
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Balassi Bálint ismeretlen levele 

Az alábbi Balassi levelet a pozsonyi Központi Levéltár Pálffy-anyagából közlöm. 
Kézirata egykorú, vagy közel egykorú másolat. Lelőhelye: Bratislava, Ustredny archív, 
Pálffyovsky archív, Armarium VIII. Lad. 10. Fase. 1. o. Szövege: 
Keojonetem vthan fzeretho íigmond vram az Isten tolchebe mynden kywanfagodatth 
Towaba ez lewel vywo Embertwll Izentem knëk mynd az magam allapattiarwll fmynd 
az the magad haznarwll kmëd hige meg zawatth es az mynemw io zerenchetth Iften 
<elodere> elődbe mwttattotth ne rázd el magadrwll eg niar ne[m] íokatth tezen Iíten 
kmede[l] 
Datu(m) Cracco 16 Aprill: A° [15]90 ' v 

< Regj bara[tod] 
Giarma[thy] balafsy balyntth. 

Ha io valazt tezez ez lewelembe hytemre tiztefsegemre fogadom hog három haz Jobagioth 
adok ha be Jwz [?] valáholl szinte zerezed Jogagom[ba]n; 
Külső címzés: Az vytezleö kurtosy Sigmondnak Énnekem regj Jo vytez barathomnak 
Adaísek kezeben. 

V. Kovács Sándor 

Jókai Aradon 1890-ben 

1890. október 6-án, a vértanúk szobrának leleplezésére várják „nemzeti irodalmunk 
legnagyobb élő munkását" Aradon. 

Ahogy az akkori lapok írták, szerették volna az Aradon tartózkodóMunkácsy, a „magyar 
festők királya" mellett az „irók fejedelmét" is üdvözölni. Azonban — betegsége miatt — 
csak december 6-án jöhetett. 

Aradon akkor — különösen a hölgyek — a véderővitában elhangzott beszédéért nehez
teltek rá. Jó ideig bojkottálták a műveit!1 

Érkezése előtt már híre járt, hogy az aradi nőkről fog felolvasni. 
Tiszteletére fellobogózták a várost. A délutáni pesti vonattal érkező írót az állomáson, 

a város nevében Parecz István tanácsnok üdvözölte. Mint a város vendégeya városházán 
szállt meg. Másnap Salacz Gyula polgármester kíséretében megtekintette a Várost. Gyalog 
ment a Szabadság térig s mintegy tíz lépésre a szobortól megállott. Meghatottan, levett kalap
pal szemlélte a csodálatos alkotást. Majd körüljárta az emlékművet, és minden mellékalaknál 
ezt mondta: „Szép, nagyon szép." Végül a legnagyobb elragadtatás hangján így szólt „A művész 
valóban halhatatlanná tette nevét e szoborral." Aztán kíséretével a kaszinóba ment és délig 
tarokkozott. Az ebédnél, válaszolva a pohárköszöntőkre, ezeket mondotta: „Mikor először 
itt voltam: kergetve jöttem és kergetve mentem. Máskor, mikor szíves meghívásuk folytán 
akartam lejönni: rámtört az ellenség, a nehéz betegség és megakadályozott." Majd hálát adott 
a sorsnak, hogy sikerült meglátnia a várost, mely „ideálja".,.Most, remélem, nem távozom 
innen kergetve" — fejezte be beszédét. Ebéd után megtekintette a vesztőhelyet, a várat, a 
líceumot, több iskolát és házat. 

Nevezetes előadása, a Kölcsey Egyesület meghívására, december 7-én délután hang
zott el, a városháza tanácstermében. Az erre az alkalomra írt Az aradi hősök című drámájából 
olvasott fel egy hosszabb részletet. (A darab Szegedinácz Péró idejében játszódik.)2 A darab-

1 Mikszáthot is bojkottálták. Erre mondotta, hogy „bosszúból" ö sem táncol többé aradi hölggyel, 
— mert különben sem szokott soha táncolni. 

»Jókai Mór Aradon. Alföld Arad 1890. XII. 5. 280. sz. 
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bal kapcsolatosan az akkori Arad gúnyos közírója, Tiszti Lajos (1835—1911) — írói nevén 
Tüske Tóni — azt írta, hogy Jókai a darab „modelljeit" akarta látni,. .3 Az előadás után, 
a temérdek babérkoszorú láttára, így szólt: „Engem ezek a koszorúk agyonnyomnak." Az aradi 
írók emlékkoszorúját Varga Ottó tanár nyújtotta át. Dr. Barabás Béláné és Bódy Bódogné 
adták át az aradi hölgyek ezüstkoszorúját. A meghatott író ezekkel a szavakkal köszönte meg: 
„Tudtam, hogy az angyalok nem járnak fekete ruhában."4 Az ünneplést megköszönő beszé
dében ezeket mondotta: „Negyvenegy év előtt töltöttem itt életemnek legszomorúbb napjait, 
láttam a várost, mint romhalmázt s láttam itt mindent porrá omolni. Most pedig látom itt 
a paloták, iskolák, gyárak, ipar, kereskedelem és művészet városát."5 Kiemelte beszédében, 
hogy a város emelkedését csakis önmagának köszönheti. Majd ezzel fejezte be: „Hölgyeink
nek példáját kövessük és tanuljuk a hazát szeretni úgy, mint az aradi nők." 

A színház — díszelőadásban — egyik este az Aranyembert, a másikon a Cigánybárót 
játszotta. Jókai a színügyi bizottság páholyából nézte végig az előadásokat. A közönség lelke
sen megtapsolta. 

Mint érdekességet említhetjük, hogy a társas-vacsorán, a jelenlevő Spiegel osztrák 
tábornok, „Hoch Zsoké"-val üdvözölte. 

1893-ban Arad a nagy írót díszpolgárává választotta.6 

Ficzay Dénes 

Ady költészete és a nagykárolyi Kölcsey-Egyesület 
A Kölcsey-Egyesület Nagykároly legtekintélyesebb társadalmi alakulata volt. 1897-ben 

alakult, majd 1907-ben újjáalakították. 1910-ben tagjainak száma 177. Elnöke: dr. Falussy 
Árpád, volt főispán, alelnöke: Cseh Lajos, főgimnáziumi igazgató. Az Irodalmi Bizottság elnöke 
1907. november 17-től Klacskó István. 

Az egyik hetilap, a Nagykároly, 1909. évi szeptember 29-én megjelent számában fel
veti azt a gondolatot, hogy a Kölcsey-Egyesület hívja meg a Nyugat körül csoportosuló író
kat — a Holnaposokat — matiné tartására Nagykárolyba. Ez idő tájt rendezte meg a Nyugat 
vidéki toborzó körútját. A lap szerint a Kölcsey-Egyesület ezzel a lépésével kinyilvánítaná 
rokonszenvét a modern magyar írók és művészek munkássága iránt. Indokul azt is felhozza, 
hogy a Nyugat már csak két kedves munkatársának, Kaffka Margitnak és Ady Endrének a 
kedvéért is hajlandó lenne erre, hiszen Ady tanulmányai egy részét az ottani főgimnáziumban 
végezte (1889—1892), s mindkettőjüket kellemes emlékek fűzik Nagykárolyhoz. 

A Nyugat matinéjából nem lett semmi, hanem ehelyett a Kölcsey-Egyesület 1909. 
december 29-én rendezett felolvasó-estét, amelyen Cseh Lajos elnöki megnyitójában heves 
támadást intézett a Holnaposok, főleg vezérük, Ady Endre ellen. Ady költészetében Nietzsche 
„Übermensch"-ét vélte felfedezni. Az adyizmust azzal vádolta, hogy nemzetietlen, az idegen 
hatások nem hasonulnak át benne a magyar lelkiséghez. Kétségbevonta a Holnaposok lét
jogosultságát magyar földön. (A nagykárolyi Kölcsey-Egyesület évkönyve 1907/1910, 47—48.) 
Majd 1910. február 13-án a vármegyeház dísztermében ismeretterjesztő estét rendezett az 
Egyesület, amelynek a magja Somossy Miklósnénak a Holnaposokról szóló szabad előadása 
volt. (A Nagykárolyi-Kölcsey-Egyesület évkönyve 1907/1910, 55—65.) Előadó a helybeli 
magyar gör. kath. egyház gondnokának a felesége volt, olvasott, művelt nő, autodidakta, aki 
a város társadalmi életében nagy szerepet játszott. Előadásáról mindjárt elöljáróban kijelen
tette, hogy azt megbeszélésnek szánta és nem bírálatnak, amelynek még nem jött el az ideje. 
Egyéni nézetét nyilvánítja és nem a Kölcsey-Egyesület hivatalos ítéletét. Felveti a kérdést, értel
mes-e, érthető-e az a nyelv, amelyen az új költők írnak? Közöttük a legtartalmasabbnak, a 
legelsőnek Ady Endrét tartja, aki közelebb is áll hozzájuk, hiszen a szomszéd Szilágyságból 
való, s Nagykárolyban is járt gimnáziumba négy éven át. Megemlíti mint érdekességet, hogy 
a hallgatóság soraiban ül a szép asszony, akit akkor még mint gyermekleánykát diákkorában 
imádott. Sajnos, a nevét nem árulja el. Hozzáteszi, hogy a költő komor világnézetét, sötét, 
önző életfelfogását bizonyosan nem itt tanulta. Hibának tartaná azonban, ha nem ismernék 
el azt, hogy Ady igazi költői tehetség. 

»TüSKB T Ó N I : Hétről-hétre. Alföld 1890. X I I . 282. sz. 
• T H E W R E W K ISTVÁN: Jókai és az aradi nők. Aradi Közlöny 1900. I . 5. 
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