
Újság szerkesztőjéhez Az Érdekes Újság, 1913. szeptember 28. (mindezeket lásd : Vallomások 
és tanulmányok, 1944. 13—19. 1.) — ebben nemcsak megismétli mindazt, amit az előző 
írásaiban élete ilyen vonatkozású élményeiről elmondott, hanem Kőhalmi Béla kérdéseire 
válaszolva gondolja végig az életét és újat is mond, (Mikszáth, Tolnai Lajos, Petőfi, Arany, Cso
konai, Shakespeare, Byron, Baudelaire neveinek ebben az összefüggésben való említése.) Jókai
ról és Mikszáthról. való vélekedését jól egészíti ki és egyben magyarázza is az előző 
években a Nyugatban megjelent néhány Ady írás : A föltámadt Jókai (Ny. 1916, május. 
16.) „Most olvasni Jókait, minden könyvét kilencedszer, tizedszer ; ennél több és gyönyörű
ségesebb kuriózum kevés van. Most látjuk csak, hogy milyen naiv a vátes s a naiv költő 
mégis hányszor és sokszor lát jobban a komoly írástudóknál." (Vallomások és tanulmányok. 
1944.216.1.) A Mikszáthról írottakat is csak mélyebben értjük, ha tudjuk hogy milyen motívum 
kutatásra gondolt Ady. Tömörkény halála alkalmából írott nekrológjában olvashatjuk a 
következő mondatot: „Mikszáthnak nem eredeti témája például a kasza-vásárló paraszt, 
de megcsinálta". — Nos, ez állítása kapcsán vita támadt és Ady még kétszer tért vissza a 
témához : (Mikszáth kaszát vásárló parasztja. Ny. 1917. V. 16. — A Mikszáth parasztja. Ny. 
1917. VIII. 16. L : Vallomások és tanulmányok. 1944. 221., 224.1.) — Kőhalmi Béla kérdésére 
adott válaszának első mondatát kiegészíti, s mintegy konkretizálja Ady Lajos testvéri vissza
emlékezése azokra az évekre. (V. ö. Ady Lajos: Ady Endre. Bp. 1923. 23., 34—35.1.)—S mind
ezeken — a részleteken és az újat mondáson túl jelentőssé teszi ezt a kis írást a vallomás
tétel időpontja : a lezajlott nagy irodalmi harcok után (Jókai, Mikszáth, de főleg : Petőfi és 
Arany körül) egy világégés több mint hároméves tapasztalatain megedződve és okulva, bátran 
tesz hitet forradalmi eszménye mellett. E sorokat is „A halottak élén" „forradalmár költője 
írta", „aki a mostani Magyarországot szeretné kicserélni egy kevésbbé úrival, káprázóval, de 
frissebb erejűvel, jobbal" 81.1.). És hogy semmi kétség ne férjen hozzá, hogy mire gondol; 
a következő mondat így folytatódik : „Petőfit igazán, gyakran 'most néhány év óta olvasom 
és szere tem. . . " (81. 1.). 

Végül csupán annyit: írásom ezzel az apparátussal nem születhetett volna meg 
Kőhalmi Béla professzor baráti szívessége és a könyvre vonatkozó tájékoztatása nélkül. 
Köszönet érte. 

SZABÓ GYÖRGYNÉ 

ADALÉK ADY ENDRE ÉS BALÁZS BÉLA KAPCSOLATÁHOZ, 1913-BÓL 

Nemrégiben előkerült Ady: A magunk szerelme című verseskötetének1 egy példánya 
melyet a szerző így dedikált : „Balázs Bélának, aki nekem olyan kedves, hogy verekedni 
tudnék halálig értté. 1913. márc. 5. Ady E." A közismerten meleghangú Ady-ajánlások közül 
is kiemelkedő vallomás újabb bizonyítékot szolgáltat a két költő barátságára. 

Ady a nyomdából frissen kikerült kötetet nyilván azzal a szándékkal nyújtotta át, 
hogy a Nyugatban Balázs Béla írjon róla ; ezt látszik alátámasztani az a tény, hogy még a 
folyóirat első félévében megjelenik a recenzió Balázs Béla tollából.2 A verseskötet dedikált 
példányában, a 13. lapon, A megunt csatazaj című vers margóján ceruzaírásos bejegyzést 
találunk. Ez az alapja a Nyugatban megjelent ismertetésnek. Balázs Béla gyorsan odavetett 
szavai a következők : „Túl a harcon. Igazán túl. Nem is mert győzött, hanem mert mindegy 
neki. Nem kétségbeesés. Új ifjúság új életöröm. Levált róla harc és kín mint a gyümölcs. 
Lám nem az okok okoznak és nem a célok húznak semmit. Ő termi a világot. Nem keveredett 
ő harcba. Benne keveredett a harc és kisugárzott és sok másoknak fejbe verő kemény valóság 
lett." E mondátok közül nem egy szinte változtatás nélkül került nyomtatásra. A kötetben 
másutt sehol nem találunk bejegyzéseket. 

Ady még ugyenebben az évben újabb tanújelét adta barátságának. Mintegy „vála
szul" ő írt kritikát Balázs Béla új könyvéről.3 Ebben így vall: „Olvashattam és szerethettem 
volna már évekkel ezelőtt [könyvét] hozzám küldött kézírásban, de renaissance-ruhája akkor 
visszataszított. És bevallom : az íróval is furcsán voltam, akkor még egyszerűen „talentum 
gyanús"-nak hittem s nem bocsátottam meg olyan emberbéli bűneit sem, amelyeket magam-

* A D Y E N D R E : A nagunk szerelme. Versek. Bp. 1913. Nyugat. Aszóban forgó pél
dány egyébként D'Elia Ferenc (Budapest) tulajdona. 

2BALÁZS B É L A : A magunk szerelme. Nyugat, 1913. I. 836—838. 
3 A D Y E N D R E : Az utolsó nap. (Balázs Béla könyve.) Nyugat, 1913. II. 524. 
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nak játszva és mindig megbocsátok. Szeretném, ha ember- és költó'társaim kivételesen 
követnék az én példámat: mihelyst talentumnak kellett megismernem Balázs Bélát, vállaltam 
őt barátsággal és penitenciázással." 

Ezek a mondatok is az ennek az évnek márciusában írott Ady-ajánlás érzelmi hitelét 
igazolják. 

HCZAY DÉNES 

ADY ENDRE LEVELEZŐLAPJA HALMÁGYI SAMUHOZ 

1916-ban Dicsőszentmártonban, a kaszinóban élénk vita folyt Adyról és költészetéről; 
A vitatkozás hevében az egyik helybeli orvos, Szőcs Mózes dr. azt mondotta : „Isten őrizze, 
hogy a fiam ebből tanuljon költészetet." 

A vitatkozók közül Halmágyi Samu tanár és ismert költő1 cikksorozatot írt Ady 
védelmében a Varmegyei Hírlapban. Az akkori kolozsvári sajtóban is élénk vita indult Hal
mágyi cikkei nyomán Adyról. Halmágyi később cikkeit különnyomatban is kiadta.2 E meleg
hangú — könyvészeti szempontból meglehetősen ritka — méltatás egy példányát a szerző 
elküldte a költőnek. Ady a csúcsai kastélyt ábrázoló levelezőlapon válaszolt.3 

Igen tisztelt Uram, bocsásson meg, hogy elkésve köszönöm levelét s írását. A leg
drágább megértés és magyarázat az öné, mert velem és általam cselekedteti. Még csak negyed
órákra kelhetek ki az ágyból. (Képzelje, a lábaimat reuma támadta meg.) Mihelyt írhatok, 
hosszabban írok. Szeretettel és üdvözlettel az öné : Ady Endre. 

(Postabélyeg kelte: Csúcsa, 1916. febr. 22.) 
Címzés: Halmágyi Samunak 

Dicsőszentmárton 

FICZAY DÉNES 

TOLNAI LAJOS LEVELE AZ ARADI KÖLCSEY EGYESÜLETHEZ 

Az 1881-ben alapított Kölcsey Egyesület a szokásos felolvasó délutánjaira az akkori 
legismertebb írókat hívta meg. így felolvasott Jókai, Csiky Gergely és meghívták Mikszáthot 
is. Tolnai Lajost 1888-ban hívták meg. Válaszlevelét Antolik Károlyhoz, az Egyesület tit
kárához írta. Érdekessége a levélnek : Tolnai időszerű témaválasztása, és véleménye Falk 
Miksáról. Ugyanakkor adaléka a levél Tolnai életrajzának is, aki akkoriban előadókörutak 
tiszteletdíjából szeretett volna megélni. 

Azt, hogy valóban megtartotta-e az előadást, még nem sikerült kiderítenem. 
A levél eredetije 1947 óta tulajdonomban. 

Mélyen tisztelt titkár Űr! 
Neugebauer László írótársam és barátom szíves volt Tekintetességed becses levelét 

nekem átadni, azzal a kéréssel, hogy a kérdésekre én válaszoljak. 
Két módot gondol a titkár úr a dolog megoldásának alkalmas eszközéül: vagy a rendes 

•cziklusba való beosztást egy tétellel, vagy egészen külön czím alatti felolvasási estélyt bővebb 
programmal. 

Én az utóbbit választom, ha szabad. 
Szeretnék egy felolvasást tartani a Magyar publicisztika jelenéről Dr. Falk Miksa hatal

mas tehetségét jellemezve különösebben, e mély tekintetű férfiúról mondva el oly korrajzi és 
irodalomtörténeti adatokat, melyeknek felolvasása egy jó órát kétségkívül igénybe venne. 

1 Halmágyiról; DÉZSI—VÁNYI : Magyar irodalmi lexikon, 333. 
2 Ady Endre magyarsága és "magyarossága. Dicsőszentmárton, 1916. 
3 Halmágyi Samu 1937 óta Aradon él. Szíves engedelmével közlöm ezt a költő levél

írói stílusára jellemző adalékot. A levelezőlap előzményeit is tőle tudom. 
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