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B Ó K A L Á S Z L Ó : ADY E N D R E É L E T E É S M Ü V E I I. 

Akadémiai Kiadó, Bp. 1955. 

A húsz íves köte t egy nagyszabású monog-
ráfia első része. Ady fejlődését 1903-ig, a 
költő huszonhatodik életévéig kíséri nyomon. 
Az utolsó Ady-versek, amelyekről a monog-
ráfia említést tesz, 1903 júniusában és szep-
temberében lát tak napvilágot. Az utóbbi 
dátum azért is nevezetes, mert Ady ekkor 
költözött haza Nagyváradról Érmindszentre, 
hogy felkészüljön első párizsi ú t jára . A mo-
nográfia első kötete ilyenformán — nagyjá-
ban-egészében — a költő érmindszenti gyer-
mekkorát , nagykárolyi és zilahi diákéveit 
és a debreceni, váradi újságírói esztendőket 
öleli fel. 

Bóka László könyve az Ady-irodalom 
fejlődésének jelentős, Révai József könyve 
óta nyilván legjelentősebb állomása. Adyra 
vonatkozó irodalmunk ugyan méreteiben 
hatalmas, szinte egész könyvtárra rúg, tartal-
mi tekintetben azonban fölöttéb vegyes 
anyag. Néhány valóban tudományos becsű 
munka kivételével inkább csak az Ády körüli 
atmoszféra lirizáló, impresszionisztikus meg-
rögzítése az érdeme. Ebben az Ady-iroda-
lomban még kísérletet sem igen találunk 
olyat, amely a költő életét és életművét 
egyetlen tömbben, mint egységes valóságot 
ku ta tná és muta tná fel. Bóka erre vállal-
kozott . Rekonstruálni kívánja az Ady-élet 
napjai t , ugyanekkor átvilágítani és értékelni 
az Ady-művet , — s mindkét műveletet vé-
gigvinni úgy, hogy az „ember" lehetőleg egy 
pillanatra se váljék el a , ,költő"-től, hogy 
a biográfia adatai és a mű-elemzés ered-
ményei kölcsönösen és állandóan világítsák 
és magyarázzák egymást, — ugyanakkor 
világítva és magyarázva a kor magyar tár-
sadalmi harcait, s egyben szüntelenül azok 
által is vi lágít tatva és magyarázta tva . 

Ami Bóka könyvében már az első lapokon 
meglepi és megragadja az olvasót, az az 
előadásmódnak tudományos műveknél ri t-
kán jelentkező művészi jellege. Nem arról 
van itt szó, hogy Bóka az értekező prózának 

valamely finoman csiszolt és művészien ele-
gáns változatát művelné. Illetve nem csak 
és nem is elsősorban erről. Hanem sokkal 
inkább arról, hogy amennyire csak lehet, 
szépírói eszközökkel kívánja megoldani — és 
oldja is meg — feladatai t . Semmi sem 
idegenebb tőle, mint az az óvatos, dátumok-
hoz, nevekhez, címekhez szárnyatlanul tapadó 
előadásmód, amely menthetetlenül unalomba 
fullasztja a monográfia hősét még akkor is, 
ha annak egyéniségéből különben csak úgy 
szikrázik az önkéntelen izgalom. Bóka szinte 
a regényíró ihletével és szárnyaló bizton-
ságával éli föl az adatok rengetegét. Az 
apróbb-nagyobb tények nem kötik le, hanem 
fölröpítik. "Pozitív " adatai mintegy bele-
oldódnak írói-költői szövegébe. Innen van, 
hogy könyve rendkívüli mértékben olvas-
mányos. Csattanós érv ez a kötet azok 
mellett, akik az irodalomtörténeti munkák 
szürkeségébe nem tudnak beletörődni s akik 
azt v i t a t j ák , hogy az ilyen tárgyú dol-
gozatok tudományos megbízhatóságának 
nem veszélye a művészi szín és szenvedély, 
s nem biztosító záloga a szűkös óvatosság. 
Üssük fel a könyvben azokat a lapokat, 
amelyeken Bóka a költő gyermeki napjai-
nakszínteré t , Érmindszentet , vagy az alsós 
diák környezetét , a nagykárolyi világot, 
vagy a felsős diákét, a zilahi városképet 
festi, vagy ahol a múltszázadvégi Deb-
recent és az e század eleji Váradot áb-
rázolja — a rajzok minden pont ja él, 
minden színfoltja hitelesen sugárzik. Vagy 
nézzük meg azokat a miniatűr por t rékat , 
amelyek Ady családját , ismerőseit, baráta i t 
és tanárai t állí t ják elénk, — lélekző, pompás 
figurák mind : az „ides" éppúgy, mint 
Ady Lőrinc, a zilahi tanárok éppúgy, 
mint a debreceni paj tások, Fehér Dezső 
éppúgy, mint Váratiy Zsigmond. S szinte 
természetes, hogy ahol él a tá j i , társa-
dalmi, emberi környezet, ot t él maga 
a hős is , Ady. 
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Az a szépírói hang, amelyről szólunk, 
fölöttébb érdekes, egyéni kompozitum. Stílu-
sosan simul a tárgyhoz, az ötven-hatvan 
évvel ezelőtt volt magyar világhoz. Népien-
vidékien zamatos, archaikusan fűszerezett, 
tá jszavak színfoltjával is meghintet t nyelv 
zeng i t t , amelynek sajátos ízt ad a szerző 
élveteg és mintegy játékos fölénye, amellyel 
stiláris eszközeit, nyelve elemeit válogatja —-
kezeli. Bóka áradóan és passziózva ír, örömét 
leli hangja modulációiban, az ódonba hajló, 
stíltréfás mondatokban. De szépírói becs-
vágya és ereje nemcsak a nyelvben-stílusban, 
hanem szerkezeti megoldásokban is érvé-
nyesül. A könyv épületében van valami az 
érdekes regények s t ruktúrájából . Kivált a 
fejezetvégek éreztetik ezt. Bóka fejezetvégei 
szinte kivétel nélkül hatásosak : epigramma-
tikusan zengenek ki, point-szerűen záród-
nak, s mindig emelik egy fokkal az olvasói 
feszültséget. 

A regény-hangú előadásmód (amely egyéb-
ként főleg a könyv első felére jellemző), 
nem zökken azokon a lapokon sem, ahol 
verselemzésre, jellegzetesebben esztétikai-
filológiai vizsgálatokra, vagy ideológiai ana-
lízisre kerül a sor. Bóka kitűnően érti a 
módjá t , hogy a biografikus részekhez szerve-
sebben, természetesebben illő szépírói han-
got a „szakmaibb" lapokon se tör je meg. 
Ezeknek a lapoknak a nyelve is megőrzi az 
egész könyv nyelvének jellegzetes hangu-
latát , s innen van, hogy biografikus rész-
letek simán forranak bele esztétikai vagy 
politikai méltatásokba, majd simán oldódnak 
vissza az életrajz epikumába. A könyv 
szövege egyöntésű. Nincsenek i t t a szellős, 
nagyobb betűs szedést jobban tűrő érdekes-
fontos, ma jd sűrű petit-sorokba menekítet t 
érdektelen-másodrangú részek. Minden a mű 
magjá t , a kornak Ady emberi-költői I alak-
jában tükröző valóságát világítja meg, s 
minden a műnek ettől a magjától lesz 
világos. 

A dolgoknak ez az egységben látása jelent-
kezik abban is, ahogy' Bóka a biografikus 
adalékokat, Ady-prózát (magánjellegűt vagy 
publikusat) és Ady-verset (zsengét és érettet , 
komolytalant és komolyat) egybefűz és érté-
kel. Ady megnyilatkozásai között nem ismer 
lényegi, feloldhatátlan ellentéteket. Nem 
hiszi, hogy az élő, te t tekben jeleskedő vagy 
botladozó Adynak szünetlenül ne volna rej-
te t tebb, nyíl tabb köze a tollat forgató Ady-
hoz, vagy az Ady-prózának az Ady-vershez, 
a zsengéknek az érett művekhez."Tökélete-
sen igaza van. Adyban semmi sem válik el 
egymástól értelmetlenül, á thidalhatat lanul . 
Kar in thy valamikor kicsúfolta futur is tá ink 
folyóiratát , akik nyakatekert , extravagáns 
nyelven írtak verset, de egyszeriben t isztán, 
klasszikus közérthetőséggel szólottak, ahiikor 

előfizetési felhívásaikat tet ték közzé. Adynál 
még az előfizetési felhívások is adysak, 
Ady-művek, — olvassuk csak el a Versek 
és a Még egyszer hajdani beharangozó 
cikkecskéit ! A konkordanciáknak azt a 
rendszerét, amelyet Földessy Gyula az érett 
Ady költészetében állított "fel, Bóka most 
kiterjeszti Ady zsengéire és korai prózájára 
is. A műfajok és az idő nagy távolságaiból 
összeharangozó ideológiai és formai mozza-
natok f rappánsan bizonyítanak az „Ady-
egység" mellett. 

Egyáltalán, Bóka könyvének kivételes 
jelentőséget ad, hogy eltérve az eddigi gya-
korlat tól , amely Ady első köteteinek és 
vidéki cikkeinek, kivált a debrecenieknek, 
alig-alig szentelt valamicske figyelmet, mik-
roszkopikus vizsgálat alá veszi a Versek és a 
Még egyszer darabjai t , mellettük az aktuális 
tréfás hírlapi verseket is, nemkülönben a 
Debreceni Hirlap, a Debrecen, a Szabadság 
és Nagyváradi Napló Ady-prózáját . Vizs-
gálatainak eredményei nem kis mértékben 
módosít ják azt a képet , amely máig élt 
irodalmi köztudatunkban Ady fejlődéséről. 
Mindmáig, ál talában, úgy lát tuk, hogy a 
debreceni versek többé-kevésbé a századvégi 
epigon-líra termékei, amelyekben alig-alig 
m u t a t valami előre, az igazi Ady felé, — s 
hogy a váradi versekben is csak a mutáló 
kamaszhang izgató gixereivel van dolgunk. 
Különösen termékenynek bizonyult, ahogyan 
Bóka a tréfás hírlapi s t rófákat , a könnyű 
kézzel, sebtiben odavetet t , humorizáló ríme-
ket vizsgálja és értékeli. A Rövid dalok 
1923-as kiadásának előszavában már Föl-
dessy Gyula figyelmeztet rá, hogy valójában 
„ennek a riporter-poézisnek Adyja is : a 
későbbi A d y " . Bóka most a marxizmus 
módszereivel, tüzetesen, gazdag dokumen-
tációval fejti ki és bizonyítja ezt. Világosan 
k imuta t j a , hogy a korai versek, komolyak 
és tréfásak egyaránt, a korai prózával együtt 
szerves részei Ady fejlődésének, izmos és 
egészséges gyökérzete az óriásira nőtt , rop-
pant terebélyű fának. Ady nem az Új versek-
ben indult el hatalmas ú t ján , hanem — ha 
té tován, ha kísérletezőn —• de már zsengéi-
ben is. Bóka igen plasztikusan, szinte izgal-
mas leleményességgel kíséri nyomon és t á r j a 
fel a költő eszmei t isztulását, azt a folya-
mato t , amelynek során kibontakozik kora 
ár ta lmas szuggesztióiból, s főképpen : a 
bölcseimi általánosságok ködéből keményen 
előretör a konkrétumok, a magyar társa-
dalom akut problémái felé. Ez a fejlődési 
folyamat egyben Ady művészi növekedésé-
nek a folyamata is, — Bóka mindenüt t 
r ámuta t a növekedés mozzanataira a nyelv, a 
versforma, a kompozíció jelenségköreiben is. 

Bóka könyve nyomán még t isztábban lát-
juk Ady ú t jának egyenes, következetes 
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voltát . Hogy Debrecenben is, Váradon is 
kormánypárt i lapnál dolgozott egy darabig, 
semmit sem ár to t t neki. Változatlanul 
szemben állott a reakcióval, s kormány-
pártiság keretei közt is megtalálta módjá t 
a progresszív szólásnak. (Jó példa erre a 
Katonákról, Thury Zoltán darabjáról írott 
cikke a Tiszák váradi lapjában.) Az is 
jellemzően érdekes, hogy a kormánypárt i 
lapoktól — Debrecenben is, Váradon is 
— mihelyt tehet te , átallott az ellenzéki saj tó-
hoz. Az viszont a korabeli közmorál lazasá-
gáról beszél, hogy reakciós lapvállalatok min-
den aggály nélkül szerződtettek haladó hírlap-
írókat, munkatársaik szemlélete, politikai 
meggyőződése nem érdekelte őket, a hírlap-
írót lelketlen bérmunkásnak tekintet ték, aki 
mindig kiszolgálja munkál ta tó já t . A lap-
vállalatoknak ez a felfogása részben destru-
ál ta a hírlapírói erkölcsöket, részben men-
levelet adot t a hírlapíróknak : úgy érezték, 
senki sem vonhat ja őket erkölcsi-politikai 
síkon felelősségre azért, amit írnak, — belső 
meggyőződésük független a tollúk hirdette 
ideológiától. Adyt a reakciós lapkörnyezet 
nem destruálta, ő a menlevéllel sem élt. 
A hangján persze megérzenek a politikai 
korlátok, de a lényegben sohasem hazudik, 
sohasem kerül belsőmagával ellentétbe. (Ami 
persze nem jelenti azt, hogy nézetei, érték-
ítéletei időnként ne módosulnának, tisztul-
nának, fejlődnének.) De mindig megérzik írá-
sain a nagy föllélekzés, ha ellenzéki orgánum-
hoz kerül á t . Bóka ezt nyomatékkal illuszt-
rálja, mind a Debrecen, mind a Nagyváradi 
Napló esetében. Könyve lapjairól valóban 
impozánsan, a lángelme öntudatával emel-
kedik föl a fiatal vidéki újságíró. Ennek a 
váradi zsurnalisztának olyan a hangvétele, 
mintha az ország fővárosából szólana mind 
a tízmillió magyarhoz, sőt azon túl egész 
Európához, nem pedig ahhoz a néhányezer 
liberális váradi polgárhoz, aki Fehér Dezső 
lapjára előfizetett. 

Ér in te t tük már, hogy a kötet derekán az 
előadás stílusa némiképp változik. Az első 
tíz íven, tehát a mindszenti, károlyi, zilahi, 
debreceni évek rajzában a hang a szépírói 
felé hajlik, itt az előadás módjá t az életrajz, 
az epikus elem determinálja. Bóka ebben a 
részben nemcsak új megvilágításba helyezi 
a korábban fel tár t ada tokat , nemcsak ú j 
összefüggéseket lát meg közöt tük, hanem 
szaporí t ja is őket, biográfiai tekintetben 
könyvének ez a része az újszerűbb, a jelen-
tősebb. Szerencsés és termékeny módszeri 
leleménye, hogy Ady novelláit erősen ki-
aknázza a gyermekkori emlékek szempont-
jából. Az Ady-szövegek realitásába, rész-
letekig érvényes hitelességébe vetet t bizalma 
tükröződik ebben a módszeri bátorságban : 
a később kelt novellák emlékképeiből jelen-

tősen fölszínezi, fölgazdagítja a gyermek és 
ifjú Ady képét. A váradi évek rajzában a » 
biográfus mintegy a hát térbe lép (vagy csak 
várat magára?), s az ideológia tisztulásának 
éber krónikása foglalja el a helyét. Ezzel 
kapcsolatos a monográfiának már jelzett 
hangcseréje is. A vidékiesen-archaikusan 
magyar zamatú szépírói stílust a könyv 
közepe tá ján olyan előadásmód vál t ja fel, 
amely illőbb a modern, városias váradi élet-
hez s a téma középpontjához : a rohamosan 
fölsudárzó, európai látókörű publicista Ady-
hoz. A monográfus hangja itt természet-
szerűleg áthajl ik a politikai publicisztika, a 
vi ták, érvelések, támadások és apológiák 
hangnemébe. Ebből persze sok érződött már 
az előző évek rajzában is, aminthogy a 
könyv második fele sincs egészen híján az 
első felet jellemző szépírói hangoknak, han-
gulatoknak. A könyv derekán beálló vá l to -
zás tehát nem törés, csak módosulás, hang-
súly-árnyalatok indokolt eltolódása. 

Közvetve az eddig mondottakból is ki-
tűnik, de ismételten és külön is fel kell rá 
hívni a figyelmet, hogy Bóka Ady könyvé-
ben nem válik el egymástól mereven életrajz 
és műelemzés. Bókának sikerült a kettős-egy 
feladatot úgy megoldania, hogy mű és élet 
szüntelenül át játszik egymáson, egyugyan-
azon valaminek különböző oldalát muta t j a . 
Nincsenek külön fejezetei életrajzi adatok 
és széptani analízis számára. Általában 
nincs benne semmi konvencionális, séma-
szerű. Ennek a kötetnek sok érdeme mellett 
nagy értéke az élményszerűsége is, az hogy 
minden lapján a valóság hullámverésén is 
a szerző erős, pártos érdekeltségét érezzük. 

A nagy mű-részletnek megvannak a maga 
v i ta tha tó pontjai , sőt apróbb hibái is. 
Ezeknek egy része abból származik, hogy 
Bóka erényei i t t-ott ellentétükbe csapnak 
át . A művészi, minden sematikus szárazság-
tól és élettelenségtől irtózó nyelvi ösztön 
egy-egy pillanatra egyénibben bátor a kelle-
ténél, s a szerző kedvelt, de nem közkeletű 
szavait, fordulatait , grammatikai formáit 
olyan mértékben villantja-csillantja, hogy 
az olvasóban felötlik a kérdés : nem ütközik-e 
a szerző valaminő Scyllákba, mikor kényes 
ízléssel kerüli a közhelyes nyelv és stílus 
Charibdiseit? Persze kétséges "értékű bírálói 
gesztus, bizonyos típusú szavak arányát 
sokallani egy vaskos kötet tengernyi szöve-
gében, s nehéz kimondani, hogy eddig és ne 
tovább, mégis : úgy rémlik, Bóka ezúttal 
fesztelenebből használja szó-kedvenceit, 
mintsem tárgy, műfa j , cél kívánná-engedné. 
A sok veszek (veszekedések 1), azótától, szellet, 
egykorású, bizonyozza, dubbancs, közelezi, 
káringó, kiguvadt, ódzkodik, elrekken, odasirit, 
hiszen (ige !), döndül, megképzik (egyes sz. 
3. sz. 1), percenő, s főképp az okán "névutó 
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— még olyan kapcsolatban is, mint okok 
okán — már-már valamely stiláris negélye-
zettséget éreztet, ha játékosan tudóskodót, 
filozofálgatva-kedveskedőt, vagy éppen ked-
veset is. Kétélű bravúr az olyan Bókakifeje-
zés is, mint pl. : pápisták papi praktikái. 

A szöveg szépírói hangulatával együtt jár 
árnynak és fénynek erősebb hangsúlyozása, 
ellentétek plasztikusabb kiemelése, a fogal-
mazásnak bizonyos művészi élezettsége. 
A helyes tendencia azonban it t-ott hely-
telenbe feszül : az effektuózus gondolat 
kedvéért Bóka egyszer-egyszer túllép a 
kívánatos korlátokon. Az a mondata pl., 
amelyben Ady Lőrincné műveltségéről és 
műveletlenségéről szól, egy fokkal játéko-
sabban hatásos a kelleténél : ,,Ez a művelet-
len asszony rendkívüli műveltségre te t t 
szert : ismerte a kor legnagyobb költőjét 
és ismerte a kor legnagyobb irodalmi harcát 
s tudot t mindent, ami ezzel az életművel és 
ezzel a harccal kapcsolatban volt ." 

Föntebb elismeréssel kellett szólanunk 
Bóka hatásos fejezetvégeiről, amelyeken 
mintegy megsűrűsödik a tar talom, megnő a 
feszültség és ellenállhatatlanul átsodorja az 
olvasót a következő fejezetekbe.De olykor ezek 
a fejezetvégek csak anekdotikusan szellemes 
ötletekben csat tannak el, (11., III. fejezetvég) 
vagy záró pátoszukban olyan kinyilatkoz-
tatásokig emelkednek, amelyeknek tartalmi 
igazsága nem evidens, nem a fejezetben 
foglalt fejtegetések pontos summázata vagy 
logikus kihangzása. így a X. fejezet végén 
Bóka egy vers-zsengét idéz s tömören-
hatásosan ezt veti utána zárómondatul : 
„A válság megfogalmazása definitív". Holott 
az itt citált strófazsengék meglehetősen köz-
helyesek, s rokon rangú, tar ta lmú részlete-
ket bőven idézhetni a kor költészetéből. 
A XXII . fejezet Ady váradi színdarab-
kísérletével kapcsolatban így végződik : 
„Álért az ország szeme bizony nem nézett 
a váradi színpadra s mikor Ady felé fordult 
először, már csak a ravatalát l á tha t t a " . Az 
antitézis („először — ravata lá t" ) megkapó, 
de vajon valóban csak 1919 január jában 
fordult-e az ország szeme Adyra? Nem 
zengett-harsogott a magyar világ akkor már 
vagy tíz esztendeje a költő nevétől, a költő 
jegyében? A fejezetzáró pátosznak még 
problematikusabb túlzását érezzük a X X I V . 
fejezet végén, s itt a pátosz — és a hiba 
veszélye! — annál nagyobb, mivel egyben 
az egész kötet végéről van szó. Bóka könyve 
tudniillik ezzel a mondattal végződik : 
»1903-ban megírja Ady a »Vizió a lápon«-t, 
„A könnyek asszonyá«-t s ezzel irodalmunk-
nak s a világirodalomnakjúj korszaka kezdő-
dik". Igaz, mind a két vers az induló Ady 
legjelentősebb darabjai közül való. De vajon 
jogunk van-e hozzájuk kapcsolni a magyar, 

vagy éppen a világirodalom új korszakát? 
Kötve hiszem. Persze, ha úgy gondolkodunk, 
hogy ez a két vers Ady megérését, belső 
arriválását jelenti (ha jelenti!), Ady meg-
érése viszont a magyar irodalom új korszaká-
nak első mozzanatát , s minthogy a század 
első évtizedeinek talán az egész világon Ady 
a legmonumentálisabb költőjelensége, ez a 
megérés új világirodalmi korszakra is utal-
hat , — akkor megvan ebben a kötetzáró 
mondatban az igazságnak bizonyos eleme. 
De abban az apodiktikus formában, ahogy 
itt , Bóka művének ezen a legexponáltabb 
pont ján, elhangzik, ez semmiképpen sem 
meggyőző, inkább ellenkezésre készt. 

Akkor is erény fajul hibává, mikor a 
monográfus a valónál nagyobb jelentőséget 
tulajdonít egy-egy korai Ady-sornak, Ady-
fordulatnak. Bóka — érintettem már — 
szinte elsőül t á r j a fel az induló Adynak máig 
figyelemre alig méltatot t értékeit, érdekes-
ségeit. Számtalan ponton muta t j a ki a kap-
csolatot az Ady-kísérletek és az érett Ady-
opus között. De éppen az a felfedező szenve-
dély, amellyel ezt teszi, néhány esetben el-
torzí t ja szeme előtt az arányokat és fontos-
nak lá t ta t vele olyasmit is, ami nem az, 
illetve nem úgy az, ahogy a fölcsigázott 
kutatói figyelemben tükröződik. Mikor pél-
dául Ady „dalokba olvadt" ifjúságot emleget, 
Bóka a „dal"- t műfaj i , műformai értelemben 
olvassa s így von belőle következtetéseket, 
holott a „da í" itt nyilvánvalóan pars pro toto, 
tehát általában jelenti a költészetet. Azt sem 
érzem meggyőzőnek, amit Bóka ,,Ady kép-
zeletének egységes és egészséges a lkotómódja" 
bizonyítására két 1899-es versből idéz. Az 
egyik vers Tiszáékat csúfolja és „szegre 
tűzöt t bihari pontok"-a t emleget, s a máso-
dikban — ez az aradi vértanúk emléknap-
jára íródott — ezek a sorok fordulnak elő : 
„És büszkén tűzzük azt a híres fátyol t 
A tizenhármak o s z l o p á r a . . . " Bóka a tűzni ige 
két előfordulásából is az alkotói mód egy-
ségét olvassa ki. Ez az egység —, tény. 
Ezt bizonyítottnak vesszük. De a bizonyíték, 
ezúttal, súlytalan. (Ugyanígy kevéssé meg-
győző, amit a pattogtató, pattog szavakról ír 
Bóka a 2 1 1 - 2 1 2 . lapon). Még kevésbé tar -
tom helyesnek azt a nyomatékot , amellyel 
a monográfus az Egy kis séta c. váradi cikk 
címére utal . „Már a címe is — mondja — 
a későbbi Ady-versek háromszavas típusára 
emlékeztet." A cím szó-számának itt nincs 
ilyen jelentősége. Ady e cikket megelőzően 
is sok verset és prózát írt háromszavas 
címmel, s a cikket követőleg is sorozatosan 
írt kevesebb szószámú címeket vers és próza 
fölé. Sokallom a nyomatékot a 214. lapon 
idézett „A hang"-tól is, amelyről a monográfia 
azt állítja, hogy rá visszhangzik Babits 
„Gáláns ünnepség"-e. Ismétlem : amit ezek-
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kel a példákkal Bóka bizonyítani kíván, az : 
igazság. De ezek a példák ezt az igazságot 
nem bizonyítják, ezekbe Bóka kereső', fel-
fedő szenvedélye lát bele bizonyító erőt. 
(Viszont bízvást vetném egybe A mennyek-
nek országa c. 1901-es Ady-cikknek ezt a 
mondatá t : „De a harcot meg kell harcol-
n u n k " — az 1909-ből való „A harcunkat 
megharcoltuk" verseimmel). 

Erény hajlik hibába néhány olyan lapon 
is, áhol az atmoszféra művészi éreztetésé-
nek vágya már-már öncélú szépírói mozdu-
latokra csábítja a monográfust. így például 
az 58. lapon, a debreceni civiséletnek egyéb-
ként mesteri rajzában. S akkor is erény 
torzul hibává — a szerző szerető figyelme 
túlzottan koncentrálódik könyve hősére — 
mikor a monográfus a költő ideológiai fejlő-
dését, politikai állásfoglalásait a kor publi-
cisztikájából mintegy kiszigetelve muta t j a 
föl, világítja meg. Sok minden, ami itt eredeti 
Ady-leleményként tűnhetik fel az olvasó 
előtt , sűrűn elhangzott a századforduló libe-
rális, radikális, szociáldemokrata publiciszti-
kájában. Olyan tény ez, amelynek megálla-
pítása semmi árnyékot nem vethet Ady 
lángeszű eredetiségére, hiszen lángeszének 
egyik jellemzője éppen az, hogy magába 
szívta-sűrítette korának minden kisülésre 
váró villamosságát, minden haladó energiáját. 

Van néhány más természetű észrevételem 
is. Nem ta r tom helyesnek egy kalap alá 
fogni, egyetemlegesen „rövid dalok"-ként em-
legetni mindazt a 174 verset, amelyet Föl-
dessy Gyula 1923-ban ilyen összefoglaló 
címmel publikált. Ady csak Dyb szignóval 
megjelent aktuális rigmusait nevezte így, a 
Földessy-féle gyűjtemény pedig komoly lírát 
is tar talmaz. (Mellékesen : azt a harminc 
verset, amely Földessy gyűjteményébőlannak 
idején kimaradt — lásd Nyugat 1922. 1489. 
lap! — máig sem gyűj töt te be, dolgozta 
fel senki!) Nem elégít ki a váradi évek 
biográfiai adatsora. Igaz, hogy ez az időszak 
életrajzi szempontból nincs kellően feltárva, 
de Bóka, eltérően az életrajzilag dúsan doku-
mentált korábbi esztendőktől, még azt sem 
mindig építi bele monográfiáiba, amit mégis-
csak tudunk a váradi évekről. Ady pseudo-
nymjeivel kapcsolatban Bóka szépen mondja, 
hogy a fiatal költőben ,,a közlésvágy álnév alá 
búvó szerelemmel párosul". De a fiatal Ady 
álnévkedvelésének kérdése nem világosodik 
meg egészen, ha nem jelezzük, hogy azok-
ban az években mekkora divat volt az iro-
dalmi álnév használata. 

Néhány apró elírást, talán csak sajtó-
hibát is szóváteszek a teljesség kedvéért. 
Bóka többször is említi a debreceni Csokonai 
Színházat, de az a névhasználat itt nem sza-
batos. Mikor Ady debreceni újságíró volt, 
.az ottani színháznak még Városi Színház 

volt a neve, Csokonairól csak jóval később 
nevezték el. A 90. lapról: „(Ady)" Néha órá-
kig egyedül kószál a debreceni utcákon, 
jár ja a kertséget, a Kandiai-utcától a Víg-
kedvű Mihály-utcáig . . . " Bóka jól ismeri 
Debrecent, de itt nem pontos. Ez a két utca 
nem kertség, és sokkal közelebb fekszik 
egymáshoz, mint a mondat érezteti. A Kíván-
csi-féle levélkapcsolatról azt olvassuk, hogy 
nem volt személyes folytatása. Pontos ada-
tokkal pillanatnyilag nem állhatok elő, de 
határozottan emlékszem, hogy a debreceni 
saj tóban a húszas évek derekán megjelent 
néhány hitelt érdemlőnek látszó cikk, amely 
az ellenkezőt állította. A 92. oldalon a „Nagy 
Lajos" nevet ki kellett volna hagyni a Debre-
ceni Hírlap dolgozótársai sorából, mert félre-
értésre adhat alkalmat. Nyilván nem a 
Kiskunhalom szerzőjéről van itt szó, aki a 
kérdéses időpontban még 15 esztendős 
fiúcska volt, hanem valószínűleg névrokoná-
ról, egy perbetei születésű tanítóról, vidéki 
lapok buzgó tollforgatójáról. A 93. oldalon 
nem szerencsés mondatkezdet („De ír a 
lapba . . ." stb.) előzi meg az Ady-korabeli 
Debrecen c. lap íróinak sorát. Az itt álló 
nevek viselői közül Iványi Ödön már hat , 
Degré Alajos pedig három évvel korábban 
meghalt, mintsem Ady a laphoz került 
volna. írásaikat nyilván csak úgy „ol lózta" 
a debreceni szerkesztőség. A Nászutasok c. 
1899-es vers nem szeptember 1-én, hanem 
szeptember 15-én jelent meg. (A hibaforrás 
itt nyilván Földessy 1923-as lajstroma). 
A váradi élet zsongó központja a Bémer 
tér, és nem — mint itt sorozatos sájtóhivával 
lá t juk — Brémer tér. Ady nem Váradon 
kezdett franciául tanulni, hanem már Deb-
recenben, ahol egy csoport főiskolai hallgató 
eltökélte, hogy egymással csak franciául fog 
társalogni, — köztük volt Ady is. A 247. lapon 
Bóka, úgy tetszik, félremagyaráz egy Ady-
mondatot : „mintha a »Tiszántúkszón a tiszán-
túli protestantizmust értené, holott Ady i t t 
az ilyen című váradi klerikális lapra gondolt. 

Summa summárum : Bóka László Ady-
könyve — némely hiányai és hibái mellett 
is — örvendetes gazdagodása monográfia-
irodalmunknak. Az első mű, amely Ady 
életét és munkásságát átfogóan, de részle-
tekbe menő marxista elemzések eredménye-
ként állítja elénk. Szintézise az eddigi Ady-
kutatásoknak, de továbbvitele, kibővítése 
is mind az életrajz, mind a mű-analízis 
területén. Az egész munkán megkapó elmei 
fény ömlik el, tudományosság és művészi 
ábrázoló erő fog benne kezet. A monográfia 
folytatását : az érett Ady alakjának és X X . 
századi irodalmunk első két, Ady nevéhez 
kapcsolódó, harcos és gazdag évtizedének 
rajzát bizalommal és érdeklődéssel vár juk . 

Kardos László 
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