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A második levelet Ady Zempléninek, mint a Petőfi-társaság titkárának 
írta. Kérdésre lehetett válasz, hogy megengedné-e beválasztását irodalmi 
körükbe. Ezt a levelet érdekessé teszi aktualitása : a tíz évvel ezelőtt elhunyt 
író hozzászólása a hivatalos elismeréshez s azonkívül a benne foglalt célzás egy 
nemrégen lezajlott irodalmi pörére. Ady az Új idők 1905 november 15-iki szá-
mában tiltakozik tehetségtelen utánzói és kullancsai ellen, kik mint hirhedt 
Adysták rossz hírét keltik. Tudni sem akar arról «a forradalomról, mely állítólag 
nevében dúl», mint ahogy — szerinte — «nincs köze a betegekhez, impotensek-
hez, a nevében, cégére alatt ágáló senkikhez» sem. Különvalóságának ily gőgös 
és erélyes hangsúlyozásával mélyen megbántotta a nyugatosokat és a hol-
naposokat, de tiltakozása hirtelen kirobbant megnyilatkozása lehetett valami, 
benne régóta dúló keserűségnek : 

Érmindszent 3/XII. 1908. 
Mélyen Tisztelt Uram, 

az Ön kedves ötletéért és leveléért mindig hálásan fogok emlékezni Önre. A helyzet ez: 
én akaratlanul jobban exponáltam magam bizonyos irányban, mint szabad lett 
volna. S a helyzet továbbá: pár száz ember jobban exponálta magát értem, mint 
szeretett s mint én szerettem volna. Mindegy, de most hűtlenség látszata nélkül, 
pláne egy friss, nem régen lezajlott affér után, én nem tehetem, hogy az ő kínos-víg 
hahotájuk mellett irodalmi legitimitással válaszoljak nekik. Végtelenül jólesik, hogy 
Ön s talán még páran reám gondoltak a Petőfisták közül, de mindent koncedálva, 
képzelje el, mi lenne, ha Ady Endre elbuknék? Mint ahogy beletörődtem abba, hogy 
saját gyerkőceim megtagadnak, bele kell abba is törődnöm, hogy ne lehessek soha 
általánosan elismert írótársaim között. De az Ön levele, Uram, szubjektíve, egyike 
lesz az én beteg, meghasonlott életem legszebb dokumentumainak. Maradtam az Ön 
régi tisztelője: Ady Endre. 

Megemlítjük még, hogy Ady szóban forgó cikkére Juhász Gyula válaszolt 
a Független Magyarországban ily cím alatt : A Duk-duk-affér után (nov. 22.). 
Majd erre ismét Ady felelt ugyanott, nov. 26-án, A Duk-duk-afférhez, Válasz 
a Holnapnak címmel. R. Hoffmann Mária. 

Fráter Lóránd. 

Szélfúvásos, könnyeztető márciusi estén ment el, amikor a tél nehéz 
gondjait már-már szétrebbentette a napsugár és könnyebben fakadt a nóta. 
De nem várta már meg ezt a tavaszt, nem várhatta meg, holott maga is rügy-
bontó tavasz volt egész életében, mindig rügyező, virágba szökkenő nótafa. 

Huszártiszt volt, nemes fiú, az Utjeszenits-Fráter-család sarjadéka. 
Biharországból indult ki s most, hogy váratlanul, mint a vihartört ág, lesza-
kadt az élet fájáról, egy ország sírása kísérte vissza ősei otthonába utolsó 
útján. 

A neve akkor kezdett ismertté lenni, amikor a békés sodrású világ bol-
dog mindennaposságában nosztalgiás fájdalommal virított ki az «őszirózsa, 
fehér őszirózsa». Egész Nagymagyarország megtalálta benne az írt szenti-
mentális lelke gyógyítására. A németektől átojtott régi brettlinóták elkop-
tak már akkorra, Dankó pár dala, ha végigrepült is az országon, kevés volt 
a sokféle igény kielégítésére és abban a már új operettektől inficiált világ-
ban különben se volt mindenütt kelete az igazi magyar nótának. Hanem, 
amikor a cigány hegedűjén felfürtösödött az «Őszirózsa» dala : 
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Csak még egyszer gyermek tudnék lenni, 
Minden bút és bánatot feledni ! 
Szép ifjúság térj vissza egy szóra — 
Őszirózsa, fehér őszirózsa. 

amely szövegében is, dallamában is félig operett, félig magyar nóta volt : 
mindenki kinyújtóztathatta benne addig szavakra, hangokra nem talált 
individualizmusát. 

Sok száz szép magyar nótát csinált Fráter Lóránd, de talán egyikben 
sem találta meg magát olyan «százszázalékosan» a sok mindenféle rangú és 
rendű ember. A bakfis, a jogász, a szépasszony, a huszártiszt, a könnyes-
szemű nagyasszony, vagy a kopaszodó főbíró, mind ezt dúdolta, mind az if jú-
ságát sóvárogta vissza. 

A legtöbben nem is tudták, nem is kérdezték : honnan való ez a nóta. 
Úgy kapták fel, mint a szél szárnyán jött illatot és magukba lehelték, magukévá 
tették. Egyszerre a mindenkié lett és évtizedekig az is maradt. Pedig az új 
Fráter-nóták hamar követték egymást. Ki-kilángoltak a fiatal, táncos-dalos 
huszárból és végiglobogtak az egész országon. A Tisza mentén épúgy dalol-
ták őket, mint a Vág, az Ondava, vagy az Olt mellett. Fráter-nótát húzott 
a szegény, kora sírba szállt Farkas Pali az EMKÉ-ben, Rácz Laci, a harminc-
hatodik, a Balatonban, Banda Marci a Metropolban, Urbán Lajcsi a szegedi 
Prófétában, Vályogvető Zsiga a faluvégeken. Az őstehetség frisseségével 
ontotta magából a dalokat, amelyek egy már letűnt, szebb, boldogabb világ-
nak voltak a hajtásai és felcsiklandozták a húnyó örömöket, eldédelgették 
a fájdalmakat, amikor azok már nagyon erőt vettek a monarchia árnyéká-
ban didergő Magyarország népén . . . 

A nótafa kidőlt. A dalok azonban i t t maradtak és meghordozzák az 
embert-emelő álmokat még sok nemzedékben. Mert az emberi lélek mélyébe 
ásott álmoknak kifakadó forrása a tiszta dal. Ebben kárpótolja magát a bukott 
ember az elnemért célért, az elhullott reményekért, ebben csordul ki jósága, 
tisztasága s ebben emeli magát önmaga fölé, hogy aztán átmosott lélekkel 
tovább bírja a görnyedést. 

A költő, akiben megszülettek ezek a nekünk ajándékozott dalok, már 
nem dalol, nem muzsikál többé. Elköltözött közülünk a lelke is, a teste is, 
amely ősei otthonában is idegen földbe került. Megrendülten gondolunk korai 
hullására és fájdalmunk enyhítésére az egykoronvaló tekergő aktornak, Pergő 
Celesztinnek mélyből felzúdúló, bús rigmusait idézzük : 

Fogd fel, pajtás, a vasvesszőt, 
Verd meg véle a temetőt, 
Mért nem kedvez semmi szépnek, 
Semmi épnek? (M.) 

Radics Béla. 
Pesti palotákban, vidéki udvarházakban nagymamákká vénültek az 

őzlábú kisasszonyok, rheumás, zsörtölődő medvékké a forrószavú fiúk, akik 
Radicsot akkoriban kapták fel, amikor ezelőtt négy évtizednél is régeb-
ben Pestre jött. De azért a nagy idő s a közben lezajlott még nagyobb 
viharok ellenére sem felejtették el és egy-egy estén, nagy készülődések után, 
be-bekukkantottak a Pannóniába : emlékezni. Radics se felejtette el őket. 
Az ismerősöket a régi nótájukkal fogadta s a vonója alól gyöngyöző hangok 
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