
ADY ENDRE VÁLOGATOTT CIKKEI ÉS TANULMÁNYAI 

Saj tó alá rendezte : Földessy Gyula. Szépirodalmi Könyvkiadó , 1954. 504 old. (Magyar 
Klasszikusok sorozat) 

A felszabadulás utáni években kissé el-
a p a d ó Ady-filológia 1954-ben indult ú j 
v i rágzásnak. Ebben az évben jelent meg az 
összes versek új , minden eddiginél bővebb 
és gondosabb — több szempontból a kr i t ikai 
k iadás k ívánalmai t is kielégítő — kiadása. 
Az Ady-filológia igazi reneszánszát valójá-
ban azonban az 1955-ös évnek köszönhet jük: 
megindul t a költő műveinek krit ikai ki-
adása és jelentős ú j a lkotásokkal gazda-
godott az értékelő Ady-irodalom is. Nap-
világot látot-t Bóka László Ady-monográ-
f i á j ának I. köte te és harmadik k iadásban 
a d t á k ki Bölöni György k i tűnő könyvé t , 
(Az igazi Ady) . Az Ady-filológia eme ú j a b b 
fölvirágzásának a kezdetét je lentet te a válo-
ga to t t cikkek és t anu lmányok megjelenése 
1954-ben. 

Érdekesen és némileg a korra is jellemzően 
alakul t az Ady-publicisztika kiadása a válo-
ga to t t köte t megjelenéséig. Ady életében 
mindössze egy vékony köte tny i vá logatás 
jelent meg publicisztikájából. Halála u t án 
több mint 20 évnek kellett eltelnie, amíg 
összes publicisztikai írásainak k iadásá t t e rv-
bevet ték . Különféle szempontú válogatások 
jelentek meg ugyan addig is, — említsük meg 
és emeljük ki ezek közül a Féja Géza gondo-
zásában megjelent és k i tűnően vá logato t t 
,Jóslások Magyarországról" című kö te te t , 
amelyből igen sokan ismerték meg Ady 
for rada lmas világnézetét és egyál talán a 
publicista Ady t —, de már csak szűkre-
szabot t te r jede lmük mia t t sem a d h a t t a k 
képet Ady egész publicisztikájáról és főleg 
nem a d t a k fejlődési képet . Lényegében egy 
szempontú — műfa j i , avagy keletkezési 
helyi — válogatásnak felelt meg a Földessy 
Gyula gondozásában megindí to t t összes mű-
vek két kö te te is : a „Vallomások és tanul -
m á n y o k " és a „Pár izsban és Napfény-
országban" c. kö te tek . 

A Magyar Klasszikusok sorozatban 1954-
ben közreadot t vá logato t t cikkek és tanul -
mányok köte tnek elsősorban éppen az a 
jelentősége, hogy a sokféle szempontú válo-
gatások u tán ez az első olyan prózai Ady-
köte t , amely Ady egész publicisztikájából 

— körülbelül kétezer cikkből — kronolo-
gikus rendben válogat és így ad egyben 
fejlődési képet is : 187 cikket es t a n u l m á n y t 
t a r t a lmaz ez a köte t és ehhez kapcsolódik 
a sa j tó alá rendező utószava, útbaigazí tása , 
va lamint a jegyzetek és a nevek és szavak 
magyaráza ta . A köte t anyaga nagyobb-
részt má r ismert Ady-cikkek közül kerül t 
ki, de több olyan írás is ta lá lha tó benne, amely 

most jelent meg először könyvben. Ezek 
elsősorban Ady újságcikkei. 

Amint az Ady-írásokból köve tkez te the-
t ü n k , a válogatás két főszempont ja az lehe-
t e t t , hogy egyrészt hűen tükrözze a köte t 
Ady fejlődését és sokoldalúan mutassa be» 
harcai t legkülönbözőbb ellenfeleivel, más-
részt azt is meg kellett mu ta tn i a ennek a 
válogatásnak, hogy Ady a mondaniva ló já t 
milyen vál tozatos m ű f a j ú írásokban öntö t te 
fo rmába . Igen szerencsés ötlet volt a köl tő 
két önéletrajzát a cikkek előtt hozni. Ezek 
és a hozzájuk kapcsolódó ki tűnő jegyzetek 
bevezetik az olvasót Ady világába. Beszé-
desen bizonyít ja ez a köte t , hogy miiyen 
sokoldalú volt Ady érdeklődése és minden 
tekin te tben mennyire a kor ütőerén t a r t o t t a 
a kezét. E cikkeket olvasva meggyőződ-
he tünk , hogy a nemzeti élet soronlevő nagy 
kérdéseiben — a nemzeti függetlenség kér-
dése, a földkérdés, a nemzetiségi kérdés és 
szociális kérdésekben —, mindig helyesen 
foglalt állást és ezzel a világos látásával 
magasodot t ki kortársai közül ; szemünk 
előtt fejlődök a f ia tal Ady Endre forradalmi 
demokra tává , aki világosan lá t ja a haladás 
legfőbb ellenségeit : az ar isztokráciát , a 
klérust és egyre gyakrabban m u t a t rá a 
polgárság megalkuvására is. Nagyobbrészt 
•helyesen tükröződnek a válogatásban Ady 
nagy vitái is, amelyeknek megvívása nem 
egyszerűen igaz győzelmét, de világnézete 
megszilárdulását és magasabb szintre emel-
kedését is jelentet te . Megta lá lhat juk ebben 
a köte tben Adynak Párizsból kü ldö t t leg-
fon tosabb írásait is ; első párizsi ú t járól 
kü ldö t t cikkeiben elsősorban még az az Ady 
üzent haza, aki az „ámulások szent v á r o s á t " 
lá t ta Pár izsban ; második párizsi útjáról 
kü ldö t t cikkeiben már sokkal erősebb a 
politikai érdeklődése. A köte t válogatását 
b e m u t a t v a nyomatékka l kell szólnunk arról, 
hogy ez az első nagyigényű válogatás , 
amelyben méltóképpen tükröződik végre 
Ady érdeklődése az 1905-ös orosz forrada-
lom iránt . — A különböző m ű f a j ú Ady-
cikkek a ránya nagy egészében helyes, jó a 
kö te tben . A nagy politikai cikkek mellett 
o lvasha t juk az egész költőre oly sokat mondó 
irodalmi t a n u l m á n y o k a t (A magyar Pimo-
dán ; Irodalmi háborgás és szocializmus ; 
Magyar lelkek forradalma. ; Petőf i nem 
alkuszik), avagy a Hét kra jcárról és a Négy 
fal közöttről í rot t , s Móricz és Kosztolányi 
későbbi ú t j á r a is találó k r i t ikáka t . Ezek 
mellet t megta lá l juk a költőnek — eszmei 
fejlődése szempont jából is rendkívül"jelen-
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tős — színikritikáit (Katonák, Himfy dalai), 
valamint néhány színész ki tűnő portréját . 
(Újházi Ede és mások.) Bepillantást enged 
a kötet Ady képzőművészeti érdeklődésébe 
is. (Rodin szobráról és Carrière Verlaine 
képéről írott cikkei.) A válogatás műfaji 
elemzése közben érdekes megfigyelni .hogyan 
fogyatkoznak meg 1908—1909 után politikai 
írásai és inkább az irodalmi-művészeti jel-
legű írások kerülnek előtérbe. Csak a világ 
háború alat t ír újra nagyobb számban a 
napipolitikai aktuálitásokhoz kapcsolódó 
írásokat. 

Egy válogatott kötettel szemben nem 
léphetünk fel a teljesség igényével. Mégis 
sajnálatosan kell megállapítanunk néhány 
fontos Ady-cikk hiányát a válogatásban, 
így például a legkorábbi Ady-írásokból 
általában jól válogattak ugyan, ami Ady 
ars poétikája kialakulását, irodalomtörté-
neti nézeteinek haladó voltát illeti, de a 
napipolitika kérdéseiben szót emelő újságíró 
mindössze egy cikkel szerepel. A párizsi út 
előtt írt cikkek közül különösen két írás 
kihagyása érinti nagyon érzékenyen az Acjy-
életműben járatos olvasót : Nostra res agitur ; 
— Amit a régi porták mesélnek. — De miért 
nem tartalmazza a válogatott kötet a „Por-
tus Herculis Monoeci" című nagy Ady-írást, 
amelyet pedig már Ady is bevett a „Vallo-
mások és t anu lmányok" című gyűjtemé-
nyébe. Ez a tanulmány sok későbbi vers és 
más műfa jú Ady-írás csíráját rejti magá-
ban és a nagy, vallomásos Ady-írások közül 
való. Benne van az Élet-Halál versek motí-
vuma (pl. csaknem teljesen megtaláljuk i t t 
„A menekülő Éle t" gondolatát). Egyébként 
is : amit Ady már életében kötetben való 
kiadásra méltatot t publicisztikájából azt 
egy mai válogatásba be kellett volna venni. 
Az író szándékát feltétlenül tisztelni kell. 
— Hogyan maradhatot t ki a „Vallomások 
és t anu lmányokébó l és a „Jóslások Magyar-
országról" című kötetből is ismert : Két 
meggyőződésű emberek című cikk, amely oly 
nagyszerűen megmutat ja Ady két lelkét, és 
amelyben prózában olvashatjuk „A jajok 
cirkuszában" című versének egyik legtöbbet 
mondóbb strófáját : 

,Minden, minden ideálunk 
Másutt megunt ócskaság már, 
Harcba szállunk 
S már tud juk , hogy kár a harcér t ." 

Ugyanez a gondolat a cikkben így tér vissza: 
„Követeljük a legteljesebb demokráciát, 
ordít juk az általános, t i tkos és egyenlő 
választójog elvét becsületesen, mártírosan, 
holott századokkal nálunk előbbjáró kul túr-
társadalmak eredményei már elvették t i tok-
ban minden gusztusunkat ." Nagyszerű példa 

ez vers és publicisztika egy tőről fakadásá-
nak is Ady életművében. De joggal meg-
kérdezhetjük azt is, hogy miért maradt 
ki a kötetből Ady „Valló sereges" leveleinek 
„féktelen r a j a " Mme Prétérité-hez? Ezeket 
a szabadon csapongó „leveleket" 1913 és 
1915 között írta a Nyugatba : Ady gondol-
kodásának értékes kincsesbányái ezek is. 
Másrészt : Ady ezt az írását is felvette a 
még az életében megjelent válogatásba. 
Sajnálhat juk azt is, hogy a kötet nem tartal-
mazza Ady valamelyik magyar tárgyú 
képzőművészeti írását sem. Természetesen 
tisztában vagyok a terjedelem szabta kor-
látokkal, de ezzel sem menthető e néhány 
fontos Ady-írás kimaradása. Lehetett volna 
kihagyni esetleg a rokontémájú írásokból, 
de ezt a pár írást azért kellett volna feltétle-
nül bevenni, mert a költő fejlődési képéhez 
is értékes adalékokkal szolgál. 

Érdekes és izgalmas olvasmány ez a 
közel 200 Ady-írást tar talmazó kötet . Ebben 
a témaválasztás biztossága meliett nagy 
szerepet játszik Ady művészi eszközeinek 
gazdagsága is. Ami a témaválasztást illeti, 
általános publicisztikus módszere Adynak, 
hogy egy-egy esetből indul ki és abból 
vonja le általánosító konzekvenciáját . (A 
kis esetekről írott, kisebb jelentőségű cik-
kek végigkísérik Adyt egész újságírói pályá-
ján : például „A suszter két esete" ; „E jh , 
ejh, Duri József" stb.). „Cikkei túlnyomó 
részben támadó, vitázó jellegűek, igen gyak-
ran metsző szatírával is ha tha tos í tva" 
— írja Földessy Gyula. Valóban : ezek Ady 
publicisztikájának legfőbb stiláris ismérvei. 
Említsük meg emellett harcosságát, szenve-
délyességét és soroljuk fel prózai stílusának 
egyéb jellemző vonásait is : szellemes fordu-
latok, rövid, csattanós mondatok, költői 
kérdések és az állandóan jelentkező irónia, 
amikor a mágnásokról vagy a klérusról ír. 
Bámulatos logikára és fantáziára vall, ahogy 
Ady meg tud ja látni az uralkodóosztályok 
tetteiben és érvelésében az ellentmondást 
és a komikumot. Példának idézhetjük „Levél 
az arisztokráciáról" című cikkének ama 
passzusát, ahol azzal az elmélettel polemizál, 
hogy „ . . . a z arisztokrácia: jogos vezetője 
Magyarországnak", mert „A mágnásoknak 
van múl t juk. Tehát ők intelligensebbek, mint 
mi nem mágnások." Ady ilyen szellemes 
érveléssel teszi nevetségessé ezt az elméletet : 
„ H á t ez az én megrökönyödésemnek az 
oka. Ha az intellektuális kiválóságot így 
származta t ják , mi lesz ebből a szegény 
országból? Valósággal á tnyú j t j ák így Magyar-
országot a zsidóknak. Végre is akár-
milyen antiszemita legyen az ember, vaknak 
és hülyének nem kell lennie. Érted már 
miről van szó? Hát egy Andrássy Gyula 
vagy akárki, mérheti-e magát akárcsak egy 
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Kohnhoz is ? Hiszen Andrássy Gyulának 
a legrégibb, ismert őse is csak barbár volt, 
mikor a Kohn őse már vagy ezeréves nagy 
kul túrával dicsekedhetett ." — De az sem 
utolsó leleménye, ahogyan Darányi Ignác 
egyik felhívását Darányi és az arisztokrácia 
ellen fordít ja : „Darányi Ignác fölhívást inté-
zett Magyarország nagybirtokosaihoz, \e\mt-
sék be ezek, milyen történelmi emlékekkel 
kapcsolatban álló fák vannak a birtokai-
kon." . . . „ D a r á n y i halálra fog ijedni, ha 
megérti, hogy fölhívásával milyen vádat 
vágott a nagybirtokosok fejéhez. Magyar-
ország históriájának legnagyobb esemé-
nyei : oligarchák lázadása és oligarchák áru-
lása." „ . . . M i n d e g y : Darányi, a mániákus, 
veszedelmes, korlátolt Náci bácsi, akarat-
lanul kimondta a rettenetes igazságot. Ahol 
történelmi események tanúi lehettek Magyar-
országon a fák, ott most mindenütt nagy-
birtokok vannak. Magyarországnak majd-
nem minden történelmi eseménye egy-egy 
véres, bús átok. Ezt a sok átkot nagyuraink 
zúdítot ták erre az országra s nincs olyan 
fa, amely ne volna nálunk történelmi f a . " 
(Darányi és a történelmi fák.) — Egyik 
Prohászka Ottokárral polemizáló cikkében 
így teszi gyűlöletessé a klerikálisok mód-
szereit : „El akar ják venni az emberektől 
a világosságot s kárpótolni akar ják avval 
az ígérettel, hogy majd az örök világosság 
fényeskedik nekik." (Anya és leánya.) Nem 
utolsósorban az is olvasmányossá, ma is élővé 
teszi ezeket a cikkeket, hogy : „Ady publi-
cisztikájában is poéta : itt dúslakodik a 
képes beszédben a fantáziás asszociációk-
ban." (Földessy) Ilyen jellegzetesen Ady-
versbeli jelzős összetételre akadunk cikkei-
ben : Barna-est barna-éjjel stb. — Ady 
cikkeinek és tanulmányainak tartalmi és 
formai elemeit szem előtt t a r tva , igazat kell 
adnunk a kötet saj tó láa rendezőjének : 
„Ady mint hírlapíró legelső helyen áll egész 
i rodalmunkban." 

Tudományos szempontból az a kötet leg-
nagyobb jelentősége, hogy az Ady-életmű 
egységét minden eddigi válogatásnál jobban 
megmuta t ja . Eddig is sej te t tük, hogy Ady 
életművében szerves egységben áll össze 
vers-publicisztika-novella és levelezés, de 
még az Ady-életművet többé-kevésbé ismerő 
olvasót is meglepi e kötet tanulsága ebből 
a szempontból. És ebben a felismerésben 
nagy segítségünkre vannak Földessy Gyulá-
nak az Ady-írásokhoz kapcsolódó, azokat 
magyarázó, egészében kitűnő jegyzetei. Ezek 
tar ta lmasak és sok jó ötletet vetnek fel 
különösen az Ady-életmű egységét — vers 
és publicisztika szoros egybefonódását —, 
tekintve. Felhívja például az olvasó figyel-
mét arra, hogy a „Betlehem néma" című 
cikkben már 1901-ben érlelődik Ady két 

jelentős verse : „A magyar Messiások" és 
a „Gyűlölet és Harc". Egy-egy jegyzetben 
összefoglaló képet ad Ady költészetének 
egy-egy motívumáról, avagy egy-egy kedves 
írójáról. (Pl. Csokonairól.) Az úgynevezett 
nagy Ady-cikkek jegyzetei különösen kitű-
nően sikerültek (A magyar Pimodán stb.). 
Tartalmas például a „Mágnások" és „A 
fekete lobogó" című cikk jegyzete is. Helyes 
volt az „Irodalmi háborgás és szocializmus" 
és a „Magyar lelkek for radalma" című íráso-
kat együtt jegyzetelni. Akad azonban néhány 
szűkszavú jegyzet is a kötetben (Az új 
Gárdonyi, Tömörkény, Björnson Don Quijote) 
avagy az is előfordul, hogy a jegyzet más 
szavakkal való elmondása az eredeti Ady-
cikknek (A vörös szűz). Néhány Ady-cikk 
jegyzetben adot t magyarázatával azonban 
határozottan vi tatkoznunk kell : ,,A Duk- . 
duk affér" jegyzetében sokoldalúan elemzi 
Földessy a cikket kiváltó okokat, körül-
ményeket, csak éppen az elvi tanulságra 
nem muta t rá. Arra ugyanis, hogy a cikk-
ben, ha megmagyarázhatóan is, ám mégis 
benne van Ady pillanatnyi megingása. 
Nem fogadható el az a magyarázat sem, 
amelyet a Földindulás című cikk sok félre-
értésre és félremagyarázásra okot adó mon-
datával kapcsolatban olvadhatunk : „Orosz-
ország pedig egyszerre csinál meg két for-
radalmat . A régit, melyen Európa már túl-
esett, s az újat , mely Oroszországban kivéte-
lesen és minden Marxok ellenére, vérrel dol-
gozik " (Aláhúzás tőlem : V. J .) . „Ady, Fehér 
Dezső tanúsága szerint már 1900—1901-
ben buzgón olvasta Marxot is", tehát a 
„Minden Marxok ellenére", itt nyilván 
Marxnak a minden országban egyidejűleg 
meginduló, forradalomról szóló nyilatkoza-
taira céloz." — írja Földessy Gyula. Néze-
tem szerint itt sokkal inkább arról van szó, 
hogy Ady a marxizmust a reformisták, 
revizionisták írásaiból ismerte meg, akik 
tagadták a „véres" forradalmat és a békés 
evolúciót hirdették. Ezekkel polemizálva, ösz- , 
tönösen is Marx igazi gondolatára bukkant 
rá. „A Gondolat ellen" című írás jegyzete 
pedig történelmileg nem helytálló : „A Fejér-
váry-féle darabont-kormány bukása után 
a függetlenségi párt nyíltan elárulva azt, 
hogy 48-hoz és az ellenzékiséghez semmi 
köze, szövetkezik a magát szabadelvűnek nevező 
kormánypárttal. Ezt a mindkét részről hát ra-
felé te t t lépést nevezték koalíciónak." (Alá-
húzás tőlem : V. J .) . Történelmi tény, hogy 
a koalícióban a szabadelvű párt nem vett 
részt. Jegyezzük meg azt is : a jegyzetek 
nem mindig utalnak arra, hogy az adott 
esetben milyen jelentősebb problémiához kap-
csolódik Ady írása. I t t kell elmondanunk 
még, hogy egy-két esetben kronologikus 
zavarral is akadtunk a könyvben: az „Irodal-
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mi háborgás és szocializmus" előbbre került , 
mint „A Duk-duk affér" , holott az „Irodalmi 
h á b o r g á s . . . " az egész 1908—1909-es vi tát 
lezáró írása volt Adynak. „A magyar két-
fejű sas" viszont 1902. szeptember 15-i 
dá tummal került be a kötetbe, holott 1901. 
december 20-án jelent meg a Nagyváradi 
Naplóban. A „Nacionalistáki" című cikk 
pedig a jegyzetben „A nacionalisták" cím-
mel szerepel. 

Az utószóban Földessy Gyula tömör 
összefoglalásban tá jékozta t ja az olvasót a 
publicista Ady fejlődéséről, a debreceni 
redakció csak kevesek által ismert munkatár -
sától az országos nevű, beérkezett fővárosi 
újságíróig. Találóan jellemzi újságíróskodá-
sának egyes fázisait. Jellemzően érdekes 
példákkal bizonyítja, hogy újságírói gya-
korlata hogyan termékenyítet te meg a 
költő Ady fantáziá já t . Jelentős helyet szen-
tel Földessy Gyula azoknak a kortárs írók-
nak, avagy elődöknek, akikről Ady írt és 
akikhez mint őseihez, — példaképeihez von-
zódott . Ezzel együtt mintegy summázza is 
Ady irodalmi érdeklődését és bepillantást 
enged irodalmi nézeteinek alakulásába is. 
Hiányoljuk azonban ebből az Utószóból 
egyrészt, hogy írója néhány találó észre-
vétel kivételével nem elemzi Ady újságírói 
művészetének sajátos stiláris-formai voná-
sait, másrészt pedig azt, hogy Ady irodalmi 
érdeklődését inkább csak bibliografikusan 
— nevekben ! — sorolja fel és nem keresi 
meg e nézeteknek a gyökereit. 

A kötet a „Nevek magyaráza ta" és a 
„Szavak magyaráza ta" című részekkel zá-
rul. Hasznos segítség ez az olvasónak. A 
jegyzetekhez hasonlóan ezekbe is sok Ady 
biográfiai, valamint más természetű Ady-
vonatkozású és általános kortörténeti ada-
tokat épített be a kötet saj tó alá rendezője. 
Nincs azonban teljesen következetesen át -
gondolva a jegyzetek, valamint a nevek és 
szavak magyarázatának egymáshoz való 
viszonya. Néha hol i t t , hol ott magyaráz-
nak meg egy-egy kérdést. Jegyzetben for-
dí tanak le például idegen szöveget, bár annak 

általában a szavak magyarázatába kellene 
kerülnie. — Másrészt : néha a jegyzetben 
is megmagyaráznak egy nevet és a nevek 
magyarázatában is (Pl. : „A szabad gondo-
lat pápá ja" . Ugyané cikkben fordul elő 
Renan neve : ezt viszont csak a jegyzet-
ben magyarázzák meg.) Helyes lett volna 
ezt a következtetlenséget elkerülni s inkább 
a jegyzetbe tömöríteni egy-egy cikkel kap-
csolatos tudnivalót. A nevek magyarázatát 
pedig célszerűbb lett volna oldalszámos név-
mutatóval helyettesíteni, a szavak magya-
rázata helyett pedig tárgymutató t csatolni 
a kötethez. Ugyancsak helyes lett volna, 
ha az egyes cikkek megjelenése helyét 
és idejét nemcsak a jegyzetekben, de a 
kötetben folyamatosan is feltüntetik. 
Végül itt kell megjegyeznem azt is, hogy 
nem egy zavaró sajtóhiba szeplősíti a 
kötetet . 

Ady válogatott cikkeinek és tanulmá-
nyainak saj tó alá rendezése az Ady-filoló-
gia nesztorának, a költő életműve fárad-
hatat lan gondozójának — Földessy Gyulá-
nak a munkája . Közismert, hogy Földessy-
nek milyen elévülhetetlen érdemei vannak 
az Ady-művek gondozásában. Az ő nevéhez 
fűződik többek között az Ady-publicisztika 
felkutatása is. A válogatott tanulmányok 
és cikkek c. kötet saj tó alá rendezésevei 
mintegy ízelítőt adot t abból a hatalmas 
anyagból, amely ugyancsak az ő szerkeszté-
sében megindult kritikai kiadás köteteiben 
lát majd teljes egészében napvilágot. Mind-
ezeket ismerve, e lmondhat juk tehát , hogy 
a kezünkben levő válogatott kötet filológiai 
apparátusában egy Ady szolgálatában töl-
tö t t tudományos pálya eredményei is bent 
foglaltatnak. 

Földessy Gyula ezzel a válogatott kötettel 
meggyőzően bizonyította azt a nézetét, hogy 
,,Ady publicisztikája terjedelemben és érték-
ben nemcsak hogy nem kevesebb s jelenték-
telenebb költészeténél, hanem azzal együtt-
járó és kiegészítő része életművének". 

Varga József 

123 


