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1904

1. Bródy Sá ndor Csáthnak
Pb.: Budapest, [1]904. jan[uár] 12.

Ritka egyszerűséggel van megírva, formában, kifejezésben meglepő,
a tárgya azonban szegényes.1 Más igen kicsiny genre képet kérek, azt
hiszem, jót, sőt föltűnőt kapok öntől. Küldjön, és írja meg, mi az életpályája, kora?
Üdvözlettel,
Bródy

2. Id. Br en n er József Csáthnak
Kedves fiam!

Szabadka, 1904. szept[ember] 8.

Örülünk, hogy szerencsésen odaértél. Tegnapi leveledet ma reggel
megkaptuk.
Ha a [Zene]akadémiába fölvesznek, s biztató kilátással kecsegtetnek,
akkor ám maradj amellett; ha azonban azt látod, hogy nem úgy vesznek föl, mintha nagyon örülnének neked, akkor jó lesz más után nézni. De ne feledd, hogy az élet – így is, úgy is – sok csalódással jár, túl
sok reményt ne fűzzünk hozzá, de egészen se veszítsünk el minden reményt. Neked, mint egészen szegény fiúnak, csak az lebegjen most szemed előtt, hogy választandó pályád megélhetésedet biztosítsa; úgy fogj
bele, mint aki tudja, hogy sehonnan jőni segítésre nincs kilátása az életben. Soha nem fogsz örökölni senkitől semmit; apád szegény, azt tudod;
gazdag rokonaid nincsenek. – Neked hát az élet nem élvezetek élvezése,
1 A kályha című novella.

[ 17 ]

hanem küzdelem a létfenntartásért lesz. Ezzel a tudattal indulj neki az
életnek, s bárhova fordulsz is, amerre indultál, ott az legyen a törekvésed, hogy egész ember légy ott azon a helyen.
Ha az orvosi pályához nem érzesz nagy kedvet, akkor ne is gondolj rá.
Én abba is beleegyezem, ha akár a tanári, akár a jogi pályára mégy, de
amelyiket választod, azt komolyan vedd! Nem lehetetlen ugyan, hogy
emellett a zenét is műveld, s az akadémiába is beiratkozz. Hiszen egy
év alatt majd elválik, hogy boldogulsz-e az akadémián?! De úgy hiszem,
hogy ha a tanári pályát választod, a reáliák nem neked valók. Különben
te érzed! A jogi pálya nem nehéz.
A zeneszerzeményeid között, azt hiszem, mindegy, akármelyiket mutatod be. Sokat ne tarts felőlük! Mutass be többet is. Az bizonyos, hogy
zsengék, amelyek tele vannak hibákkal. A legnagyobb baj az, hogy első
pillanaton elárulják, hogy az összhangzattanból nem sokat tudsz. Ha
megvizsgálnak, őszintén mondd meg, hogy mit nem tudsz, s mit tanultál; azzal többre mész, mint ha port akarsz a szemükbe hinteni. Azok
azt úgyis észreveszik.
Láthatod, hogy én nem állom útját vágyaidnak; csak jóra vezessenek!
Járj szerencsével; ami áldozat tőlem kitelik, azt én örömmel hozom
meg érted, a te dolgod azt jól fölhasználni.
Lacika egyelőre nem jár iskolába, itthon tanul. Alig győzzük visszatartani, hogy neked folyton ne írjon képes levelezőlapokat. Etelka, Dezső már iskoláznak.
Egészségedre ügyelj. Ismerőseinket üdvözöld.
Ölelünk, csókolunk.
Szerető apád

3. Id. Br en n er József, id. Br en n er Józsefn é,
Br en n er Dezső és Br en n er Etelk a Csáthnak
Kedves fiam!

Szabadka, 1904. szeptember 14.

Nagyon, de nagyon megörültem, olvasván, hogy az orvosi pályát választottad. Remélem, hogy kitűnő orvos lesz belőled; ezt ígéri nekem a
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Holnap utaznak Pista bácsiék Egerbe a szüretre.
Béláék28 és Jenő bácsiék29 jól vannak, a kis Lackó30 remek kölyök, és
rengeteg sokat zabál, ami Szemere Árpád szerint az anyai hiúság egyenes következménye, ki a gyereket tömi, hogy azután mesélhesse, hogy
mi mindent eszik az ő kicsije.
Még szeretnék mondani neked valamit, édesapám! Egyszerűen, röviden, amennyire lehet. Azt, hogy mennyire köszönöm neked azt a gondoskodást, mellyel szegény ember létedre a te magabíró fiadat taníttatod, akinek kötelessége volna az ennivalót magának keresni. Azt, hogy
mennyire köszönöm neked azt a munkát, amellyel a nekem való pénzt
megszerzed, azt a gondot, amelyet értem vettél a vállaidra, azt a meleg
szeretetet, amelyet a távolból is nekem adsz. Mondhatja nekem akármilyen természettudomány, hogy ez a szülői szociális kötelesség a gyermek
iránt, az anyaszervezet kötelessége a létrehozott új egyének iránt, azt
mondom magamban rá: nem, az én apám munkáját, szeretetét, gondját
meghálálni nem tudom, mert az nem kötelesség, de ajándék.
Tudja az isten, miért kívánkozott ki ez belőlem.
Azt hiszem, nem sikerült jól megírni, de tudom, hogy te így is megérted.
Kezeidet csókolja, ölel
jó fiad, József

13. Csáth id. Br en n er Józsefn én ek
Pb.: Budapest, [1]905. szept[ember] 25.

Édes anyika!
Ahogy este fél 8 órakor a kémiai gyakorlatokban elfáradva hazaértem,
ott találtam „a csomagot”, mely dicső volt és remek. Azaz még nem volt
– van. Amikor kibontottam, a zöldpaprikák úgy vigyorogtak rám vastag golyhó testükkel, hogy hangosan kellett kacagnom. És szét maradt
28 Budanovits Béla.
29 Gaizler Jenő.
30 Budanovits László.
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húzva a szám mindaddig, míg az első falat nagyszerű karmanádli31 a
számba nem vándorolt. De ekkor azután enni kezdtem. (Kezdtünk ti. én
és Árpi – mert Dide semmit se eszik, mivel tegnap és tegnapelőtt kutyául volt a gyomrára.) Mondanom se kell, hogy rövid, de rögös pályámon
már sok diós tésztát fogyasztottam, de ilyent még nem. Mondhatom,
hogy ilyen méltánylásra, amilyenben nálam e kitűnő tészták részesülnek – a legöregebb Diósok se emlékeznek. Mert nem emlékezhetnek.
Nemkülönben köszönöm a zsebkendőket. Kezeidet csókolja, mind[an�nyitokat] ölel, csókol
József fiad

14. Id. Br en n er József Csáthnak
Kedves fiam!

Szabadka, 1905. szeptember hó 28-án este

A mai postával küldöm a havi pénzed, hogy ne kerülj zavarba; inkább egy nappal előbb, mint kettővel később; gondolom, nem haragszol meg érte…
Örömmel látom leveledből, hogy kedvvel tanulod a mesterségedet,
enélkül nem sokat érne az egész. Most ne is lebegjen szemed előtt egyéb,
mint ez az egy cél. Majd ha ezzel kész leszel, s nem kell már a diplomáért
küzdeni, akkor jut bőven egyébre is idő. Most még csak nagyon csínján
kell azzal az egyébbel foglalkoznod, nehogy a fő cél szenvedjen miatta.
Azt sem szabad elfelejtened, hogy neked a lehető rövid idő alatt kell végezned, nehogy fölösleges esztendőket tölts fönn, amit nemigen bírna
ki a bugyellárisunk. Meg is vagyok én abban nyugodva, hogy te lelkiismeretesen osztod be az idődet.
Jól tetted, hogy dr. Scheffernek megköszönted közbenjárását; az elismerés és ennek kifejezése csak annak válik hasznára, aki adja. Ebből az
esetből különben remélem, tanultál. Ahol csak lehet, ki kell térni a veszett kutyának; csupán ha becsületünk (de az igazi, nem az ún. „gavallérbecsület”) van megtámadva, akkor álljunk a sarkunkra. Legfőképpen
31 Sertés rövidkaraj vagy borjúkaraj.
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1907

29. Csáth id. Br en n er Józsefn én ek
Kedves anyikám!
Most elővettem a levélpapirost, és írok neked. Éspedig három dologért.
Először azért, mert ma van a születésed napja. Azoknak az üdvözletei és jó kívánságai közé, akik téged szeretnek, fűzd, kérlek, az enyémet
is. Kívánok neked jó egészséget, amely a legfőbb jó, s a többit… az… istenre bízom, az apróbb dolgokat intézze el ő szent felsége.
A másik, amiért írok, az, hogy tegnap láttam Molnár Ferenc színdarabját, Az ördögöt a Vígszínházban. Ilyen fényes, varázsos perspektívájú remekmunkát még nem sokat láttam életemben. Már megjelent
könyv alakban. Apának ajánlom, vegye meg a kaszinó számára, és gyönyörködjétek ki magatokat benne. Fényes mulatság lesz még olvasva is,
nem bánjátok meg.
A harmadikat is (bár nehezen), de megírom. Apa azt mondta, hogy
nekem e hónapra még néhány koronát fog adni. Mostanában rosszul
megy az írás, hát nem erőltetem magam, meg azután nem is akarok kiadni a kezemből valami komisz munkát… Ha tehát könnyen bírjátok
nélkülözni azt a nekem szánt pénzt, akkor kérlek, most küldjétek. (Ha
nem, akkor ne aggódjatok, előlegeket fogok felszedni.)
Egyébként az idő csodaszép, napos. A levegő jó. Hát nálatok?? (A gyerekek se írnak!)
Kezedet és kezeteket csókolja
jó fiatok,
Jóska
Best [!], 1907. ápr[ilis] 18.
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40. Csáth Br en n er Dezsőn ek
[1907. október 6.] 98

Kedves Dezskőm. Itt egy kicsin tejcsarnokban vastag reggeli után,
½ 11-kor, vasárnap délelőtti vasalt hangulatban írok neked. Gézi, akit fél
óra előtt borotváltam meg, tiszta kis rózsaszín arcával a Pesti Naplóba
merül, hogy a Hálás utókor című darab sikeréről, sőt részletes tartalmáról bővebb fölvilágosítást nyerjen. Hozzá kell tennem, hogy mindketten
½ 12-től ½ 9-ig aludtunk, és mindezt azért mondom el neked, mert e
pillanatban iszonyú fontos kérdésnek tűnik fel előttem a jó alvás; mert
sárnyugodtan [!] ülök itt a márványasztal mellett, rendes formákba rajzolom a betűimet, és idegeim teljesen nyugodtan hagynak. Apropos –
egy kollegámmal azt a felfedezést tettük, hogy… Mégse, a felfedezést
nem mondom el egyelőre, hanem arra kérlek, hogy tudományos adatgyűjtés szempontjából vezess idegességi naplót körülbelül négy hétig.
Be kell írni e naplóba, hogy 1. volt-e álmod? 2. volt-e pollúciód? 3. milyen volt a délelőtt (álmos, nyugtalan, butító, nehéz fej… stb.)? 4. milyen
volt a délután? 5. milyen volt az este? 6. zavaros volt-e a pisád. 7. voltak-e
nemi vágyaid. A 3., 4., 5., 7. kérdésekre általánosan három fokozatban
kell felelned, rossz, közepes, jó. A jó határozott, feltűnő egészségérzést
jelent, elevenséget és önbizalmat. (Főleg azonban a testi érzésről szóló
megjegyzés a fontos.) A nemi vágyról is tudnunk kell, hogy ha esetleg
jelentkezik: erős, közepes vagy gyenge-é? Kedvesem, többet nem mondhatok, csak arra kérlek, jegyezd gondosan a dolgot magadról. Rajz Sándorral ugyanis nagy fölfedezésekre készülünk e tárgyban. Neked azért
nem mondom el a törvényt, amelyet sejtünk – s a tapasztalatainkat –,
mert az ideges embert ez szuggerálhatja, márpedig némi csekély hajlamod az idegességre neked is van.
Írj különben, hogy hogyan vagytok otthon. Kapni fogom-e apáék arcképét. A szennyest ti. holnap küldöm, Laci órájával együtt. Az órások
részint nem akarják megcsinálni, azt mondván, hogy nem érdemes,
mások egy forint húsz krajcárokat és egy forintokat kérnek érte. Azt
hiszem, valóban nem érdemes megcsináltatni. Rövidesen ugyanis újra
98 A Pesti Napló 1907. október 6-i számában közölt ismertetőt Lengyel Menyhért Hálás utókor című színdarabjának bemutatójáról.
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meg kell állnia, talán nem is tejszagú kisbátyánk hibájából, hanem az
órában rejlő patologikus okokból.
Mit írjak még. Megzenésítettem az Üllői úti fákat.99 Hangszerelni fogom az eddigi sikerült dalaimat kis zenekarra és hárfára. A regényembe még mindig nem kezdtem bele, de ez már rövid idő kérdése. Weinerrel gyakran vagyok együtt, és a vígoperám librettóján most fogjuk
megbeszélni a javításokat. Múltkor nála Bartók Bélával találkoztam.
Bartók eljátszotta a legújabb zenekari suitjét, amely pokolian veszett,
de föltétlenül zseniális új munka. Ilyen muzsikáról se Wagner, se Puccini nem álmodott. Ez a Bartók csodásan olvasta a huszonöt soros partitúrát. Tempó: prestissimo.
Kérdéseim:
1. Mikor küldöd a Hetkánál lévő dalomat?
2. Mikor kéred el Géza bácsinál lévő aradi újságokat.
3. Mikor jönnek apáék Pestre.
Kéréseim:
1. A fehérneműt, ha lehet, legkésőbb péntekre szeretném kezeimhez
kapni.
2. Küldjetek benne arcképet apától s anyikától.
3. Írd meg, hogy van Sándor,100 mi hír róla, hogy van Mandi?
4. Hogy van D[ecsy] nagymama?
5. Mit csinált újabban Ernő bácsi.101
6. Mi hír a laboratóriumban?
De Dezső, ha egyenként nem felelsz a kérdéseimre: örök harag.
Ölel százszor mindannyitokat
Jóska

99 Kosztolányi versét; bemutatta Nagy Endre kabaréja.
100 Budanovits Sándor.
101 Lányi Ernő 1907-ben lett a szabadkai zeneiskola igazgatója és a templom karnagya.
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