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Szabó Dezső Adyról. 
Nem érdektelen a kortársak véleménye a nagy költőkről, s fokozottan 

érdekes írótársaik értékelése. Ady költészete körül különösen nagy vihar. tom-
bolt. De kételkednünk is kellene egész művelődésünk történeti megalapozott-
ságában, abban, hogy addigi költészetünknek mély gyökerei voltak a nemzeti 
lélekben, ha nem így történik, hanem első csapásra gvőz. Ady költészetének 
szépségei azonban azt is megragadták, aki a világnézetével szembehelyezke-
dett, s azt is, aki verseiben sok érthetetlenséget talált. Gyulai Pálnak is tet-
szett az Én a halál rokona vagyok, Ady verseinek helyet kínált a Budapesti 
Szemlében és Ignotus azt írta A fekete zongoraról: „Akasszanak fel, ha 
értem. De akasszanak fel, ha hat-hét irodalomban, melyet nyelvtudással meg-
közelíthetni, sok vers akad ilyen egész értelmű, ilyen mellet és elmét betöltöen 
teljes kicsengésű." (Magyar Hírlap, 1918.) Néhány év múlva aligha szerette 
volna, ha az első föltételre figyelmeztetik, de bizonyos az is, hogy akik le-
nézték az Adyt megnemértőket, az Adyt visszaütasítókat, nem a legmélyeb-
ben megalapozott magyar emberekből kerültek ki. 

Szabó Dezső még a Vér és arany megjelenése után (1908) is elutasította 
magától Ady költészetét. Két évig voltam kartársa a nagyváradi állami fő-
reáliskolában. Az 1907—08. tanévben került hozzánk mint helyettes tanár, 
miután Székesfehérvárról párbajügye miatt távoznia kellett. Az 1908—09. 
iskolai év után Székelyudvarhelyre helyezték át. Áthelyezése ezúttal egy-
szerűen adminisztratív okokból történt. Akkoriban a rendes tanári kinevezés 
előtt álló helyettesnek tanszékére pályázatot hirdettek más intézetek rendes 
tanárai részére. így került egy Székelyudvarhelyről hozzánk pályázó rendes 
tanárnak katedrájára. Ná'.unk igen csendes, visszavonult életet élt. Figyelmez-
tették, hogy nem nevezik ki rendes tanárrá, ha újabb panasz merüí fel ellene. 
Tudtommal a nálunk töltött két év alatt nem is írt semmit se, az értesítők 
rovatában, mely a tanárok irodalmi működését tünteti fel, sem szerepel a neve. 
Olvasott sokat. Rendes tanári kinevezését megkapta nálunk, de egy ízben 
közel állott hozzá, hogy újabb akadályok gördülnek elébe. Egy kedves ötöd-
osztályos tanulónk Szabó Dezső órája után, egy órakor hazament és főbe-
lőtte magát. Egy cédulát hagyott hátra, melyre azt írta, hogy majd a más-
vi'ágon próbáljon vele Szabó tanár úr gúnyolódni. Nagyváradon öt napilap 
egymással versenyezve ontotta a szenzációt, el lehet tehát képzelni, mily fárad-
ságába korült a tanári kar fiatalabb tagjainak, kiknek összeköttetésük volt 
az újságírókkal, az esetet kivonni a nyilvános tárgyalás alól. Szabó Dezsőnek 
volt is sok gondja, de néhány nap múlva gúnnyal vetette el magától. 

Természetes, hogy Ady leghívebb városában élénken folytak az A.dy-
viták, s ezek a főreáliskola tanári szobájában is visszhangra találtak. Leg-
többünket megkapott Ady verseinek újszerűsége, szépsége, mire Szabó Dezső 
esak annyit mondott, hogy ilyen verseket maga is megír minden nap néhányat, 
t r t is Ady-paródiákat, s egyet átadott nekem. Kézirata, egy rrkalap, túlélte 
Buda ostromát, s tán nem érdektelen ma sem. 
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A HALÁLORGONA. 

Én a halálorgona vagyok1. 
Rajtam ingyen dalol az Élet. 
.lói fizetett Uri Zongorán 
vig dala szól a jóllevésnek. 
Én a halálorgona vagyok! 

Jól fizetett Uri Zongorák 
rőthajú nagy Mestere táncol, 
Életszemü lány lába neki lejt, 
s futnak a halál orgonától. 
Én a halálorgona vagyok! 

Véres szerelemre szomjú fene Hús, 
rajiam nyerít ki az éjbe a vágya. 
Ingyen mocsoktól bús szflzi lepel . . . 
és jajgat az l'cca Leánya. 
Én a halálorgona vagyok. 

Én a halálorgona vagyok, 
tüdötevő Élet rúgja pedálom; 
nagyyigatmú büszke Kajánok 
túladnak a vén orgonákon . • . 
Én a halálorgona vagyok • • . 

(és így tovább elölről kezdve.) 

Egyébként divatban voltak akkor az Ady-paródiák, s a tanári karban 
többen is elkövettünk ilyeneket. A halálorgona pedig a helyettes tanár, kinek 
fedezet nélküli költségvetési tételeit egy konferencián igen kényee részletek 
kiteregetésével sorolta fel Szabó Dezső. 

Másodszor Lőcsén hozott vele össze a sors 1918-ban. Családi okokból 
oda kértem az áthelyezésemet, Szabó Dezsőt pedig összeférhetetlensége haj-
to t ta az egyik iskolából a másikba. Székelyudvarhelyen már írogatott, s a 
Nyugat hasábjain megtámadta Tisza Istvánt. Kijelentései, hogy éhes hassal 
nem lehet a Himnuszt énekelni, meg hogy aki éhezik, vöröset lát, országos 
figyelmet keltettek. Áthelyezték Beregszászra, s onnan, nem tudom mi okból 
Lőcsére. Mikor négyévi katonáskodás után, néhány nappal az őszirózsás for-
radalom előtt visszakerültem Lőcsére, Szabó Dezső már összekülönbözött az 
egész tanári karral, be se te t te lábát a tanári szobába. A tanárok közül 
senkivel sem érintkezett ra j tam kívül, akinek semmi részem sem lehetett az 
összeveszé9ben. Ebben szerepük volt a nyolcadosztályosoknak is, akik egy 
ízben sztrájkoltak Szabó Dezső miat t s nem mentek el az iskolába. Az ügyet 
pedig a tanári kar símította el akkor is. 

Nekem sok alkalmam volt Szabó Dezsővel beszélgetni, és szóba került » 
Ady is. Akkor már elismerte költői nagyságát. Hozzátette, hogy maga tel-
jesen kivonta, magát a hatása alól. Ezzel szemben az volt a véleményem, hogy 
Ady vezető eszméit átvette, részben el is torzí tot ta . Az elsodort falu kézirata 
akkoriban már készen volt. Lőcséről csakhamar elkerült. Jászi Oszkár fele-
cégét, Lesznai Annát megkérte egy francianyelvű levélben, hogy járjon közbe 
az uránál Budapestre valé áthelyezése érdekében. Kívánsága teljesedett. 

Kar der án Károly. 




