
Ö S S Z E F O G L A L Ó KÖNYVSZEMLE. 

Az Ady-kérdés újabb irodalma. 

Kur t Pinthus , amikor a ma forradalmár lírikusait a „Men-
söheits-Dämmerung" kötetében kiadta, így fordult kora i f júságá-
hoz: „Ti i f j ak , akik szabadabb emberiességben fogtok felnőni, 
ne kövessétek ezeket, akiknek az volt a sorsa, hogy a pusztulás 
borzalmas tudatában egy jövője- és reményefosztott emberiség-
ben éljenek és az legyen a feladatuk, hogy mégis megőrizzék a 
hitet a Jóban, Eljövendőben, Isteniben, ami a lélek mélyéről 
fakad. Ahogy kétségtelen, hogy korunk költészetének ezt a már-
t i ru ta t kellett járnia , éppoly kétségtelen, hogy a jövő költészeté-
nek másként kell megnyilatkoznia: annak egyszerűnek, tisztának 
és világodnak kell lennie." 

Mi, magyarok , Ady Endre költészetéről ezzel a józansággal 
még nem tudunk beszélni. Nálunk Ady Endre neve még mindig 
harci szózat, amely két szögesen eltérő világnézet harcosait tüzeli 
küzdelemre. Aki Ady Endre értékeléséhez hozzá mer nyúlni, és 
állásfoglalása nem lesújtó vagy feltétlenül ünneplő, ma még 
tüzes haragot arat . Az egyik pár t el aka r j a riasztani az i f júságot 
Adytól, a belőle táplálkozó „szellemi járványtól , lelki ragály-
tól" (Szász Károly), mások „református, keresztyén öntudatuk 
és á l láspont juk" szavára az i f júság kezébe tennék, mert „Szé-
chenyi óta és mellett leginkább tőle lehet tanulni kritikai haza-
szeretetet, mely a nemzet sorsának és ba ja inak belső okait látja, 
fá j la l ja , mely a. régi bűnök ellen öntudatos harcra késztet és ön-
ámítás nélkül, világosan hirdeti, hogy a nemzetnek, ha élni akar, 
a maga életét kell élnie, hogy egyetemes, értékű emberi életet 
kell a maga módján termelnie s hogy sa já t vezetését csak saját 
legértékesebb szellemű és jellemű fiaira szabad bíznia" (Makkai 
Sándor). 

A harc Ady magyarsága, szerelmi élete, démonisága, halál-
kultusza, vallási felfogása és érthetősége körül folyik. A véde-
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lemre, Ady lelkének megmagyarázására Makkai Sándor vállal-
kozott, akit egy református i f júsági egyesület kért fel döntő 
véleményadásra. Könyvét a Soli Dco Glória vallásos egyesület 
adta ki, és így módot adott Vargha Gyulának erre a keserű for-
gácsára: 

„Hogy torzul el ma minden ideál! 
Van társaság — az ember szinte szörnyed — 
Nevében Isten dicsősége áll, 
S sátán dicsőségére ad ki könyvet." 

Makkai Sándor aligha gondolta, hogy a sátán seregében 
fogják számbavenni: de talán azt még kevésbbé, hogy az Ady-
liívek táborában is mentegetni fogják félreértéseit, ezzel a jó-
indulatú vállveregetéssel : „Egy annyira eredeti és még máig 
sem egészen megszokott beszédű költő lelkivilágában nem min-
dig és senkinek se könnyű dolog eligazodni." Földessy Gyulának 
ez után a kijelentése után Ady-kritikát ismertetni nehéz feladat, 
mert hiszen Földessy azt a hitet szuggerálja, hogy Adyt csak ő, 
Földess,y Gyula érti meg, — már pedig a megértés lehetősége 
nélkül érdemes-e írni valamiről? — Mégis bátorságot veszek 
a r ra , hogy az Ady-vita három újabb könyvtermékéről vala-
melyes tájékoztatást adjak. 

A „Magyar fa sorsa", Makkai Sándor könyve, talán Ady 
magyarságának vitatásában a legérdekesebb és legmeggyőzőbb. 
Do könyvének megírása a mélyrelátások és felszínességek zavaró 
harmóniátlansága. Ady kora problémáinak megvilágításában 
Makkai történetfelfogása tükröződik: elítélése annak a kornak, 
amelyben Ady élt, ama kor magyarságának, nemzeti gondolat-
világának. „Szerintem — í r j a — annyira egyet kell értenünk 
ebben vele (Adyval), hogy nem is szabad megengednünk, hogy 
az, ami felett ítéletet mondott az idő, halottan is életet szimulál-
jon és továbbkísértsen közöttünk." Makkai így ítél Tisza Is.tván 
korszakáról. Természetes, hogy szubjektíve igaznak kell mon-
dania mindazt a vádat és megítélést, ami Ady ajkáról 
hazá ja ellen elhangzott. És bár elismeri, hogy Ady igazságát 
i t t objektív mértékkel megállapítani nem lehet, önmaga részé-
ről igaznak t a r t j a . Az irodalmi krit ikát történelmi vonat-
kozású vitával kellene megszakítanom, ha magam itt bármely 
i rányban állást foglalnék. 

Nem is ebben a vonatkozásban meggyőző Makkai könyve, 
hanem ott, ahol Ady t ragikus magyar öntudatát jellemzi.. 
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A túlzás ta lán csak az, hogy a magyar uga r r a l való első össze-
ütközését i rodalmi téren történtnek mondja : ennek a versek 
és a váradi cilkkek ellene mondanak. Téves az a megállapítása 
is, hogy „a magyar költészet elmaradt a sa já t nemzedékétől*', 
hiszen másut t a magyar nemzetnek éppily elmaradását konsta-
tá l ja a nyuga t forrongó életproblémáitól. De ez nem cáfolja 
meg azt, Chogy Ady a magyar sors pusztulását vélte látni és 
„természetes, szükségszerű hivatást" látot t abban, hogy a kor 
előtt j á r jon . Az a „szomorúi, de szükségszerű magyar öntudat, 
a Kelet és Nyugat között meghasonlott" lélek Adyban élt, de 
azt, hogy ez kívüle is meglett volna e korban, Makkai elfelej-
tette igazolni. Így vagyunk többi megállapításaival is: azt 
á t lá t juk, hogy Adyban a magyar szív sajgott , sírt és szitkozó-
dott, — de Makkai mindig tovább megy ennél, a szubjektív 
ál lásfoglalást érdemnék, irodalmi ú j ságnak mondja, s ezzel 
a komoly (kritika (határát átlépi. így aztán megalapozatlan az 
a kijelentése is, hogy „Ady egy sötéten látó, t ragikus nemze-
dék lelkének kiáltó szava volt". Üjságcikk harcolhat szubjektív 
érveikkel, de irodalmi tanulmányban e nemzedék ilyetén gon-
dolkodásának vallomásokban megörökítődött igazolását várnók. 
Másik h ibá ja e könyv irodalomkritikai fejtegetésének, hogy a 
gondolatokat sokszor úgy csoportosítja — önkényes könnyel-
műséggel —, hogy a sa já t felfogását szuggerálja Ady Endre 
gondolkozásába; pl. amikor a magyar f a j létjogát abban álla-
pí t ja meg, amiben Eötvösnek Kazinczyról mondott emlék-
beszéde (35. 1.). A könyv tendenciája szempontjából is kár, hogy 
újságírói túlzás (vagy rabulisztika) sem hiányzik benne: mint 
amikor Adyban több együttérzést ál lapít meg nemzetével, 
mint amennyi Petőfiben volt! (37. 1.) Nem tudunk mást, csak 
ta r ta lmat lan frázist látni Ady párizsi életvágyánaik ilyen 
megfogalmazásában: vágy a nagyszabású, egyetemes hori-
zontú emberi élet után (38. 1.). Hiszen később Párizsból csak azt 
emeli ki, hogy „ott az egyetemesebb, a világot betöltő gondolat, 
a szociális forradalom gondolata érlelődött és hányódott, ott 
volt egy v i lághor izont . . . " Üj ra Makkai hitvallása, a konzer-
va t ív magyarság h agy о m án y ai val való szembefordulása szólal 
meg, nem Ady lelke világítódik meg. De a zavaró mondások 
ellenére is elénk világlik e fejezetből, hogy Ady a maga hazá-
jának pusztulását a maga kora viszonyai között bizonyosra 
vette, így tehát a szubjektív igazság hazaszeretetéből sar jadt . 
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Ady szerelmi költészetét ezzel a Nietzsche-ízű esztétikai 
tétellel kezdi: „a zseniben mindig az önmagáért való élet mani-
fesztálja magát", — „a zseni önzésével, azaz végzetével esak 
önmagát szereti, éli és énekli meg". Az én esztétikai felfogásom 
a zseniben nem ezt az erkölcsi világrenden áthágó fegyelmezet-
lenséget látja, — azt hiszem, ezt Lombroso elméletével együtt 
már csak riporter-esztétikusok val l ják. Maga Makkai is keres 
más megoldást is: Adynál „a szerelemnek a konkrét női lélek-
től és a családtól függetlenített és démonivá növelt, mert ön-
magáért valóvá tett ábrázolását". A frázishajhászásnak ú j ra 
szép példáját teremti meg itt Makkai; annál furcsább ez, hiszen 
Ady életét ugyancsak ismeri; s amikor ezt fejlődésnek, „diffe-
renciáltabb, mélyebb és misztikusabb költői öntudat szférájába 
való érkezésnek" mondja , erkölcsi felfogásban azonosítván 
magát Adyval, groteszk önvédelmet ír. Mindenáron való men-
tegetőzésére jellemző, hogy a költő-zseni femininségét hangoz-
ta t j a és Ady verseinek szerelmi motívumaiban emlékeztetőket 
lát csupán „a lelkének mélyén szendergő, sejtelmesen érzett 
nőiségre". Végül is azzal utasít ja el az olvasók etikai felhábo-
rodását, hogy minden zsenit feltétlenül abnormis jelenségnek 
kíván, s ezt a ténykérdést az etikai megítélés köréből kieme-
lendőnek ta r t j a . Sőt a legnaivabb személyes érvtől sem vonako-
dik: kimondja, hogy Ady érzékiségének bűnei „csak szomorúbb 
kimenetelűek, csak példázatosabbaJk, de nem mások, nem külö-
nösebbek, mint kortársaié, az egész magyar i f júságé és tár-
sadalomé". Azt hiszem, a könyvnek ez a leggyarlóbb, de leg-
vakítóbb fejezete. 

Ugyancsak az igazolandó tétellel akar ja igazolni Ady 
démoniságát: mert — szerinte — „a zseni sohasem a harmóniá-
nak, hanem mindig a diszharmóniának végletes képe, de nem 
jellem". Azt hiszem, józan egyszerűséggel Ady életkörülmé-
nyeiből és hivatásérzetével sokkal értelmesebb magyaráza t ra 
lehetne jutni . 

Ady halálverseinek elemzése vall a legtöbb megértésre: 
meglátja a halálfélelmében az élet nagy szeretetét, jól jelöli 
meg a szubjektíve elképzelt talaj t is (egy haldokló nemzeti élet. 
egy halott nemzeti költészet), de az iij magyar öntudat felébre-
dését erőszakkal tud ja csak Ady „halálos életszemléleté-
hez" kötni. 

A legerősebb felháborodást Makkainak az a mondása kel-
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tett, hogy „Ady az egyetlen magyar vallásos költő". Pedig ez. 
a groteszk megállapítás természetes ha j t á sa annak a felfogás-
nak, hogy a tételes katholikus vallás hívője gondolkozás 
nélküli báb. Makkai a vallást csak a bűnös embernek az Isten-
nel való harcias találkozásában l á t j a : az együgyű Theophania 
(és a biblia) szereplői között telhát Káin a vallásos, nem Ábel, 
— Júdás és nem János. így fogván fel a dolgot, természetes, 
hogy Adyig nemi talál egyetlen (ilyenforma) vallásos verset. 
A vallásosság fogalmának ez az értelmezője a fejlődést lá t ja 
Ady vallásos verseiben, egyenesen megleckézteti a magyar köl-
tészetet és közönséget, hogy a jákobi harcon kívül kereste a 
vallásosságot. És íha Makkai szerint ezeket a verseket „csak 
azok képesek átélni, akiknek igazi bűnbánatuk van", a magunk 
részéről a Makkai által képviselt vallásosság (de még csak nem 
is a kálvinista vallásosság) poétájának, első poétájának elismer-
jük Adyt, — de a józan értelemben vett „vallásos költőnek" 
csak annyiban, mint egyikét az Isten-megismerés ingadozói-
nak. Ügy látóim, ilyen „mélyen, divinatíve, igazi kálvinista 
szemmel" nemcsak én nem tudok nézni, de Vargha Gyula és 
Szász Károly sem. (Azt hiszem, a kálvinista vallásosságnak 
ez a Makkai-féle elmélete igazat ad annak a kifogásolt állítá-
somnak is, amelyet Kozma Andorról szólva í r t am meg vázla-
ta im között!) 

Nincs ú jdonság abban, amit Ady költői kifejezésmódjáról 
mond; csak egy részlete van, amely igazán szép bizonyítéka 
annak, hogy Ady költészetében elmélyedően tud gyönyörködni: 
amikor harmadfél oldalon ízelítőt ad abból a „kísérteties" szim-
bolizáló fantáziából, amely e kifejezésmódot megteremtette. 
Ez a részlet is igazolja, hogy Makkai a szívével í r ta meg köny-
vét. Ami szépség van e könyvben, azt ez az Ady költészetéhez 
ragaszkodó szeretet diktálja. Sok ellenvetést vál t k i a könyve, 
de kettőt, Ady magyarságát és képzeletének bámulatos gazdag-
ságát szuggesztív erővel tud ja megjeleníteni. Makkai úgy érzi, 
hogy a ÍW-es évek magyar életfelfogása a közelmúltban tragikus 
bukásba ju to t t ; azok közé tartozik, akik vall ják, hogy a régi 
lélektípusba visszahelyezkedni halál lenne, hogy a körülöttünk 
élő világ légáramlata elől struccpolitikával elzárkózni nem 
lehet; hogy az a világ akkor sem volt Paradicsom, csak a tra-
gikus sors há lyogja nem engedte meg a bajok és örvények 
felismerését. Ezt a régi vi lág embere nem fogja bevallani, 
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kevesen fogják még csak meg is érteni. De a múltról i m m á r 
•szabad ítélnünk és a körülöttünk formálódó világról is kell 
tájékozódnunk, — és ha ezt megtesszük, akkor igazat adunk 
Makkainak abban, hogy Ady keserű magyarságából bizony 
sokat tanulhatunk és sokat megérthetünk. Maga Makkai 
— minden ra jongó lelkesedés dacára is — lá t ja , amit a becsü-
letes polgári társadalom Ady bűnének mond; nem a követendő 
példát ünnepli Adyban, hanem csak megérteni és megértetni 
a k a r j a a költőt; nem helyesli minden szavát és tettét, de meg-
próbálja magyarázni azokat; Adyban nem mintaképet, hanem 
tanulságot lát. Ez a felfogás korántsem olyan végletes, min t 
a könyv körül fellángoló i rodalmi harc muta t ta , s korántsem 
olyan megítélést érdemel, mint amilyent Vargha Gyula versi-
kéjében talált. 

Sokkal végletesebb az a méltánylás, amelyhez legrajon-
góbb hívének, Földessy Gyulának tanulmányaiban jut Ady 
(Üjabb Ady-tanulmányok). Ismételve „a v i l ág alighanem 
legnagyobb l í r ikusának" mondja , akit „valamikor a l í ra 
Shakespeare-jének fognak nevezni". Érvelése erősen szubjektív: 
kimondja, hogy „ezt a maga tel jes egészében ú j költői dikciót 
a régi esztétikai elvek és mértékek szerint s a maga materiális 
szószerintiségében nem szabad elbírálni"; ismételve hangoz-
ta t ja , hogy „Ady képes beszédének, általában véve egész költői 
beszédének olyan külső-belső egyéni sajá tosságai vannak, 
amelyek ismerete nélkül nem szabad Adyhoz hozzányúlni"; 
viszont az Öreg legények tánca kapcsán a legpontosabb filoló-
giai mintá já t ad j a Ady olvasásának, — és mindezzel (Ady két 
jószemű és jóindulatú megítélőjének, Babitsnak és Makkainak 
megledkéztetésével) azt a hitet látszik kelteni, hogy Adyt csak 
Földessy Gyula érti meg, és hogy Ady egy versének becsületes 
megértéséhez évtizedes Ady-tanulmányok szükségesek. Amily 
nyilvánvaló, hogy egy költőt csak költészete egészéből, nem 
egyes kiszakított vers szakaiból ér tek meg, éppoly nyilvánvaló 
az is, hogy Ady maga tiltakozott volna az ellen, hogy egy-egy 
versének elolvasása előtt összes írásai t kelljen végigolvasni. 
A leglelkesebb hívőnék valami, emberileg érthető, féltékeny-
sége zavar ja meg Földessy ál láspontjában az olvasót. Hiszen 
abban viszont igazat adunk neki, hogy Ady ismerete (nem csak 
egyszeri végiglapozása!) nélkül felszínes az Ady-megítélés, és 
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azt is szívesen elismerjük, hogy Ady költészetébe a legnagyobb 
hévvel Földessy Gyula merül t el. 

Üj köte te öt t anulmányt fog össze; elsősorban a nagy 
költők ér tékének két legfőbb kr i tér iumára mutat reá, a tömeg-
szuggesztióra és a teremtő művészi képzeletre. Magunk részé-
ről csak az utóbbit fogadjuk el, s ezt Adynál sem tagadjuk. 
Földessy azonban Ady képzeletét mitoszteremtő erejűnek mondja. 
Adyt tehát a vallásalapítók, a próféták sorába helyezi. Próbát 
tesz Ady miszticizmusának megrajzolására; e misztikus vallá-
sosság t á rgyáu l az Életet jelöli meg, ami itt „eleven energiájú 
egy-fogalom, mely valóságos lényegében egyenlő értelmű a 
vallások és filozófiák egy-állagával: Istenével". Mivel az Élet 
absztrakt ősokában Ady életérzésének mohó minden-vágya nem 
tudott megnyugodni, „igenleni és a k a r n i akarta az Életet a 
maga jelenvalóságában is". Így aztán „transzcendenssé jelentő-
ségesül" Adynál a nagy és szép lelki élmény és „az is, amit az 
egyház erkölcstana múló földi jónak vagy a test bűnös vágyá-
nak nevez". És hogy filozófiai magyaráza ta annál elképesztőbb 
legyen, k imondja azt is, hogy az életnek ez az „érzéki szeretete 
logikus következménye a keresztény világfelfogás individua-
lisztikus karakterének"! Adynak ez a sokkal természetesebben 
is megmagyarázható, de i t t ú j vallássá fe l fú j t lelkisége a szim-
bolizmust kívánta kifejezőmódnak. A szimbólumokban Földessy 
nem a szemléletesség, nem is a hangulat iság kifejezését látja, 
hanem azoknak „eszmei-tartalmi mivol tát" keresi, mer t úgy 
hiszi, h o g y e szimbólumok „hézagtalan egészet alkotnak, egyik 
a másikba fűződik, kölcsönösen továbbépítik, kiteljesítik egy-
mást". A d y megértésének ez a nehézsége: a részt az egész nélkül 
nein ér the t jük . A költő ugyanis „gondolatkapcsolásaiban akár-
hányszor nem egy közbeeső tagját á tugo r j a az egymásra követ-
kező gondolatoknak". Földessy azzal is elriaszt Ady olvasásá-
tól, hogy „az Ady-köÍtészét egyik legtermészetesebb és leghat-
hatósabb belső tformai elvének" mond ja a „megfordítottságot", 
azaz Ady egyrészt „átértékeli a régi fogalmakat", másrészt épp 
az ellenkezőjét kell értenünk, mint ami t mond. — Mint látjuk, 
a szeretet imádássá izzott és a józan megítélést lehetetlenné tette! 

De h a a „megfordítottság" elvét valaki e l fogadja , Adyban 
mindent megtalálhat. Nem lehet t ehá t csodálkozni azon, hogy 
Földessy szerint „Ady az életigenlésnek és a harmonikus élet-
látásnak legnagyobb lírikusa az egész világirodalomban"! 
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— hogy démoaiisága „nem szentetlenebb a konzervatív hívő-
ember valláskultuszánál", — hogy szerelmi verseinek ez a 
magyarázata: „Ady minden földi határon túlcsapó metafizikai 
lendületében egy költő-mitoszi alkotást teremt magának abból 
a mindannyiunkkal közös nagy monogám érzésből, mely az 
i f j ú i szűzi szerelmek idején azt szuggerálja még kozmikus tisz-
taságú esodasejtésű-emlékezésű valónkba, hogy csak egy nő t 
fogunk szere tn i . . . " (Itt közbe kell szúrnom, hogy Földessy sze-
r int „az utolsó évtizedek s a m a erkölcsi é l e t e . . . szükségszerű 
megindulás volt egy magasabbrendű erkölcsi élet felé", — ta lán 
az ú. n. szabad szerelem felé?) 

Tagadhatat lan, egy nem mindennapi elmének műve ez a 
könyv: sajnálatos, hogy a rajongás, amelynek annakidején 
himinikus megszólalást adott (Huszadik Század, 1919), semmi 
áron sem enged józan, egyszerű megértést. Pedig az, ami t a 
zseni mivoltáról ír, az önálló gondolkodású esztétikusnak, az, 
amit Ady életigenlésének nietzsdhei elemeiről mond, a ku ta tó 
irodalomtörténetírónak, az, ahogy az Öreg legények táncát 
elemzi, a megvesztegethetetlen pontosságú filológusnak r i tka 
erejéről tanúskodnak, — és mégis Adyt a r a jongás elvakultján 
kívül senki sem lá that ja annak, aminek Földessy bemutat ja . 

Nagy Sándor — a harmadik Ady-kötet í r ó j a — azzal tet t 
próbát, amit Földessy eleve lehetetlennek ítélt: a régi esztétikai 
elvek és mértékek alapján á l lapí tani meg, mi is Ady Endre köl-
tészete? Mivel a misztikus adyzmus szektája nagyon jelen-
téktelen — legalább is számban —, Ady megértetése szempontjá-
ból ugyancsak szükséges volt egy becsületes fáradozással meg-
írt, józan könyv, amely a közönség gondolatvilágához méri le 
Adyt. Nagy Sándort szorgalma és nagy odaadása alkalmassá 
tette volna e fe ladat megoldására, de nem szabadott volna 
annyi ra a régi kategóriák bűvköréhez ragaszkodnia. Makkai 
és Födessy könyvében Ady élő, Nagy Sándornál holttetem, 
akit a kutató szeletel. Azt hiszem, lírikus, igazi költő-lírikus 
sohasem válhatik holttetemmé. 

Lássuk, hogy m i t mond a k r i t ikus kérdésekről? Fejlődésé-
ben két korszakot vesz fel: az első (receptív) korban a magyar 
érzés erejét konstatál ja, a másodikban a progresszivista kör-
nyezet hívének lát ja, s megtalálja benne a kor materializmusát, 
naturalizmusát és szocializmusát. A diadalmas forradalomtól 
való állítólagos elfordulását így magyarázza: „Valószínűleg a 
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forradalom add ig volt ideálkép előtte, míg eszme és nyuga t i 
volt; mihelyt valósággá és m a g y a r r á vál t : ösztönös sötétnézésé-
vel mélyébe látott s elutasította". Hazafiságát — az ellenmondá-
sok ellenére is — ki lehet érezni, nem lehet tagadni. 

Szerelmi költészetében életének három fázisát domborí t ja 
ki : a Léda-szerelmet, mely „alapjában életközösség nélküli nemi 
szerelem, sokszor bántó naturalizmussal, de nincs eszményibb, 
sőt erkölcsi vonások nélkül", — az erkölcsi szempontból legalan-
tasabb „szabados szerelem" korszakát, melyben „a nőt mintegy 

élvezeti cikké süllyeszti", — és a házas szerelmet, amely ugyan 
nem gyakorolt lelkére ©lhatározóbb benyomást, de sokban 
„kiengesztel előző szerelmi l í rá ja kilengéseivel".. 

A vallást Ady költészetében a főtárgyak között l á t ja , de 
megállapít ja, hogy az ő Isten-fogalma különbözik a vallás 
objektív Isten-fogalmától. Vallásos verseiben nem egyszer 
áhítatot érez; vallásos érzésének leggyakoribb és legszerencsé-
sebb kifejező formájául az Istenhez intézett meghitt beszédet 
jelöli meg. A költő vallásos érzésébe azonban értelmének kételye 
szól bele. Közli — megjegyzés nélkül — Makkainak azt a meg-
állapítását, hogy Ady az egyetlen magyar vallásos költő-
(Érdekes, hogy ezt a megállapítást a rajongó Földessy meg-
cáfolja, a túlságosan józan Nagy Sándor megjegyzés nélkül 
hagyja.) 

Démoniságát, „naiv szatanizmusát" énjével való állandó 
foglalkozásából magyarázza (ez a leggyengébb szakasza), halál-
kultuszát dekadens, Baudelaire-re emlékeztető kacérkodásnak 
ítéli, hosszabb magyaráza t ra nem is méltatja. Szól azonban 
én- és életkultuszáról, az előbbibem „a kezdeti illuzióhiányt", az 
anal i t ikus önszemléletet konstatálja, — az utóbbiban némi 
pogány vonást talál s az általános filozófiai magas la t ra való 
emelkedést is kiérzi. 

Ady költői gyakorlatából Nagy Sándor azt -az elvet olvassa 
ki: hogy a költészetben a művészet a formában van. Földessy -
vel hangoztat ja versformáinak ú j ságá t és változatosságát; idő-
mértéklésében az egyszerű eufóniánál több, de a művészi dalla-
mosságnál kevesebb zeneiséget talál. Nyelvéről nagy hódolattal 
szól: megjelöli for rása i t és gazdag példatárban muta t j a be 
stilisztikai érdekességeit. 

Költészetének egész koncepcióját értelmi jellegűnek érzi 
<itt ütközik a legerősebben e sorok írójának megítélésével), 
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bár hangsúlyozza individualizmusát is. Végül — tudományos 
meghatározásként — ezt a megállapítást veti pap í r r a : „Ady 
költészete individuális szubjektív koncepció, materiál is és natu-
ra l is ta elemekkel". Értékét inkább pszichológiainak, mint eszté-
t ikainak vall ja; feltétlen költői értékeiül „szellemének és érzel-
meinek az erkölcsi életformáknak ellen nem mondó, művészi 
f o rmá jú megnyilatkozásait, alakító, verselő, stílművészetét és 
szimbolizmusát" jelöli meg. Koncepciójának hiányát individua-
lizmusa és intellektualizmusa egyoldalúságában l á t j a . „Költé-
szete a maga egészében egy, nem éppen tökéletes, de modern 
egyéniség hatását érezteti". 

íme: három kép, mindegyik az elismerés színeivel, de 
nagyon eltérő színhatással. A legjobban Mak'kai műve kap meg. 
— a legjózanabb Nagy Sándoré. 

Alszeghy Zsolt. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t . 21 


