
HEGEDŰS NÁNDOR 

HÉT ISMERETLEN ADY-VERS ÉS NÉHÁNY ISMERETLEN ADY-PRÓZA 

Az irodalomkutatás előtt teljesen ismeretlen maradt a nagyváradi Színházi Újság 
című napilap, amely 1900—1901-es években jelent meg/és szinte zsúfolásig tele van Ady 

. Endre nagyváradi életének nyomaival. De ezeken a nyomokon kívül ez a furcsa színházi napi
lap szépszámú Ady-írással is ékes, amelyekről eddig semmiféle könyv vagy gyűjtemény nem 
vett tudomást. A benne elásott prózai írásokat nem találjuk meg „Ady Endre összes prózai 
művei" akadémiai kiadásban, pedig az már lezárta az 1900 és 1901. évi Ady-próza közlését. 
A versek nem szerepelnek sem Ady Endre összes költeményeiben, sem a „Rövid versek" 
című kötetben, amelyben Földessy Gyula a költő aktuális versikéit gyűjtötte össze és adta ki. 
Pedig akad a Színházi Üjságban néhány gyöngyszem is. 

A Színházi Újságot Neumann Vilmos nevű nyomdász indította el. Szerényméretű kis 
nyomda volt az övé, kézenhajtott gépekkel. Neumann Vilmos a lap kiadásában nyomdájának 
foglalkoztatását látta és megelégedett volna vele, ha saját szedési és nyomási munkáját meg
keresi. Az újság esténként jelent meg. Első számát 1900. október 17-en adták ki az újonnan 
épült Szigligeti színház ünnepélyes megnyitása alkalmából. Ezen mint felelős szerkesztő 
Marton Manó neve látható. Marton Manó a „Nagyvárad" című lap segédszerkesztője volt 
ekkor. Neve azonban csak egy napig szerepel a színházi újságon, mert másnap már Pillangó 
álnév látható a lap homlokán, mégpedig 1900. október 18-tól november 2-ig. Ezen a napon 
Szűts Dezső veszi át a szerkesztést, Ady barátja és mefisztója, akit Ő maga a Magyar Pimodan-
ban Ártás és Tébolynak nevezett. Ez a tehetséges, zabolátlan és kiszámíthatatlan ember ettől 
kezdve hat hónapon át vezeti ezt az újságot. 

Az újság megindulását nyomban Ady Endrével folytatott éles polémia kísérte. Ady 
Endre a Szabadság című lapban október 18-án „Színházi sajtó" c. kis cikkében haszontalan
nak, ártalmasnak bélyegezte egy színházi lap megindítását (Ady Endre összes prózai művei 
I. kötet 354.1.). A lap csípősen válaszolt, mire Ady Endre önérzetes nyilatkozatban utasította 
vissza a „lapocska korlátolt gyanúsítását". Valószínű, hogy már Pillangó álnév alatt is Szűts 
Dezső szerkesztette a színházi újságot. A polémia során a Színházi Újság szerkesztői üzenetben 
felelt Adynak, mondván: ha úgy tetszik, folytassa. De Ady nem folytatta a civakodást. 

Nem lényegtelen Ady Endre nagyváradi napjainak megismerése érdekében az, hogy 
Marton Manó csupán egy napig szerepelt a színházi lap homlokán, mint felelős szerkesztő. 

Ady Endre és Marton Manó között 1902 októberében csúnya hírlapi csata pergett le 
a színházi kommünikék szerkesztése körül. Erről „Ady Endre Nagyváradon" című könyvem
ben részletesen beszámoltam. A színházi iroda havi 30—40 koronát fizetett annak az újság
írónak, aki a lapokban közlendő napi színházi reklámanyagot kommünikék formájában fel
dolgozta. Ady Endre és Marton Manó között az affér azért robbant ki, mert 1902 nyarán 
Ady Endrét bízták meg a kommünikék írásával Marton Manó helyett, aki ezt a munkát addig 
végezte. De vajon mikor kezdte el Marton Manó a színházi kommünikék szerkesztését? Mert 
ha már hosszabb ideje az övé volt ez a stallum, amelynek 30—40 koronás jövedelme az akkori 
időkben csinos összegnek számított, úgy Ady Endre kevésbé hibáztatható, ha immár magának 
követelte ezt a mellékkeresetet. 

Nos, a Színházi Újság 1900. november 14. számában tréfás cikket közöl arról, milyen 
darabokat lógnak írni a helyi szerzők a Szigligeti színház részére. Ezek között a kitalált darab
címek között ez áll : „Egy nap a lap élén vagy retirálj, retirálj. írta Marton Manó, rendező 
Somogyi Károly." Ez azt jelenti, hogy Marton Manó csak egy napig maradhatott a Színházi 
Újság élén, mert Somogyi Károly színigazgató összeférhetetlennek tartotta ezt az állást a 
színházi kommünikék szerkesztésével, és követelte Martontói, hogy lépjen vissza a színházi 
újság vezetésétől. Ebből világos, hogy a színházi reklámhírek megírását mindjárt a színház 
megnyitásakor, 1900 októberében, Marton Manóra ruházták és így akkor, amikor Adynak 
adták át ezt a megbízást, Marton Manó már csaknem két évig élvezte ezt a mellékjövedelmet. 
Ez mindenesetre enyhébb színben állítja be Ady Endre eljárását. 

A Színházi Újság 1900. november 23-án női aláírással ellátott leveleket kezd közölni. 
Az aláírás: A'-dyné. Az első cikknek a címe : Santuzza és azt panaszolja fel, hogy a színigaz
gató nem tűzi műsorra a Parasztbecsületet, holott Székely Anna személyében kitűnő althangú 
érekesnő van Santuzza szerepére. A cikk tanulmányozása nem nyújt megnyugtató követ
keztetést a szerzőre, pedig joggal feltehető, hogy ezeket Ady írta. Csakhogy ebben az első 
cikkben néhány francia szó akad, amiket Ady sohasem használt még ekkor, maga a kis cikk 
Ady Endre egyik „csodásan hangulatos" verséből idéz és bajos elhinni, hogy ő saját magát 
idézné. De már a lap december 4. számában Négy évszak című és szintén A'-dyné aláírású 
levél a szerkesztőhöz, igen gyanús. Két okból. Először azért, mert Pintérné Szép Olga nevű 
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drámai szendéró'l szól, akibe Ady diákosan szerelmes volt, a másik pedig az, hogy a cikk 
stílusa művésztollra vall. Persze az aláírás is Ady mellett szól. 

A Színházi Űjság az alatt a félév alatt, amíg Szűts Dezső szerkesztette, Ady személyét 
két oldalról bombázza. Állandóan felszínen tartja a „Még egyszer" című verskötet megjele
nésének kérdését. Ady Endre már 1900 májusában meghirdette, hogy „Még egyszer" címen 
új verskötetet ad ki. Az eló'fizetési díjakat fel is szedegette a könyvre. De a kötet sehogysem 
tudott megjelenni, és mint tudjuk, egészen 1903 év szeptemberéig nem is sikerült kiadni. 
Szűts Dezső' azonban sűrűn ad hírt arról, hogy a könyvet már szedik, már nyomják, már 
készen van, holott igen jól tudta, hogy a verseskötet még a holdban van. Álorcás magasztalá
sok jelentek meg a „Még egyszer"-ról, mutatványokat közölt belőle, csakhogy Ady napjait 
megkeserítse. Ez volt az egyik bombázás. A másik Ady nőügyeit robbantotta fel. Célzások, 
sunyi allúziók, ügyesen elrejtett, de a beavatottak előtt mégis világos szerkesztői üzenetek hív
ták fel az olvasó ügyeimét Ady szerelmeire vagy flörtjeire. A sok tűszúrás között azonban talá
lunk komolyabb kellemetlenkedést is. Ilyen volt a Színházi Üjság 1900. november 23. számá
ban megjelent híradás: 

„Hymen. Ady Endre, a Szabadság főmunkatársa, a jeles poéta, tegnap jegyezte el 
Marton Gabriella kisasszonyt, a nagyváradi lapok kedvelt tárcaírónőjét." 

Marton Gabi alakja 1900 tavaszán tűnt fel a nagyváradi aszfalton. Úgynevezett úri 
családból származó fiatal leány volt, fekete hajú, sötét kékszemű, igen csinos tizenhét éves 
girl, rövid hajat és rövid szoknyát viselt, ami abban az időben excentrikus viselkedésre vallott. 
Elég talpraesett tárcákat írogatott. Ady Endre csapta neki a szelet, sokat forgolódott körü
lötte, de a leány amilyen feltűnő igyekezett lenni külsejében, olyan szigorú volt az erkölcseiben. 
Ady Endrét is, a leányt is kellemetlenül^ érinthette, hogy Szűts Dezső így nyilvánosan össze
boronálja őket és a költő a Színházi Újság másnapi számában a következő diplomatikus 
levelet írja : 

Kedves szerkesztőm! Én ugyan megjártam, olyan helyről ért a támadás, ahonnan 
éppenséggel nem vártam, a te részedről ugyanis, akinek barátságával dicsekszem s aki elég 
jól ismeri az én vélekedésemet egynémely dolgokról. Ám nem is volt az támadás. Csak amolyan 
kázus, mint a csizmadia, akit Bérczy alakított méltóságosan s vasárnap délután; úgy tett 
a te kedves szellemes lapod is. Bevezetett egy fényes tündérpalotába, így szólván ; az úr 
nem csizmadia, azaz pártiképtelen poéta, hanem báró, azaz férjjelölt, sőt vőlegény. Mai 
lapodban tetted ezt a csodát. Álmélkodva leltem meg nevemet egy éppen olyan bájos, mint 
amilyen okos hölgyismerősöm mellett s ezt a két nevet egy újdonság keretében e nem keveset 
hirdető cím kapcsolta össze : Hymen. Más szavakkal vőlegénnyé tettél kedves szerkesztőm. 
Hiszen én szívesen elviselném ezt a csapást, passzióval fogadnám a gratulációkat s ha ez a 
hymen való volna, igen boldognak érezném magamat. De sajnos nem igaz. Kérlek a hölgy 
érdekében a hírt megcáfolni, nehéz szívvel cáfolom meg, de hát a méltóságos csizmadia is 
boldog volt egy napos báróságában. És még valamit. Én hiszem, hogy a házassági hír is olyan 
varázsú, mint a halálhír. Akinek házasuló hírét költik, az nem lesz férj soha. Ez igen boldog 
hit egy olyan magamfajta kelletlen és kedvetlen embernek. Nagyvárad 1900. november 23. 
Tisztelő barátod Ady Endre. 

Szűts Dezső leközölte ezt a pompás levelet, amely a „Csizmadia mint kísértet" című, 
annak idején igen kedvelt népies bohózatból, Bérczy Gyula komikus alakításából veszi a 
cáfolathoz a hasonlatot. De a lap hozzáfűzi a következőket: „A helyreigazítást közöljük, 
csak azt tesszük hozzá, hogy késő déli órákban kaptuk a hírt nyomtatott kártyán. Mi hitelt 
adtunk a nyomtatott betűnek s hittük, hogy két zseniális rokoniélek végre is elveszi hymen 
rózsaláncait. Igazán kár, hogy nem így van. Azt hittük, hogy Georges Sande és az édes Müsset 
esete megismétlődik, de ez csak a franciáknál megy." 

A Színházi Újságot 1910. május l-ig szerkesztette Szűts Dezső, azután Kaczér Vilmos 
veszi át a lapot. Április 30-án már az ő neve szerepel, mint felelős szerkesztőé. Igyekszik 
színes újságot nyújtani. Az ő szerkesztésében Esti líra címen új rovatot nyitnak és mint a 
Színházi Újság egyik későbbi, 1901. szept. 28. számából kiderül, ennek a verses rovatnak 
Ady Endre a vezetője. Ady itt is megkezdi eredeti verseinek közlését. Ezenkívül az újságnak 
csaknem minden számában találhatunk egy-egy Ady verset — mint másodközlést — vagy 
a debreceni vagy már a nagyváradi termésből. A Színházi Űjság 1901. június 16-án hírül 
adja, hogy a színházi évad bezárásával felfüggeszti a megjelenését. Szeptember 28-án indul 
meg ismét a lap Biró János (Biró Lajos öccse) szerkesztésében. Majd Kaczér Vilmos visszatért 
külföldről és október 12-én megint átveszi az újságot. 

Ekkor új korszak nyílik meg a lap történetében. Dr. Kurländer Ede jómódú nagyváradi 
ügyvéd, közéleti férfi, Ady barátja és mecénása pénzt fektet a lapba, hogy színvonalas orgá
nummá fejlessze. Az első oldalon, a lap élén napokon át közlik, kik dolgoznak a lapba és a 
névsort Ady Endre neve vezeti. Mindjárt október 13-án vezércikket ír saját teljes nevével 
„Komédia" címen és ebben Szatmáry Árpád jeles színész halálát siratja meg. 
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tóber 26-án ismét érdekes új rovat kezdődik a lapban : Levelek színészekről. Meg
állapíthatjuk, hogy ezeket a leveleket Ady írta. Az aláírás : Ida. Ady tudvalevőleg egészen 
fiatalon már a Szilágy című hetilapban írt Yda név alatt. Most Ida a neve. Az első cikk 
stílusában kevés az Ady-sajátság, de a „kategorikum" Ady-gyanússá teszi a cikket, mint 
hogy ő szeretett ekkor latin kifejezéseket használni, mint duellum, idillum és ehhez hasonló. 
De ha az első cikk után egész bizonyossággal nem állíthatnánk is, hogy az Ida név mögött ő 
rejlik, az október 28-án megjelent „P. Szép Olga" című levél kétségkívül az övé. Nemcsak 
azért, mert P. Szép Olgáért siheder módján rajongott, hanem a benne előforduló két tipikusan 
Ady-kifejezésért: „obskúrus és predesztinálódott." Ezeket akkori színházi recenzióiban 
lépten-nyomon felfedezzük. Feltétlenül Adyt árulja el, december 7-én megjelenő levél Örley 
Flóráról, itt Adyt a káprázatos jelzőhalmozás mutatja meg nekünk. 

Ezek a prózai munkák, mint jeleztem, nem fordulnak elő Ady Endre összes prózai 
művei akadémiai kritikai kiadásában ; reméljük a pótkötet majd behozza a mulasztást. 

Most pedig térjünk át az ismeretlen Ady-versekre. 
Az „Esti líra" rovat Ady Endre költeményével nyílik meg. Ez a vers így szól: 

A kis táncosnő 

Dal róla Ián most zeng először, 
Oly rózsás arcú, oly molett, 
Elnémul a lírai költő 
S amire gondol: dramolett. 
Olyan édes kis kétszemélyes, 
Dialóg nélkül, csupa kéj, 
Csupa drámai összetűzés, 
Viharos, lázas szenvedély. 

Ily dramolettre gondol sokszor 
Sok ifjú ember, ifjú agg, 
S a kis táncosnő meg nem indul, 
Mosolyog egyre, jól mulat, 
Felfogva sok száz szemnek lángját 
S mikor már izzóvá leszen, 
Oh faj, — a férjuramnak súgja : 
Menjünk aludni kedvesem. 

A kis táncosnő nincs hát jégből, 
Csak •— sajnos — otthon olvadoz. 
ügy látszik, hogy a férjecskéje, 

Még bátor ember s nem haboz. 
Nem csoda hát, ha sok száz ifjú 
Imádságot mond, ily furát : 
Tedd oh nagy ég bátortalanná 
A kis táncosnő férjurát 

Dyb 

A kis táncosnő, akit Ady ilyen pajkosan megénekel, B. Horvát Irma volt, igen csinos, 
tehetséges ballerina, Bérezi Gyula ma is élő veterán színész felesége. Kifogástalan hírnevű 
feleség mégpedig és ez magyarázza meg a vers fordulatait. 

1901. május 1-én a Színházi Űjság Adynak talán legsikerültebb aktuális versét közli 
Mary Halton angol operetténekesnőről. Tulajdonképpen négy versről van szó. Mary Halton 
angol színésznő már 1900-ban is fellépett Nagyváradon és Ady ekkor is megénekelte. Ez a kis 
költemény megtalálható a Rövid versek című gyűjteményben. Mary Halton 1901 márciusá
ban ismét játszott Nagyváradon és a Színházi Űjság ez alkalommal ezeket írta, 1901. március 
25-én. 

„Úgy 11 óra tájban bebukkan a Demetrovics étterembe Papp János, a jeles kronikőr, 
aki újabb időkben a mély igazságokat keresi s mint a tőke képviselője meghívta Haltont, aki 
másfél üveg pezsgő végén volt, a Royal fényes termeibe, egy kedélyes estére. Halton bohém-
sége rögtön kész volt a mulatságra 

— Ali right! 
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A bevonulás frappírozta a vendégeket, de a kávéház is Haltont. Legelőbb is Ady Endrét, 
a jeles poétát kívánta látni, akinek megköszönte szép és meleg rajongó kritikáját. Ady úr, 
aki lapunk szerkesztőjét hasonló kritikára csábította, angol hidegvérrel, magyar udvariassággal 
vette a nagy sanzonett dicséretét, amely így hangzott 

— Igazán kitüntető s szép sorok, amiket írt." 
Ez a cikk fejtörést ad a kutatónak. Halton 1901. évi első fellépéséről 1901. május 

23-án a Szabadság hasábjain —ő álnévvel jelent meg recenzió, ez pedig Szűts Dezső jele 
volt. A második fellépéséről már Ady ír rövid pár sort és azt is névtelenül. Különös meg
köszönni valója tehát nem' volt az angol primadonnának, de talán Ady javára irták előtte a 
Szabadság első cikkét is. 

Halton később visszatért Nagyváradra és április utolsó napjaiban játszott, mégpedig 
a Gésák című operettben Mimóza szerepét és a Kis szökevény címszerepét. 

Ekkor írta Ady Endre a Színházi Űjság 1901. május 1. szamában az alábbi, négy 
részből álló költeményt: 

Halton Nagyváradon 

A május hozta őt el újra, 
A rímes, a szerelmes hónap, 
Vagy ő talán maga a május, 
Tündére az isteni csóknak, 
Melytől liheg most az egész föld 
És száll az illat, nyíl a rózsa, 
Légy üdvöz oh tündéri május, 
Légy üdvöz bűbájos Mimóza. 

II 

Májusi éjjel 
Összeverődnek 
Égi kacsok, 
Rímbe beszélve 
Csöppet sem félve 
Csattan a csók. 
Ritmus az élet 
Ritmusba téved 
Durva beszéd, — 
Hogyne kiáltnánk 
Ritmuskirálynő 
Üdvöt eléd. 

III 

De mégsem vagy igaz királynő, 
Minden királynő jéghideg, 
Neked forró, pezsgő a véred, 
Neked kell lenni, van szíved. 
Bár szállna rá erre a szívre 
A május színe, álma, vágya, 
S a ritmust az én szívem adná 
A május legszebb himnuszára. 

IV 

Nem való vagy 
Kis szökevénynek, 
Ripacsseregbe 
Aki betéved, 
Te vagy az illat, 
Te vagy a rózsa, 
Te az egyetlen 
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Igaz Mimóza 
Ej hát tovább is, 
Mért legyek csacska 
Légy a horgomon 
Arany halacska. 

Dyb 

Az utolsó versben szó van a Kis szökevény című operettről, amely ripacs-miliőben 
játszik és a Gésákban énekelt aranyhalacskáról. 

1901. szeptember 28-án, amikor a Színházi Újság hosszú szünetelés után ismét meg
jelenik, Ady Endre az Esti líra című rovatot újból megnyitja az alábbi költeménnyel; 

Az első dal 
Az első dalt nekem kell írni, 
Utánam zenghet bárki más, 
Tőlem lassanként elmaradnak 
Az ifjúság s a versírás. 
Az első dalt nekem kell írni 
Megírom. Bús lesz, savanyú, 
Piszkálhatják, fújhatják immár, 
Nem lobban lángra a hamu. 

Valamikor, valamikor még 
Nem voltam ily bús pária, 
Dalt hallott tőlem reggel délben, 
Hajnalban, este Thália. 
Bizsergő vérrel, ifjú vággyal 
Daloltam egykor. Vége már.. 
Hejh, primadonnák, karleányok, 
Csak egyszer volnék még szamár! 
Hejh mert szamárnak jó volt lenni, 
Lángolni balgán, mint gyerek. 
Zengni arról, mit learattak 
Kardos vagy pénzes emberek, 
S hinni a festékes doboznak 
És szívnek, amely kész bazár, 
Hejh primadonnák, karleányok, 
Csak egyszer volnék még szamár. 

A dalnak, hitnek vége immár, 
Lettem bús és fád pária ; 
Nekem ugyan ragyoghatsz váltig, 
Festékes, koldus Thália. 
Az első dalt meg kellett írnom, 
Megírtam : bús és savanyú, 
Piszkálhatják, fujhatják immár, 
Nem lobban lángra a hamu. 

Dyb 

Hogy mi töltötte el Adyt ekkor ilyen világfájdalmas hangulattal, éppen a színház 
miatt, persze bajos lenne kipuhatolni. A színház körül sok színésznő szerepelt az életében. 
Úgy látszik, itt olyan esetre céloz, amikor tiszt vagy pénzes ember ütött le a kezéről valakit. 
A versen Heltai Jenő hatása látszik. 

A Színházi Újság 1901. október 17. számában Ady Endre harcias verseit olvassuk 
Sas Ede ellen. Mi szította haragra Adyt rövid idő alatt Sas Ede, a „Nagyvárad" főszerkesztője, 
sokoldalú rideg üzletember és termékeny költő ellen, akit másfél évvel előbb, amikor Ady 
Nagyváradra jött, még cikkben magasztalt, mint jeles költőt, adatszerűen nem tudjuk. Tény, 
hogy számtalan alkalommal kíméletlenül bánt el Sassal. Ez a vers is, amiről itt szó van, kemé
nyen vág oda neki. 

Ady e szatirikus versének megértéséhez tudni kell, hogy a Színházi Újsággal egyidejűleg 
megjelent ekkor Nagyváradon egy Nagyváradi Színpad című másik színházi napilap is, még
pedig Sas Ede kiadásában. Sajnos ennek nyoma veszett. Sas Ede ebben „Strófák a színházról" 
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címen négy bökverset írt, amit szerencsére reprodukált a „Nagyvárad" 1901. október 14. 
számában és így rátaláltunk. Ha tudjuk, hogy Sas Ede azonkívül, hogy haszonleső' és üzleti 
szellem volt, meg bicegett is és egyik karja béna volt, külsejében tehát éppen nem nevezhették 
hódító jelenségnek, megértjük, mennyire nevetséges volt szokásos Flott álneve alatt meg
jelent négy rigmusa, amit íme itt adunk : 

Strófák a színházról 

I 

Szerelmes vagyok beléd Thália, 
Szerelmes voltam már mint kicsi gyermek, 
Ott őgyelegtem sátorod körül, 
Az iskolának szent csarnoka helyett. 
Voltam ló a Blaháné hintajában, 
Nem tagadom meg fényes múltamat! 
S a karhölgy ecskék kocsijába sokszor 
Befogtam büszke Pegazusomat. 

Pegazusom most más igát visel, 
Szánt-vet, rögöt tör, kenyeret keres, 
Hanem a múlt arany-mezőire 
El-elkalandozik a vén deres. 

Szeret még olykor cukrot rágicsálni, 
Nem házi kosztot: tápláló zabot... 
Hej Pegazusom, ki ne rúgj a hámból, 
Mert helyetted majd ostort én kapok. 

II 

Nem irigylem a habitüét, 
Ki bársonyszéken első sorban ül, 
És meg se mozdul arcán egy vonás, 
Körül az oh nép bárhogy lelkesül. 

A mesterlegényt azt irigylem én. 
Ki ott tolong, szorong a karzaton, 
És jól oldalba döfi kedvesét, 
Ha csók csattan el lenn a színpadon. 

III 
Valamikor egy naivat szerettem, 
E láng oly tiszta volt, oly égi, 
Fülébe forró vallomást rebegtem, 
Fészket akartam rakni néki. 

Bármit kívánj, szavaltam lázasan, 
Lehozom neked csillaga az égnek... 
S ő boldogító mosollyal felelt: 
Oh vágyaim nem oly merészek. 

S igazat mondott a kis aranyos, 
Szerényebb volt sokkal, de sokkal, 
Megelégedett szép szelíden, 
Posztógalléron fénylő csillagokkal. 

IV 
Szólt a komika: (szeme még hamis) 
Voltam én hősnő, sőt naiva is. 
Belém bolondultak tán százan is, 
Mi több, szerelmes voltam magam is.. 
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Mikor a diákgyerek szeretett, 
Bárót kívántam, grófot, herceget 

S mikor szerettek grófok, hercegek, 
Sóvárogtam a diákgyereket. 

Flott 

Hiszen nem éppen rossz zöngemények ezek, jelentek meg annak idején ezeknél sokkal 
gyöngébb bökversek is. De ha hozzá képzeljük magát a szerzőt, el tudjuk képzelni azt is, milyen 
gonoszul kacagtak az újságírók a regényes sorokon. Ez a jóízű kacagás és talán a konkurrens 
kajánsága is volt az oka, hogy — valószínűleg a szerkesztő kívánságára és csinos honorárium 
ellenében — Ady szabadjára eresztette Sas Ede iránt táplált ellenszenvét és a Színházi Újság
ban 1901. október 17-én ezt a paródiát követte el. 

Szintén strófák a színházról 

I 

Szerelmes vagyok beléd Thália, 
Én nem vagyok veszedelmes szerelmes, 
Mert nálam addig tart a szerelem, 
Míg jól fizet s amíg nem veszedelmes. 
Voltam ugyan én is bohó meg ifjú, 
De nem üdvös bolygatni múltamat : 
A karhölgyecskék is kinevették mindig 
Vedlett és gethes Pegazusomat. 

II 

Nem irigylem a habitüét, 
Ki megfizet, ha első sorban ül, 
Habitüének a dolga nehéz, 
A habttüé mégis lelkesül. 

Én úgy vagyok, mint a mesterlegény, 
Oh, mert a klakk becsületes dolog, 
Nézem a részvényesek arcát, 

• c S ha hátbadöfnek, akkor tapsolok. 

III 

Valamikor egy naivat szerettem, 
A mese s a naiva régi; 
Csodás dolog t mindenkihez kegyes volt 
És én mégsem kellettem néki. 

Bármit kívánj, ígértem volt neki, 
Becsempészek húsz sort a kritikába, 
Ó válaszolt: Ólom nincsen annyi, 
Miért célt érjen, hordja el a fránya. 

S igaza volt, be kell ám vallanom, 
Ha én most naiva lehetnék, 
Bizony olyan alakot mint magam, 
Száz sorért is bajjal szeretnék. 

IV 

Szólnak sokan, változik fű, fa is, 
De némely zmber állandóan hamis, 
Másnak mégis van őszinte sora, 
De ez őszintén nem írt még soha. 
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Kedve, könnye, sírása tettetett, 
Gyűlölt mindig, sohasem szeretett. 
írása lelke, mindene sottis, 
Kamatoztatja még a lantot is. 

Trott 
Az aláírás nyomán természetesen nem merné senki Adynak tulajdonítani ezt a paródiát. 

A gyakran használt „s" és a régmúlt „ígértem volt" ugyan kézenfekvő' Ady-jellegzetességek, 
de ez még nem lehet alap reá, hogy a verset az Ő javára vagy rovására írjuk. De a véletlen 
hozzásegít az agnoszkáláshoz. A szatirikus sorok nyomán ugyanis lovagias affér keletkezett, 
amelyről a Színházi Üjság a következő tudósítást közli: (1901 dec. 18) 

„Egy párbaj. Sas Ede verset írt^egy nagyváradi lapban, melyet Ady Endre ritka elmésen 
figurázott ki. A persziflázs a Színházi Üjság hasábjain jelent meg. Sas Ede nem felelt paródiával 
a paródiára, elégtételt sem kért Ady Endrétől, ^ellenben durva sértő levelet íratott egyik 
munkatársával e lap szerkesztőjének. A Színházi Újság szerkesztője — minthogy ő Sas Edével 
is megverekedett már egyszer — a spadassinséghez nagyon hasonlatos illetéktelen beavat
kozás daeára megbízottakat küldött a sértőhöz s tegnap délután a wolfi erdőben pisztoly
párbajt vívott vele. Sas Ede helyettese ráló'tt Kaczér Vilmosra, aki azonban nem használt 
vele szemben fegyvert, miután a megtorlás egy más, ez esetben egyedül helyes módjával 
akar élni: a bírósághoz fordul, hogy büntesse meg a becsületsértőt. Nyugatibb államban 
egyenesen az ügyészségnek küldte volna a levelet, de Magyarországon nem tehette ezt, előbb 
az ún. ,társadalmi követelménynek' kellett megfelelnie. Kaczér Vilmos kiállt bántalmazója 
elé s most a törvényhez járul, hol a példátalan megtámadtatásért szatiszfakciót fog kapni." 

Az egykorú lapokból nem derül ki, ki volt a Nagyvárad című lap munkatársa, akit 
Sas Ede maga helyett tűzbe küldött. De 1902 Őszén törvényszéki hír jelent meg a lapokban, 
amely szerint Karácsonyi Aladárt, a Nagyvárad munkatársát és Kaczér Vilmost párbaj-
vétségért három, illetve négy napi államfogházra ítélték. Kaczér Vilmos az Irodalmi Alapnál 
fekvő kéziratos emlékiratában elbeszéli, hogy Karácsonyi Aladár őt a hozzá intézett levélben 
gazembernek titulálta. Azt is megemlíti, hogy ő kérte fel Adyt sok kis vers megírására ; ezek-
bó'l néhányat fel is vesz ebbe az emlékiratába. 

Karácsonyi Aladár Ady jó barátja volt, baloldali ember, a szociáldemokrata párt tagja. 
Valószínűleg tudta, hogy a paródiát Ady követte el és ha már kénytelen volt kenyéradójának, 
Sas Edének a kedvéért beleavatkozni ebbe az ügybe, inkább Kaczér Vilmost akarta megsérteni, 
mint magát Adyt. 

Október Í8-án az Esti líra rovatban új Dyb aláírású versre bukkanunk. 
A brettli 

Hideg unott színházi esték, 
A köd, a dér lelkem megestek, 
A lelkem tőletek beteg... s 
Én vén sóvárgó egyre várom 
Hogy elfeledlek balga nyáron... 
Mit várom én ezt tőletek... 
A szín, a fény a brettlié volt, 
Sátora a csillagos égbolt, 
Övé volt lelkem mámora, 
Hideg unott színházi esték, 
Ti csupa por és csupa festék, 
Nem gyógyíttok meg soha 

Dyb 
A brettli ellen Ady 1900 elején éles hadjáratot folytatott a Szabadság hasábjain. Közben 

azonban úgy látszik a könnyű múzsa levette a lábáról és ímé 1901 nyarán a csillagos égbolt 
alatt, azaz a Fekete Sas udvarán játszó orfeum mellé szegődött. Ezt a nyarat azonban nem 
kell összetéveszteni Ady és Rienzi Mária szerelmének korával; ez egy évvel később, 
1902 nyarán viharzott le. 

Október 19-én megjelenik az Idillum című vers : 

Jdillum 

Oh vannak még pásztorleányok, 
Van még tilinkós páiztor is. 
Az újkori pásztorlecnyok 
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Tanúskodhatnak százszor is. 
Az újkori pásztorleányok 
Ott élnek most a színpadon, 
Megmondhatná száz pásztorifjú, 
Megmondhatná, hogy így vagyon. 

lm egy idillum, Böske szép volt, 
A pásztorifjú katona, 
És ahogy együtt vacsoráztak 
A lány így szólt: nem, soha ! 
A tilinkóhoz nyúlt az ifjú, 
Hozzá valamit csörgetett — 
S mint a régi idillumokban, 
A Böske mindjárt engedett. 

Dyb 

Ady Endre utolsó verse a Színházi Újság számára 1901. november 2Ü-án jelent meg 
Terka címmel. Ez a vers a költő' eddig teljesen ismeretlen szerelmére vet fényt. Már a Színházi 
Újság 1901. május 21. számában van egy szerkesztői üzenet, amely Zách Terka nevét kapcso
latba hozza Adyval. Majd november 21-én a lap költött nyilatkozatokat közöl arról, hogyan 
tetszett az illetőknek Székely Irén koloraturénekesno a San Töy című operettben. Ady Endre 
szájába a lap ezt a mondatot adja : „Székely Irén, mint San Toy? Én csak Zách Terkát 
láttam." 

Mindezt betetézi a november 20-án megjelent vers 

Terka 

Dívákhoz nem volt soha kedvem, 
Nem érdekelt még primadonna, 
Kis karleányokért epedtem, 
És ezt a kedves jószokásom 
Bíz isten sokért nem adom ma. 

Aggon beválok dívák kegyére, 
Ki sietett, még sose nyert a' 
Egyéb vágyam nincs egyelőre, 
Míg elvánszorgok a dívákig : 
Legyen egy kissé jobb a Terka. 

Dyb 

Zách Terka karhölgy volt. Nagyváradon éktelenkedett egy fahíd a Kőrös folyón és 
ennek két krajcárnyi hídvámját Zách János szedte, mint a híd bérlője. Az ő leánya volt a 
Terka. A fiatal, rózsásarcú, kékszemű, szépalakú leányt 1900-ban szerződtette kardalosnak 
a színház. Kétségkívül szívós udvarlás lehetett ez, ha májusban már célzást találunk reá 
a színházi lapban és november végén még verset költenek róla. De a Zách-mama árgusszemek
kel őrködött a leányon és így Terka nem lehetett „jobb", olyan értelemben, amint Ady 
kívánta. Egyébként Ady már régen nem élt Nagyváradon és Zách Terka még mindig csak 
kardalosnő maradt. 

JÓZSEF ATTILA 
IRODALOM ÉS SZOCIALIZMUS 

Adalékok az „Irodalom és Szocializmus" keletkezéséhez 

1930 telén a baloldali szociáldemokrata értelmiség egy kisebb csoportja létrehozta a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt Jaurés-munkaközösségét. Előadásokat szerveztek és 
tartottak, helyiségük a Sz&bómunkásók Szakszervezetének VI. ker., Almássy tér 3. I. em. 
alatti, mintegy 100—120 személy belogadására alkalmas nagyterme volt. A kis munkaközös
séghez egyre több kommunista értelmiségi kapcsolódott. Az első előadáson, Jaures méltatása 
után, Nagy Lajos olvasta fel „Balanov generális" című, háborúellenes novelláját. Nagy 
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