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Szatmár megye rendei valóban átérezték a veszteséget, amit 
Kölcsey halála okozott. Nemcsak mellképét szándékoztak megfes-
tetni, hanem indítványozták azt is, hogy volt főjegyzőjüknek és 
országgyűlési követüknek a haláláról külön gyászjelentésben tájé-
koztassák a vármegyék mindenikét. Ez utóbbi indítvány vitát vált-
hatott ki, mert végül olyan döntés született, hogy a mellkép elkészítése 
körüli munkákra Kende Zsigmond „első alispány úr" ügyeljen fel. 
A festőnek járó díjat pedig „aláírás útján" gyűjtsék össze. A költő 
haláláról szóló értesítést azonban csak azoknak a vármegyéknek 
küldhette meg a jegyzői hivatal, amelyek Kölcseyt táblabírájukká 
választották, tehát Bereg, Bihar, Sopron, Zala és Vas megyéknek. 
Külön még Nagybánya szabad királyi városnak, mely városnak a 
megyegyűlésen részt vevő törvényhatósági képviselője külön kérte ezt. 
Mindezekről azonban bővebb felvilágosítást ad Szatmár megye 
nemesi közgyűlésének 2799. és 2800. számú jegyzőkönyvi bejegyzése 
az 1838-as évben. 

TAKÁCS PÉTER 

EGY MEGKERÜLT ADY-EMLÉK 
ZILAHI TIBOR LEVELE PETRI M Ó R N A K 

Kovalovszky Miklós az Ady-emlékezések I. kötetében sajnálattal 
állapítja meg, hogy Ady zilahi pajtása, Friedmann (később Zilahi) 
Tibor, az első szerelem Zsókájának a bátyja sohasem írta meg emlé-
keit Adyról. így nyilatkozik erről Zilahi Tiborné is ugyanebben a 
kötetben (388.): „Életében mindig elzárkózott attól, hogy Adyról és 
közös ifjúságuk emlékéről beszéljen, s még családja körében se 
nagyon nyilatkozott meg. . . . Már Földessy is felkérte 1924-ben, 
hogy az Ady-Múzeum számára írja meg emlékezéseit, de ő elzárkó-
zott a kérés elől, mint ahogy nincs nyoma, hogy válaszolt volna 
Petrinek azokra a kérdésekre, amelyeket Adyról írt könyve anyagá-
nak gyűjtésekor intézett hozzá." 

Más helyütt Kovalovszky ismerteti Adyék zilahi tanárának, Petri 
Mórnak az osztálytársakhoz intézett kérdéseit, és megismétli, hogy 
„Zilahi Tibor nem válaszolt a kérdésekre (legalább is nincs nyoma 
sem Petri kéziratában, sem leveleiben)". (520.) 

Most azonban a kitűnő és minden iránt érdeklődő Nádasdy 
Kálmán hagyatékából előkerült egy piszkozat Zilahi Tibor Petrinek 
írt leveléről. Nádasdyhoz Somló Istvántól került, aki a következő, 
nyilvánvalóan téves jegyzettel látta el: „Zilahi Tibor, Ady iskola-
társa, mulatozó pajtása, Zsóka bátyjának levélfogalmazványa 
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Földessy Gyulához, aki Ady-könyve megírása előtt adatokat kért az 
egykori osztálytársaktól. Somló István". Világos, hogy a levél nem 
Földessynek szól, aki sohasem volt méltóságos úr, míg Petri mint 
tankerületi főigazgató az volt, továbbá nyilvánvaló az utalás arra is, 
hogy a levél egy volt zilahi tanáruknak szól, Földessy pedig sohasem 
volt Adyék tanára Zilahon. Igaz, hogy Petri Zilahihoz intézett levelé-
nek dátuma Kovalovszky szerint 1935. okt. 5. (620.). De ez a dátum 
vagy téves, vagy egy másik levélre vonatkozik, hiszen ugyanazokra 
a kérdésekre Somogyi Kálmán 1928. okt. 29-én és nov. 27-én vála-
szolt Petrinek. így a levélfogalmazvány dátuma (1928. okt. 29.) is 
valószínűsíti, hogy Petri kérdéseire íródott. Az viszont elképzelhető, 
hogy Zilahi sohasem küldte el ezt a levelet, és 1935-ben Petri meg-
ismételte kérdéseit. 

Figyelemre méltó még Zilahi levelében a dzsentriskedő hang és a 
korszellem beszűrődése a zilahi zsidó polgárfiú írásába. 

A levélfogalmazvány megküldéséért Nádasdy Ádámnak tartozom 
köszönettel. 

A szögletes zárójelbe tett részek a kéziratban át vannak húzva. 

Bpest, 1928. okt. 29. 
Méltóságos Uram, 

kötelességemhez híven bátorkodom beszámolni azokról 
az emlékekről, amelyeket a mi Bandink gyermekkorából úgy 
ahogy sikerült megőriznem. 

Félszeg, falusi gyermekként jött hozzánk Bandi, noha 
akkor már egy négy esztendős nagykárolyi — tehát városi — 
múlt állott mögötte. Eleinte velünk bennszülöttekkel nem 
barátkozott, az Érmellékről beszakadt szegény fiúkhoz sze-
gődött, akiket egyrészt már azelőtt is ismert, másrészt mert 
azok között a jobbmódú elemet ő képviselte. Ez fontos moz-
zanat, amely a későbbi fejlődésében, a versek tárgyválasztá-
sában is éreztette a hatását. Akkor nem volt a „kisgazda" 
typus. — Rosszul öltözött és bizonyosfokú titkolt irigységgel 
nézte a jobb szabású ruhákat. [Ez a tulajdonsága még 35 éves 
korában is megmaradt; nekem is gyakran mondta: „A fene 
egye meg, megint de jó ruhád van. Nem református iskolából 
került hozzánk, hajói tudom kir. kath. főgymnásiumból. — 
Mysticus, sejtelmes-rejtelmes Istenversei, amelyek mintha 
titokzatos, szentképekkel teleaggatott homályos templom-
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hajókra emlékeztetnek — talán az első négy esztendőben gyö-
keret vert impressiókra vezethetők vissza. — Zilahon gyakran 
árulta el meleg vonzódását a calvinista vallás kristálytiszta ide-
ológiájához. Járt a szombati „praeces"-ekre már az V. és VI.-
ban is mint hallgató, a VII. —VIII.-ban maga is könyörgött, 
legátus is volt 2 ízben; egyszer Mindszenten, másodszor nem 
tudom, hogy hol. A zsoltárokat annyira szerette, hogy sok-
szor minden apropos nélkül intonálta az „Erős várunk ne-
künk az Isten", s a „Te benned bíztunk eleitől fogva" 
énekeket boros-bolondos éjszakákon. — Abban az időben 
az úgynevezett „kisgazda" társadalom egyáltalán nem jelen-
tett sem politikai sem társadalmi egységet, még kevésbé 
akkora hatalmat,] hogy az odatartozás hivatkozási alap 
lehetett volna az ősi származásra. — Nem is élt Bandiban 
akkor még büszke rátartiság az Ady nemzetségből szárma-
zásra, amit legjobban bizonyít, hogy be nem vallottan bár, 
de nagy emelkedésnek tartotta, amikor a Faragó Miklós és 
csekély személyem társasági életén keresztül az úgynevezett 
úri társasághoz elszegődhetett. — Ezt az akkori, kisvárosi 
kaszt-elhatárolások érthetővé teszik, de ő sokáig hordozta 
magában az első időben tapasztalt társadalmi mellőztetést, 
sőt merem állítani, hogy ebből táplálkozott a megtorlási 
vágy, amelyet aztán az úgynevezett úri osztályt ostorozó 
verseiben bőségesen kielégített. - [Korán megnyilatkozott 
a szellemi kiválósága; már karácsonykor megállapítottuk, 
hogy a legkiválóbb az osztályban, noha nem volt első, mert 
Somogyi Kálmán sokkal szorgalmasabb és a tanárokhoz 
is közelebb álló lévén (szegény Jenő bátyánk unokaöccse 
volt), elvitte előle az elsőség pálmáját.] — Ami előttem akkor 
megmagyarázhatatlan volt, hogy milyen alapossággal tudott 
elmerülni a görög és római classicusok búvárlásába. — A ki-
szakított iskolai penzumon felül az Ilias és Odyssea énekeit 
teljes egészében elolvasta, valamint Vergiliust és főként 
Catullust. Ez utóbbinak „Lesbia verebének halálára" írt 
költeményét le is fordította rytmusban és szegény Istenben 
boldogult Székely Ödön tanárunknak adta, akit különben 
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rendkívül szeretett. — Ez a kedves tanárunk sokat foglalko-
zott vele, rögtön felismervén benne a kivételes képességeket. 
— Kirándulásaink alkalmával mindig mellette volt a mi 
Bandink és évődéseire talpraesett ripostokkal válaszolt, 
amelyek sokáig közszájon forogtak. [Kovács Barna tűnt még 
ki abban az időben nagy tehetségével, б azonban már akkor 
előnyt adott a reális tudományoknak a humánusak előtt.] 
Azért nem egyszer zajlott le köztük csendes párviadal rend-
szerint eldöntetlen eredménnyel, de a hallgatóság kivételes 
gyönyörűségére. Mikor Te Méltóságos Uram az Önképző-
kör elnöke voltál, mi V-ik osztályosok voltunk, [s így csak 
működési jogunk volt, de] s így csak pártoló tagok. Csak a 
legritkább esetben történt, hogy az V. és VI. osztályból valaki 
önképzőköri dolgozatot mert írni, mert ezeknek a sorsa a 
felsőbb VII — VIII. osztályosok fölényes viselkedése folytán 
rendszerint megvolt pecsételve. — Ha jól emlékszem Vl-ik 
gymn. korunkban írta az első megjelent versét. Úgy tudom, 
hogy fordult a „Szilágy" akkori szerkesztőjéhez közlés vé-
gett, de akkor még nem törték át azt az eladdig érvényben 
volt szokást, hogy diákoktól nem közölnek sem verset, sem 
egyebet. — Mikor boldogult Kincs Gyula bátyánk Somogyi 
Bandi versét leközölte VIII. gymn. korában, utána aztán a 
mi Bandink verse is megjelent, ha jól tudom Both Pista 
szerkesztése alatt. Nem érdektelen, hogy mind a két vers u-
gyanazon lánykához adresszált szerelmi lyra. 

Amint méltóztatol emlékezni az önképzőköri statutumok 
szerint a VII-ik osztályból csak egy tisztviselőt, nevezetesen 
az aljegyzőt szokták választani. Noha tehetség és érdem sze-
rint ez is Bandit illette volna, ismét S. K. miatt érte az indo-
kolatlan mellőzés. — Jól emlékszem, hogy ez nagyon bán-
totta egy rövid ideig, mert a szokásjog szerint a VII-kes 
aljegyző egyben praesumtiv alelnök is volt a VlII-ikban. így 
is történt a VlII-ban is S. K. lett az alelnök. — Méltóztatol 
látni, hogy ez a versengés, amelyik aztán az első szerelme 
kapcsán is párhuzamosan haladt továbbra is, milyen érthető 
tövisként maradt meg szívében a későbbi időben is. — Nem 







Dokumentum 423 

maradt adós. Már Debrecenből lövöldözte gyilkos satyrával 
mérgezett nyilait, amelyeknek a személyek kilétére vonatkozó 
élét csak jóval később állott módunkban felfedezni. De a 
megtorlási vágy tulajdonképeni kielégülése csak jóval azután 
és tulajdonképen akkor következett be, amikor már nem 
egyesek, de az egész úri osztálytársadalmi politikai és közgaz-
dasági kiváltságait vette pergőtűz alá. — Mert minden ellen-
kező állítás dacára merem állítani, hogy a bizonyos mértékig 
gőgös [a zsidó (pesti) környezete] és a származásra rátarti 
és onnan bizonyos magasabbrendűségét deriváló megnyilat-
kozásai csak sokkal későbbi eredetűek és azt hiszem nem 
járok messze az igazságtól, ha ezt is a zsidó-kozmopolita reá 
nézve igen gyakran terhes kullancsok lerázására a legalkal-
masabb eszköznek találta. — Méltóztatol elhinni, hogy itt 
nem az érvényesülésénél nagy szerepet játszó és kiemelkedé-
sére döntő befolyással lévő közéleti és irodalmi nagyságokra, 
hanem a belőle élni akaró dilettánsokra és törpe epigonokra 
gondolok. — 

Tanáraival szemben tisztelettudó volt mindenkor és nem 
emlékszem egyetlen olyan esetre sem, hogy őket még csak 
diákos csíny tevés okából is rosszindulatú kritika tárgyává 
tette volna, jóllehet erősen fejlett kritikai érzékét és gyermek-
mivoltát tekintve ezt még csak rossznéven venni sem lehetett 
volna. — 

A Veled való viszonyunkban Méltóságos Uram egy körül-
mény determinálta megítélésünket (véleményünket) s ez az 
a tartózkodás, amelynek folytán senkisem tudott hozzád 
addig míg az iskola padjain ült, közelférkőzni és az a meg-
különböztetett positio, amelyet úgy a társadalmi, mint a 
megyei és városi közéletben a legtöbb professzorunktól elté-
rően elfoglaltál. Ez utóbbi körülmény kivételes tiszteletet 
ébresztett irántad mindnyájunkban. — Őszintén megvallom, 
féltünk Tőled, de Bandi ebben is kivétel volt Kovács Barnus-
sal együtt, ezek biztosak voltak a dolgukban. Még S. K. is, 
akinek kivételes helyzete volt, ott szurkolt mellettem azokon 
a bizonyos magyar órákon, amikor mi — örök könnyel-
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miiek — 2 krajcárba fogadván, hogy melyik lábaddal mél-
tóztatsz a pódiumra fellépni, — a veszteség feletti fájdal-
munkban olyat szisszentünk, hogy szükségesnek láttad ezt 
a jelenséget külön investigatio tárgyává tenni. — Szegény 
Bagossy Ákost kergetted ki az osztályból, mert figyelmezte-
tésed dacára is Valesi (sic) Bárd-okat mondott (fonetikusan) 
többször is egymásután, talán nagy zavarában, mert ő is a 
2 Krt vesztesek között foglalt helyet. -

A Bandi feleletei még akkor is, ha 10 perc alatt készült, 
mindig szabatosak, választékos nyelvezetűek és értelmesek 
voltak. — Nagyon keveset tanult odahaza, a gyors felfogás 
minden magolástól mentesítette. Csupán a némettel nem 
tudott szegeletre jutni, de csupán abban a részében, ahol az 
idegen nyelvbeli készségről kellett bizonyságot tenni. Mert 
annak irodalmi részében ott is excellens volt.v — Ebből és 
görögből volt kettőse (utóbbiból az egész osztályra nézve 
rosszul sikerült görög írásbeli miatt) s ennek folytán lett 
csak jól érett. — Különben egyetlen jeles érett sem volt. 
A német nyelv iránti ellenszenve később is megmaradt, 
annyira, hogy noha más idegen nyelveket sem bírt oly mér-
tékig, hogy azokon conversálni tudott volna, a többieken 
mégis olvasott s különösen francia olvasmányait verseiben 
és prózai írásaiban is itt-ott gyümölcsöztette. A németben 
idáig sem tudott elmenni. Egyébként az eddig rendelkezésre 
álló forrásmunkák kivétel nélkül igazolják, hogy nagyon 
kevés könyvet olvasott. Ha mégis olyan sokoldalú hátteret 
sejtet a költemények változatos tartalomdús tárgyköre, — 
nem méltóztatol gondolni, hogy az előbb említett nagyon 
alapos — bár iskolai — görög és római classicusokban való 
intenzív elmerülésre vezethető vissza. — Az irodalom abc-jét 
s a prosodia elemeit a Te előadásaid nyomán szívta magába. 
Most is emlékezem egyik sokszor ismételt két sorra: „Rá 
zene zendül, Kehely összecsendül". Egyébként később — 
úgy tudom — szégyelte az első indulásnál producált verse-
ket, amelyek a primitív szerelmi lyra nagyon becses megnyi-
latkozásai voltak. 
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Nekem átadott egyszer egy verset; kezdtem olvasni s lát-
ván, hogy az első két strófa valami honfiúi fellángolást tar-
talmaz, tovább nem olvastam. S mivel azt mondta, hogy 
adjam át a húgomnak is kritika céljából, a kérésnek eleget 
tettem. — Másnap kérdi tőlem a húgom, hogy elolvastam-e a 
verset, mondom, hogy nem egészen s másodszori olvasás 
után vettem csak észre, hogy a vers közepe egy finoman bur-
kolt szerelmi vallomás volt, a vége pedig a hazafias tyrádák 
befejezése. Szavaltam tőle a VIII-ban március 15-én egy 
nagyon szép s otthon nagy sikert aratott verset. — Örök fáj-
dalmam, hogy egyik sem maradt meg becses örökségképen. 

A sexualis életet korán kezdte, ami különben évfolya-
munk korán érett diákjainál általános jelenség volt. — 
Ugyancsak korán kezdtük a kocsmázást is, derekas pótu-
sokkal súlyosbítva. Szeretett énekelni; [rekedtes, jelentéktelen 
hangunk volt, de] különösen a terc stimmet. — Ennél a pont-
nál hozzám való vonzódása már az iskolai években is fenn-
tartás nélküli volt. — Mert a történeti hűség kedveért meg 
kell vallanom, hogy — érzésem szerint — hozzám csak a hú-
gom iránti nemes vonzalmán keresztül ragaszkodott. — Ennek 
okát abban látom, hogy én S. K.-val és F. M-el tartottam 
fenn „sírigtartó" barátságot, s ez az ő szemében megint hol-
mi kasztszerű elhatárolást jelentett, amiben ő a saját szemé-
lyiségének jogtalan mellőzését látta. — 

[Itt a levélfogalmazványból egy oldal hiányzik] 
. . . szépek, az öreg ugyanis agglegény volt) csak nagyon 
tetszettek neki. — A faluban már minden kocsmában ismer-
ték nemcsak mint az Ady Lőrinc csemetéjét, de mint fogyasz-
tót is. — Szerette az öreg papot, Törököt, versben is meg-
énekelte. — 

Nem tudom, nem vétek-e az ízlés követelményei ellen, ha 
egy elegáns gestusáról emlékezem meg. — Már Kolozsvárott 
volt, nagyon megrongált idegekkel, amikor a húgomnál 
vacsorált társaságban — Allusio történt a már említett res-
telkedésre, amelynek folyományaként az első periódusban 
született vers sorozatot szeretné kitörülni az emlékezetéből. 

12» 
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Másnap legjobban sikerült fényképet küldött a következő 
dedikatioval : 

„Bevégzett remény [!] — be nem végzett álom 
Zsóka volt az én első ideálom." 

VEZÉR ERZSÉBET 

KASSÁK LAJOS LEVELEI 
BEREGI TIVADARHOZ 

Kassák Lajossal Budapesten ismerkedtem meg tanítóképzős ko-
romban, amikor 1928 vége felé felkerestem Lehel utcai lakásán a 
Munka pedagógiájáró\ írt tanulmányommal. Azt jelenlétemben el-
olvasta és mindjárt közölte velem, hogy meg fogja jelentetni a Munka 
1929 februári számában. 

Már nem emlékszem pontosan a beszélgetésre, de arra igen, hogy 
semmi kritikai megjegyzést sem tett kéziratomra, s ez engem igen 
fellelkesített. 

Nem is vártam meg a cikk publikációját, már hozzáfogtam gróf 
Bánffy Miklós Martinovics-drámájának a Nemzeti Színházban tör-
tént bemutatása alkalmából, egy históriai-szociológiai elemzés meg-
írásához. A kritikai tanulmány megjelent a Munka 1929 márciusi 
számában, A Martinovics dráma és a meghamisított történelem címen. 

Azután többször találkoztam esténként Kassák Lajossal a József 
körúti Simplon kávéházban, ahol résztvettem a Munka szerkesztő-
ségi értekezletén, a legközelebbi szám összeállításában. 

így történt, hogy Kassákkal való előzetes megbeszélésem alapján 
és az ő hozzájárulásával megírtam a marxizmus történetfilozófiájára 
vonatkozó cikkemet, reflektálva Nagy József szegedi egyetemi tanár-
nak az Athenaeum című konzervatív folyóiratban közzétett a Fejlődés 
eszméje című tanulmányára. 

Kassák Lajossal való személyes érintkezésem és barátságom volta-
képpen a Munkával való együttműködéssel kezdődött, amely etikai 
és gondolkodási formálódásomra nagy hatással volt. 

A budapesti tanítóképzőben képesítő vizsgáim letétele után, ami-
kor a diplomát megkaptam, 1930 tavaszám Párizsba mentem, hogy 
a Sorbonne-egyetemen filozófiát, szociológiát, művészet- és zene-
történetet tanuljak. 

Ekkor kezdődött Kassák Lajossal való levelezésem. Kassák Lajos 
keltezetlen első levelében, amelyet feltehetően 1930 végén írt nekem, 
tovább is folyóirata munkatársának tekint, és kéri, hogy ha „lesz 


