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Ady minden bíráló nyilatkozata ellenére a Szigligeti Társa-
ság 1903. február 27-én neki ítélte oda a Pálfi Antal-féle 200 
koronás pályadíjat, amellyel a legkiválóbb nagyváradi 
újságírót tüntették ki. A másnapi NagyváradiNaplóismer-
tette az eseményt: „Nekünk igaz örömünkre és büszkesé-
günkre szolgál, hogy a mi műhelyünk becézve szeretett 
munkása, Ady Endre nyerte el egyhangúlag a kitüntető és 
egyben buzdító pályadíjat. Hisszük azonban, hogy osztoz-
nak a mi örömünkben mindazok, akik az Ady Endre izzó 
tehetségét, magvas és tartalmas írásait eddig is érdeme 
szerint becsülték. És örvendenek az ő dicsőségének az 
összes hírlapíró kollégák, akik megannyi érdemes munká-
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sai a nagyváradi sajtónak és őszinte szeretettel és meggyő-
ződéssel ítélték őt maguk között a legérdemesebbnek. Sze-
retnők ezt a nekünk nagyszerű alkalmat felhasználni 
arra, hogy többet is mondjunk Ady Endréről, de hogy szí-
vünk szerint rajzolhassuk meg az ő talentumának fényes-
ségét, tartalmát és értékét, azt tiltja az a benső viszony, 
melyben vele éppen a lap kötelékében állunk. Beszélni fog 
helyettünk – reméljük – az ő ezután kifejtendő írói és hír-
lapírói munkássága, mely egyben legszebben fogja igazolni 

a bíráló bizottság mai döntésének 
helyességét…”

A pályadíjat odaítélő bizottságban dr. 
Bodor Károly főtitkár elnökletével 
jeles újságírók, tollforgatók vettek 
részt: Hegyesi Márton, dr. Várady 
Zsigmond, dr. Adorján Ármin, dr. 
Kurländer Ede, Sas Ede, Fehér Dezső 
és Halász Lajos, s egyhangúlag dön-
töttek Ady mellett. Még Hegyesi Már-
ton is, akit – Hegedüs Nándor szerint 
– Ady előzőleg hírlapíróként megtá-
madott.

A Pálfi-díj jelentősége nem az elnyert 
és hamar elköltött pályadíjban, 
hanem abban állt, hogy Ady igazolni 
látta benne választásának helyessé-
gét, azt, hogy újságíró lett. Büszkén 
tett hitet újságírói hivatása mellett a 
NagyváradiNapló1903. március 1-i 
számában megjelent Levélazapám-
hozcímű írásában: 

Hogyjólettvolna,édesapám,központi
szolgabíróváválasztódniZilahon,kivi-
rágoztatniahétszilvafát,sbecsületet
szerezniazelkoldusodottdiósadi
Adyaknak?…Bizonytalánjólettvolna.
Sohsenyeltélvolnakeserűenanagyob-
bikfiadragondolva,kithaza,akis
fehérházbacsakamegveszekedettide-
geikergetnekolykor,sakiúgyérziaz
érmindszentinyugodalomban,hogy
megölteazéletét,bolondokatmível,
mertkünnasokadalombanharcok,
tépelődések,gondolatokéskínokközött
bomlasztja,veszejtielmagát.Úgyvan,
úgyvan!Barátkozomazöregakácfával,
kinézekarétre,becsalomamélységes
csöndességetaszívembe,beleolvadoka
csöndesgondolattalanvegetálásba,sza-
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golomazisteni,acsíráztató,anagyerejűföldet,ésolyansemmi-
vé,anagysemminek(vagyanagymindennek?)olyankicsike
rabszolga-pehelyévéválok,mintMouretabbéanagytenyésző
kertben…Egynapig…Tetudodédesapám,hogycsakegynapig…
Aztánréstörikanagykerten…Besütanap,bezúgalárma,

bezsongalelkembeazélet,sénrohanok
tőletekel,vissza…Úgyérzemagyon-
nyomacsönd,darabokrabomlikates-
tem,elrohadatüdőm,hanemszaladok
azajba,hanemcsapokösszevalakivel,
haharsogvanemkiabálokénisbelea
nagyvilágilármába…Éstemegaz
anyámilyenkorújraelsirattok…Ésjaj,
talánigazatokvan…

Ez,ez.Amivelmostiskarcolok.A
penna.Mitakarezarongyos,acél-
hegyűkisdiabólus?Miértcsalelanyu-
godalombólannyiésannyibékéskét-
lábúnakkészülőjámbort?Miértkenyér
ésgrádusokraemelőeszközazegyiknek,
smiértüződémon,szentőrület,már-
tíriumamásnak?…HeineHenrikkel
szeretnékválaszolninekedédesapám,
deezanéhaiemberzsidóvolt,stimos-
tanábanottakisfalukbanésittanagy
városokbankezditekazsidótnagyon
nemszeretni.Őszóltvalaaszentlélek
lovagjairól,amisszióboldogbolond-
jairólésazemberiségboldogtalan
szükségeseiről.Mamárazonban,édes-
apámnemdivatosezaHeine.Azokaz
urakma,akikrőlővégrendeletébensem
feledkezettmeg.Aszentléleklovagjait
pedigmagyaragráriusnyelvenzsidó
skriblerekneknevezikmanapság…

Hátmikvagyunkmost?Néhaésanapi
világbancinikusfáradtak,atekintélye-
ketmárnemisrombolók,csakhanya-
gulleköpködők.Fáradtolimpusziiste-
nekéskiközösített,magasróllenézett
páriák…Vagyunknagyonsokszor
komédiások.Alkuvóbbakalócsiszárnál
shajlékonyabbakanádnál…Addig…
Addig,mígnemint,nemhívagyilkos,
azacélhegyűördög…Azistenesördög…
Ésakkorcsupahitavilág,csupasze-
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relmeslángraérdemességazélet.Ésilyenkorbeleverjük,belekor-
bácsoljuknyomorulttestünket,összetépettidegeinketenagysze-
relembe.Ajobbéletért,abecsületesebbvilágért,azelőretörésért,
avilágosságértsafantomoklegfantomabbjáért,legbolondabb-
jáértésalegszebbjéért,azigazságért…Ilyenekvagyunkésezek
vagyunkmiszentléleklovagjai,fáradt,cinikuslegények,zsidó
skriblerek.Ésnembelőlünklesznekaképviselők,aminiszterek,
kormányzónagyurak,deazokbólakikamivérünkáránsami
arcunkatcsakmaszkolva,amitollunkatmegbecstelenítve,ami
szentőrületeinketmegnemértvetörtetnekelőre…Mimaradunk,
akikvoltunk,mígösszetépvelenemroskadunkakkorisahitben,
hogyazemberek,abennünketlenézőkésabennünk
reménykedőkmegváltásándolgozunk…

Olvasnifogod,édesapám,hogyszázforintotkapok.Summának
nemsumma.Ennekazénfajtámnaktöbbahiányzóötforint,
mintameglévőkétszáz.Azösszegyűltadósságenyhítődik,
avagypárnapipihenésreellehetmenniVeneziábaavagyAbbá-
ziába,hovaolyankönnyenmehethetekresokdologtalan,
gazdagostoba.Delásdédesapám,mégisnagysummaez.Nem
azenyém.Afajtáméésafajtámnagyvérverejtékezésénekered-
ményéé.Megláttákazújságírót.Megéreztékalázat,smegértet-
téka lelkét…Minthaekicsiségisaztmutatná,hogykorri-
gálódikazélet,shogyamiküzdőőrültségünkbenrendszervan,
sezabolondságbölcsbolondság…TeremnekPálfiAntalok.
Belátók.Vékonyansávolódikimmárazeljövendővilágosélet
fénye.A diabólusurabbrajtam,mintvalaha.Azéletnek,töké-
letesülésnekhite,szerelmenagyobb.Sohsegyűlöltem,szerettem
jobban,mintmost…Édesapám,afiadatnemkellokvetlenül
siratnodmár,mertjobbanhiszmagábansazéletben,mint
valaha!…

Ady Endre

Ebben a levélben nem is a százforint a fontos – állapította 
meg Antal Sándor –, hanem az, ami nincs is benne kiírva. 
Hogy Ady első lett. Egy testület, amellyel hadilábon állott, 
hivatalosan elismerte, hogy ő, Ady Endre a legjobb, a legelső 
újságíró. Voltak neki már bajnokságai az ital és szerelem 
terén, de ezekről csak az éjszaka barátságos társadalma 
tudott. Ő maga nem szokott róla beszélni, de nem esett neki 
rosszul, ha mások alkalomadtán szóba hozták. Most egy 
egész város, talán az egész ország nyilvánossága előtt jut 
elsőséghez. Első alkalom, hogy a lebecsült fiú elégtételhez 

jut a kemény apával szemben, aki-
nek elismerését hiába áhítja.

Egyébként a Pálfi pályadíj 100 forint-
jából Ady 1903. március 10-től egy 
hétre Velencébe utazott. Igaz, nem 
kis bonyodalom után. Annak ellené-
re, hogy a 100 forint (200 korona) 
tekintélyes összeg volt, amelyből 
akár egy hónapig is kényelmesen 
meg lehetett élni, Ady mégis kölcsön-
re szorult, mert márciusra már jócs-
kán költhetett belőle. Dr. Adorján 
Emil váradi ügyvéd barátjához for-
dult levélben március 7-én, aki más-
kor is kisegítette kisebb-nagyobb köl-
csönökkel. A kért 15 forintnyi köl-
csönt megkapta és március első hetét 
követően el is utazott.

Velencében,	a	Lidón

A Nagyváradi Napló1903. március 
10-i számának Személyihírek rovatá-
ban azt közölték, hogy „Ady Endre a 
NagyváradiNaplófelelős szerkesztője 
Velencébe utazott”. Váradot már már-
cius 7-én, esetleg másnap hajnalban 
elhagyhatta, ugyanis március 8-án a 
bécsi színházban megtekintette a 
Cigánybáró délutáni előadását. Alig 
nyolc napot volt távol Nagyváradtól, 
hiszen a NagyváradiNaplómárcius 
18-i számában a személyi hírek 
között már az olvasható, hogy Ady 
Endre felelős szerkesztő olaszországi 
útjából hazaérkezett.

Hogy milyen élményekkel, benyomá-
sokkal érkezett haza? Erre a március 
22-én megjelent tárcája adhatja meg 
a választ. Ebből következik néhány 
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részlet: Venezia…Aranyoshajnalfénybenláttammegelőször
álmosszemekkelkandítvaki„HegedüsSándor”hálókabinjának
kereküvegjén.Legelőszöratemetőtláttam.Ésénabúcsúpercige
temetőnkeresztülnéztemVeneziát.Pedigkábítgattam,
stimmoltamalelkem.[…]PáróramúltánaMárkustemplomot,a
büszkedogepalotátésakirályipalotátláttam.Ésvártam:mikor
fogokmármegihletődni.Asóhajokhídjaelőttmellettemkönnye-
zettkétsoványangolmissz,néhánynémetplébános,egyöreg
magyarpársnéhánytirolinéni.Énazonbancsakadohotérez-
tem,éselrohantam.[…]Énőszinténbevallomazt,amitsokan
nemmernek.Engemnemérdekelamúlt,elkerülnekazellágyu-
lások.Istenem,Veneziaengemtalánhúszéveskorombansem
gerjesztettvolnadalra.Bűzt,dohotszagoltam,csalást,falsszíne-
ketláttam.[…]ErősérzésemegyetlenegyvoltaLidón.Ittmára

modernéletlázacsapottfelém,sittten-
geratenger,nemlaguna.Aruganyos
fövényrőlbeakartamvetnimagama
lágyhabokba.Ésfantáziámjúliusi
napotvarázsolt,fürdő,bécsi,budapesti
szépekkel.Moderncsillogóéletet.Tíz
lépésretőlemkétnőhempergettameleg
homokban.Nemsajnáltákaruhájukat,
kalapjukat.Ezekiskoránjöttek,mint
én,sezeknekisaLidókellésnemVelen-
ce.[…]Haatengernemkárpótol,ha
véletlenülgőzösönjövökide,afejem
törömbedühömben,mertelhittem,
hogynekemérdemesVelencébejönni.
OhByron,Heine,RadóAntal,SasEde
költőtársaim,miegészségesekvoltatok
ti,kikVeneziábanellágyultatok.Vissza
Nagyváradra,aFenicebőlaSzigligeti-
be,aFloriánbólaRoyalba…[…]Csaka
tengernagyönmagábanis.Atengeraz
egyetlen.Ezeneltudnékringaniörökre.
Ezlebírjaazénidegeimet.[…]Demert
csakatengerúrrajtam,dühösenrázom
leeztazegyuratis.Vágtassvasparipa
visszavelem.Vágyomakicsinyeszajba,
bennelennimindencsöppjében,vias-
kodni,kopni.Ésbocsáttassékmeg
nekem,haahétenmégatengeren
kalandoztamsonnanhoztamszíneket
éshangokatevonalalattlévőhasábok-
ra.Továbbmárnemleszígy.Nemaka-
rom.Leszekelármásmindennapiélet
hajkorászója,utcagyereke,mertazélet
ez.Azaz:éncsakebbenazéletbentudok
maradni…Addiomare,addioVenezia.
Úgyhiszem,énmárnemíroktöbbéver-
seket…

De bizony írt ő még verseket, ha egy 
ideig folytatódott is számára a váradi 
újságíró robot, mígnem ugyanezen 
év őszén végleg nem szakított Fehér 
Dezső lapjával és Nagyváraddal…

AdyLőrinc,aköltőédesapja


