
D O K U M E N T U M 

RËVAI JÓZSEF JEGYZETEI 

LUKÁCS GYÖRGY ADY-TANULMÁNYAIHOZ 

Révai József hagyatékából egy eddig publikálatlan szövegrészletet 
adunk közre: műhely-jegyzeteit Lukács György Ady tanulmányairól. 

Révai Józsefnek a Petőfi-kutatásokhoz készült jegyzetei már ismer-
tek: a Horváth János-monográfia feldolgozását, kommentálását és 
továbbgondolását tartalmazó füzetrészietet az Irodalomtörténet 1973. 
1. számában publikáltuk. (Újra megjelent: Révai József: Petőfi Szerk. 
és bev.: Bodnár György. Bp. 1973. Kossuth.) Hasonlóképpen hozzáfér-
hető már a bordó József Attila-füzet szövege (Révai József: József 
Attila. Szerk. és bev.: Erki Edit. Bp. 1974. Kossuth), amelyből a 
legértékesebb s legérdekesebb részeket F. Majlát Auguszta (Bodnár 
György bevezetésével) már a Kritika 1969. 8. számában publikálta. Az 
Ady-füzet - melynek csak egy rövidebb részletét adjuk most közre -
szervesen Uleszkedik a Révai szisztematikus kutatómunkáját tükröző 
dokumentumok közé. Jelzi azt a tudatosságot és elmélyültséget, amely-
lyel Révai József két - termékeny és ellentmondásos, drámai önkor-
rekciót is hordozó - évtized alatt ( 1 9 3 8 - 1 9 5 8 ) a magyar forradalmi 
líra három legjelentősebb egyéniségének, Petőfinek, Adynak és József 
Attilának az életművét feldolgozta és elsajátította, s amelynek eredmé-
nyeképpen a marxista irodalomszemléletet ma is alapvetően meghatá-
rozó (természetesen az újabb kutatások során egyes pontokon kritikai-
lag meghaladott) klasszikus értékű irodalmi tanulmányai létrejöttek. 

Révai József Ady-jegyzeteit az MTA Kézirattárában őrzött barna 
borítójú kockás füzet tartalmazza. A füzet néhány számozatlan és 100, 
piros ceruzával számozott lapot tartalmaz.. A füzetben számozatlan 
lapok, papírszeletek is találhatók, vegyes, jórészt szintén Adyra vonat-
kozó jegyzetekkel. A füzet számozott lapjain tintával és ceruzával Révai 
kézírásos jegyzetei olvashatók: néhány Adyval foglalkozó tanulmány 
kijegyzetelése és értelmezése (pl. Várkonyi Nándor: A modern magyar 
irodalom. Bölöni György: Ady), valamint az egyes verseskötetek és 
Ady-írások feldolgozása. 

Rendkívül érdekes, ahogy Révai az egyes Ady-verseket - az élmény 
hatása alatt, a bő idézés segítségével - „megglosszázza", értelmezi. 
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Miként a Petó'fí-veiseknél, itt is szemléletesen nyomon követhető Révai 
azon általánosításainak saijadása és kibontakozása, melyek az 1940-ben 
publikált első Ady-tanulmányban összegeződtek koncepcióvá és részle-
tes elemzéssé. A kivonatolások és megjegyzések közé számos műhely-
forgács, a majdani tanulmány szerkezetét, tételeit „kikísérletező", előle-
gező vázlat is ékelődik: izgalmasan érzékeltetve Révai gondolkodásmód-
jának, műhelymunkájának érlelődését. 

Révai Ady-tanulmányainak forrásai között - ha ő maga később nem 
is nagyon hivatkozik rá — kiemelkedő szerepet játszanak Lukács György 
Ady-írásai. Nincs mód ebben a dokumentum-bevezetőben részle-
tesen feltárni sem az Ady-Révai-, sem a Lukács-Révai-kapcsolatot. 
Csak jelezzük: Ady már a pályakezdő Révainak (1917-1919) központi 
élménye volt, mégha ezt az élményt akkor a kassáki avantgarde némileg 
torzító szűrőjén át tudatosította is magában. A Lukács Györggyel 
1918 19-ben kialakult barátságban is fontos szál volt mindkettejük 
vonzalma Ady költészete iránt. Révai József lényegében csak két évti-
zeddel a Ma-beli irodalmi tanulmányok után foglalkozik újra irodalmi 
kérdésekkel: a népfrontos nyitás felszabadító erővel hatott irodalmi 
gondolkodásmódjára: ugyanakkor ezek az írások maguk is színvonalas 
képviselői, sőt hatékony alakítói voltak - lettek - a KPM népfront-
politikájának. Ebben az összefüggésben kell értékelnünk az Ady-kutatá-
sok elkezdését, az ifjúkori Ady-élmény búvópatakjának felszínre bukka-
nását. S magától értetődő, hogy ennek az élménynek a kor valóságába 
és a népfrontos stratégiába ágyazott „újrafelvétele", az elméleti-törté-
neti tudatosítás során Révai döntő mértékben támaszkodott a tisztelet-
tel és vitával övezett, s ekkor barátként szeretett Lukács György írásaira. 

Részletes és széles kritika- és eszmetörténeti távlatú összehasonlító 
munka vállalkozhat csak arra, hogy Lukács és Révai Ady-értelmezésé-
nek közös vonásait, Lukácsnak Révaira gyakorolt hatását, valamint az 
eltérő hangsúlyokat, Révai lényeges „újdonságait" elemezze. Eleddig 
viszonylag kevés figyelmet fordított például a magyar kritikatörténet 
arra, hogy milyen döntő impulzust adott Lukács 1939-es Ady-tanul-
mánya Révainak, aki 1940-től jelentette meg Ady-könyvének fejezeteit. 
Ugyanakkor az is szembetűnő, hogy Révai - főleg történelmi és műfaj-
elméleti megközelítések révén - milyen gazdagon árnyalta és kritikaüag 
továbbfejlesztő módon sajátította el Lukács koncepcióját. Ennek a 
rendkívül izgalmas belső érlelődésnek tanulságos dokumentumai az 
1930-as évek végére, 1938-39-re datálható Ady-füzet Lukács-jegyzetei 
(az 5 0 - 5 7 . lapokon), melyekben Révai a később megírandó tanulmá-
nyok számos alapgondolatát Lukács szövegétől indíttatva, illetve azzal 
vitázva „kísérletezi ki", formálja meg - ha mégoly nyersen is. 

11» 
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Külön érdekessége a jegyzeteknek az 1848-tól az 1919 utáni évtize-
dekig tartó évszázados folyamatban való gondolkodás, az Ady utáni kor 
lírai problematikájának nyílt felvetése; a szimbolizmus és realizmus 
viszonyának tiszázási kísérlete, illetve a realizmus stiláris és történelmi-
esztétikai fogalmának belsó' küzdelme. Rendkívül tanulságosak a poéti-
kai észrevételek, a líra „vezető szerepe" koncepciójának megfogalmazá-
sa, illetve a más jegyzeteiben Petőfinél és József Attilánál is kimutatott 
forradalmi „dac" adys változatának felfejtése. Szembetűnő ugyanakkor, 
hogy Révai néhány találó - de legalábbis figyelemre méltó - észrevé-
tele később szinte folytatás nélkül maradt, nem vagy másként került át 
a tanulmányok szövegébe (pl. a hiátus-probléma). 

A jegyzetek eredeti formáját megőriztük, csak a folyóiratbeli közlés 
tipográfiai körülményeire, követelményeire voltunk tekintettel. Egy-két 
értelemzavaró esetet leszámítva nem javítottunk a stiláris-nyelvi pon-
gyolaságokon, elírásokon, illetve a Révaitól szívesen használt [ ] alkal-
mazásának következetlenségein, hiányain. A szövegben itt-ott előfor-
duló „Gy." = Gyuri, azaz Lukács György. 

A két kijegyzetelt Lukács György-írás: 
1. Ady Endre. Az „Új magyar líra" c. tanulmány egyik fejezete. A 

teljes szöveg először megjejent: Huszadik Század 1909. 10., 11. sz. Az 
Ady-fejezet önállóan megjelent még: Lukács György: Esztétikai kultúra. 
Bp., 1913. Modern közlés: L. Gy.: Magyar irodalom - magyar kultúra. 
Bp. 1970. 4 5 - 5 2 . lap. 

2. Ady, a magyar tragédia nagy énekese. Először megjelent: (íj Hang 
[Moszkva] 1939. 1. sz. Modern közlés: L. Gy. idézett kötete: 158-178. 
lap. 

Révai József nagy Ady-tanulmányának első megjelenése: 
Új Hang [Moszkva) 1940. 9 - 1 2 . sz., 1941. 1 - 2 . sz. Modem közlés: 

R. J.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1968. 2. sz. 4 9 - 1 4 2 . lap. 

LUKÁCS: ADY ENDRE (ESZTÉTIKAI KULTÚRA) 

Illés szekerén után: 1908. 

[Szimbolizmus: a dolgok Jelentenek" valamit, azon kívül, 
amik. Minden ,jelent" valamit, ha tipikus, ha a mély össze-
függést fejezi ki. A szimbolizmus azonban olyan .jelentések-
kel" dolgozik, amelyek nem mutatnak vissza a valóságos életre. 
A realizmus a való élet legmélyebb összefüggését „nevezi ne-' 
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vén", a szimbolizmus a való élet felületi ellentmondásait rögzí-
ti meg és menekül belőlük, t.i. nem mutat vissza az életre. Ady 
szimbolizmusa az életre visszamutató szimbolizmus.] 

Szimbolizmus és realizmus: Zola, Ibsen: az ő „szimbólu-
maik" is „kifejezik" az életet, „visszamutatnak" — csakhogy 
megoldatlan összeütközéseket, tragikus végső, eleve adott, sor-
szerű „hatalmakat" fejeznek ki. Ezek az emberen túli hatal-
mak vannak Adynál is, de ő játszik velük, leemberesíti őket: 
ezért realista szimbolizmus! Ady tudatossága, hogy pl. a Léda-
versekben kimondja az örök kettősséget, a megmerevedett 
különállást — ez a tudatosság, hogy a megmerevedést nem 
idealizálja, hanem kimondja és ezt alakítja: ezért realista. ] 

„Ady mégis elsősorban a magyar versek Adyja, a forrada-
lom nélküli magyar forradalmárok poétája. " „Forradalom ke. 
lene, de még megkísérelésének távoli lehetőségét sem lehet 
remélni." 

[Ady /'orradalmiságának szerepe egész lírájában .Mert forra-
dalmár: azért szimbolista, t.i. az általánosat látja, nem egyes 
emberi sorsokat, a már megmerevedett ellenséges világot. A 
kapitalizmus kibontakozásának korában a realizmusnak nem 
kellett szimbolizmus, az emberből indulhatott ki. De később: 
az emberből való kiindulás hamis humanizmusba visz. Ady is 
az általánosból indul ki. De a tipikus benne az, hogy ez az 
általános nincs megmerevedve mégsem. Forradalmi lírájának a 
tüze az, ami egész lírájának szimbolizmusát olyan realisztikussá 
teszi. ] 

„Magyarországon a forradalom csak lelkiállapot, csak az 
egyetlen pozitív, formai lehetősége annak, hogy a végtelen 
izoláltság okozta kétségbeesés csak kifejezést is bíijon kapni." 
„Ennek a forradalomtól megfosztott forradalmiságnak világá-
ból valók az Ady Endre magyar versei." 

[Viszonya a munkássághoz: 1. A polg. forradalmár látja, 
hogy az egyetlen erő, amire támaszkodni és remélni lehet: a 
proletárság; 2. az antikapitalista, aki magával a szocializmussal 
rokonszenvez. (Nem szocialista, de csak az egyéni különállását 
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hangsúlyozza, anélkül, hogy - mint Heine — direkt félne a 
proletárság győzelmétől, a „képromboló" forradalomtól.)] 

„Ha ezeknek a forradalmi daloknak vannak stílusban roko-
naik, akkor a Baudelaire blaszfémiái azok vagy a Verlaine 
Mária-versei és leginkább talán Brentano katolikus litániái. . . 
Adynak minden verse vallásos vers . . . egy nagy misztikus, 
vallásos érzés kiáradása mindenfelé és mindenhová." 

[1. Baudelaire: antikapitalista, a „művész" rebelliója, az 
egyéné: Adyban a „faj" rebellál, a nép, ő szócsőnek tudja 
magát. — 2. Forradalmi és vallásos versek rokonsága: Verlaine 
Mária-versei lázadó versek: a „megtérés" a lázadónál nem meg-
térés, hanem keserű hátatfordítás a világnak, mellyel nem lehet 
kezdeni semmit: isten akkor merül fel, amikor mint forradal-
már egész egyedül marad. Társalog istennel, mert kivel társa-
logjon? ] 

„. . .mithológia lesz ezeknek a verseknek világában minden-
ből, Isten vagy ördög az élet minden megnyilvánulásából, zsol-
tár minden versből . . ." „Mithológia lesz az egész életből Ady 
verseiben." „Új magyar mithológia": Mitológia: Páris, a magyar 
Ugar, Pusztaszer és Dévény, Csák Máté, Debrecen város, Vazu-
lok, Szt. Margit, Ond vezér, ős Kaján. — 

Pénz-Isten, Csend-herceg, a Nyár, Léda arany szobra. 
[Ady misztikus? ? Mi az, amit misztikusnak látnak benne? 

Az, hogy — Lukács szerint — neki mindenből „vallás" lesz. Mi 
az igaz magja ennek? Hogy Ady minden versét egyetlen, 
közös, egységes életérzés fűti. De mi ez az érzés? Hogy „min-
den az övé" és minden kicsúszik a kezéből. Az élettel való 
egységének és egyben: az életből való kisemmizettségének érzé 
se. Az élettel való egység érzése látszik „misztikusnak" — pedig 
ez nem misztikus étzés —, illetve: azért válik „misztikussá", 
mert Ady nem volt benne az élet harcaiban — épp ezért lesz 
„szimbólummá" az egész. „Élet" — viszont érezte az életben 
való benneállást. Ady az egyetlen lírikus, aki a kapitalizmustól 
nem Jordul еГ', ellene rebellálva, hanem döngeti az ajtókat és 
kisemmizettségnek érzi az egyedüllétet, vagyis nem idealizálja.] 
DAC! 
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Gy. jól látja, hogy Ady „fogalmi líra" és „érzéki líra" 
egyszerre. Nincs benne különbség én és világ, élmény és szim-
bólum között. 

„Ezért lehet mithológiát alkotó az ő költői látása: mert 
szimbólumai a legmegfoghatóbb érzéki erővel élnek és mégis 
olyan mélyről megfogottak, olyan „általánosak", hogy semmi 
egyéni nyoma sem látszik rajtuk." 

[A „mlthológia": az elevenné válása a „szimbólumoknak". 
Másnál: a szimbolizmus nem válik érzékivé, hanem csak „ideá-
lis" valami és ha meg is testesül — mint Ibseiméi — csak ez 
„ideális"-nak a megtestesülése: Adynál azonban az érzéki ele-
venség hozzátartozik, ez teszi mese-szerűvé. Ez azonban az 
életre visszamutató „mithológia" és forradalmi verseiben ez a 
„mitológia" desiffrirozódik. Görög mitológia: a természet tit-
kaiba nem tudnak behatolni, és ezért , .hatalmakká" válnak a 
„titkok" - a népmese „mitológiája": a társadalom „titkai", 
illetve: osztályellentétek vágyálomszerűen „megtestesülnek"; a 
szimbolizmus „mitológiája": örök, merev, idegen dologgá vál-
toznak az ellentmondások. (Mithologie: die Unfähigkeit in den 
Gegenstand selbst einzudringen.) Ady „mitológiája" olyasmi, 
mint a népmeséé: látja az ellentéteket, ismeri is naiv leegysze-
rűsítésben titkaikat és éppen a mitológizálással érzékelteti való-
di természetüket! Ti., ha egyszerű realista lírikus lett volna, 
akkor az életnek csak egyes oldalait, felületi bajait tudta, volna 
megrögzíteni - a szimbolizmusra azért volt szüksége, hogy 
egész képet adjon. Realista lira ma csak szocialista lira lehet; 
illetve az Ady utáni magyar realista líra alapja: a dezillúzió (a 
forradalmak!). A „békés fejlődés" hiátusa. 

Ady lírája: forradalom-előtti (ahol az ellentétek még együtt 
vannak) tehát patetikus, nagy, széles Ura - (ugyanekkor illúzi-
ós is). Ady utáni líra: forradalom-utáni realizmus. Már ismerik 
az ellentéteket, viszont: kisebb, szűkebb, szürkébb líra. Forra-
dalom előtti szimbolizmus és forradalom-utáni realizmus. !!] A 
„békés fejlődés'.' Magyarországon: nem igazi, tehát a rebellió 
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ellenié nem egyéni — és másrészt mégis csak hosszantartó béke-
korszak - mégis csak egyéni. 

Gy. nagyon jól látja, hogy Ady több mint költő: „Adynak 
kellettek a magyar versek, hogy ne csak poéta legyen, mert ő 
mint poéta nem bírta volna el soha az életet, mert neki nem 
lehetett volna formája az, hogy költő legyen." („Minek szület-
tem: valakinek, Prófétának vagy zsigorásnak? ") Azt is jól látja, 
hogy Ady jelentősége: a lelkiismeret, a harci dal, a harsona, a 
lobogó. - Ady nem aeolhdrfa: amelyet minden szél egyformán 
szólaltat meg. 

LUKÁCS: ADY, A MAGYAR TRAGÉDIA NAGY ÉNEKESE 

„Ady magányossága nem gőgős elzárkózottságból, nem 
szektárius szűkkeblűségből származott, hanem - a 67 utáni 
Magyarország körülményei között — annak a következménye, 
hogy egyedül látta vüágosan, hogy Magyarország megmentése 
érdekében a demokratikus forradalom elkerülhetetlen és szük-
ségszerű . . . Ezen az úton nem ment vele senki." 

[Ez igaz is, nem is! Ti. nem igaz, mert Ady nem is volt 
olyan nagyon egyedül, igenis volt tábora - másrészt ha egye-
dül is volt, nemcsak azért, mert forradalmár volt, hanem azért, 
mert anti-polgár volt. Ady „egyedülléte" nagyon komplikált 
valami!] 

Ady a „városi irodalomért folyó harc" zászlaja? [De a 
zászló mit szólt hozzá? ] „Ady költészetének városi jellege az 
egész ország átalakulását fejezi ki az élet minden területén . . . " 

[Városi jelleg? Igen is; nem is! A parasztvezér értelmiség 
irodalma. Városi, de: 1. utálat a nagyváros üánt; nosztalgia a 
paraszt után; 2. európai nívót akar a falunak is; 3. történelmi 
költészet ez; 4. a „városiasság" (Kiss József, Molnár F. stb.) 
elleni oppozíció. 

Ady „modernsége" és „történelmisége." Vö. Ignotus sze-
rült: modern, Horváth J. szerűit: „stüromantika." 
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Ady és a Nyugat. Esztétikai forradalmiság. Ignotus esztéti-
kája. Ady irodalomtörténeti vonala: reformáció nyelvújítása, 
kuruc költészet, magyar jakobinusok, Csokonai és Petőfi (Vaj-
da) - a Nyugaté: Vörösmarty - Arany. 

Én és a világ a lírában: 1. A modern lírában az egyedülálló 
Én fejeződik ki; 2. Ady mint forradalmár volt egyedül; 3. 
Ezért: „Ady számára saját egyénisége, saját énje, saját egyéni 
élményei történelmi jelentőséget nyertek. Ami a kortársak 
nyugati költészetében legtöbbször illúzió vagy elkapatottság 
volt, nemegyszer egyenesen veszélyes, reakciós nagyzási hó-
bort (St. George), az Adynál egy bonyolult történelmi helyzet 
adekvát Urai kifejezése." 

Petőfi egy valóságos forrad, lírikusa, Ady a forrad, utáni 
vágy lírikusa. 

[Ez a komplikáltabb. Ti. a háború előtti Magyarország 
helyzete: a polgári forradalom előfeltételei múlóban vannak, a 
szoc. forradalom még nem érett: egy ilyen átmeneti korszak 
költője Ady: egy társadalmi üres tér — hiátus — költője. A 
polgári-demokr. forradalom már illúzió volt, de nem úgy illú-
zió, mint Franciaországban — ezért Ady romantikus, de nem à 
la Victor Hugo; másrészt a demokrácia még forradalmi demok-
rácia is, de nem úgy, mint Oroszországban, ezért Ady nem is 
egészen romantikus, nem is egészen realista. 

Ady „dekadenciájának", „stílromantikájának" kettős gyö-
kere van: 1. Magában Magyarországban érzi, hogy a demokra-
tikus forradalom után csak vágyódni lehet; 2. az európai anti-
kapitalista hangulatból, melynek kortársa és mely megterméke-
nyíti. 

[Ad: antikapitalizmus! Van 1. kiábrándulás a kapitaliz-
musból, forradalmi lázongás, de nem adekvát osztály alapon; 2. 
kiábrándulás a demokráciából, a tömegekből, az osztályharc 
okozta „kaosz"-ból. „Egyéniség" utáni vágy a „tömeg", a 
„kvantitás" helyett - szintén lehet kétféle. Carlyle, Byron 
stb.-nél progresszív valami: forradalom utáni vágy az elvesztett 
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hősiesség után — Nietzschénél, Spenglemél másról volt szó: a 
proletárság elleni harc „hősei" utáni vágy! 

A 48 és 67 utáni idők „kiábrándulása" specifikus: ti. nem a 
vágyódás a régi hősök után (mint a restauráció Franciaországá-
ban), de nem is a hőskorszakból magából való kiábrándulás, 
mint a romantikában. Hanem: kiábrándulás a forradalomból, 
mint eszközből, de ezzel együtt mély szkepszis 67 iránt is, 
saját művük iránt is. A 48-ból való kiábrándulás: oppozíció az 
emigrációs „felszabadítási" romantikával szemben (67-es 
Vajda) — ugyanakkor: hitetlenség ezzel a 67-tel szemben is. A 
hivatalos magyar ideológia: 67-es, 47-es alapon, ti. a reform-
korszak eszméi megmerevedve, mint kulissza. Népies-nemzeti: 
ahol a „népies" puszta esztétizálás, forma, hang — ahol a 
„nemzeti": a nemzeti jogfolytonosság. Ezzel szemben Adyék-
nak fel kellett bomlasztani a „népiest" is, a „nemzetit" is, ti. a 
népiesség hangját elhagyták, hogy forradalmi tartalmát meg-
mentsék, a nemzetit faképnél hagyták (a tartalmat), hogy a 
nemzeti formát újra megtalálják. A népiességnél a formát hagy-
ták el, hogy a tartalmat megmentsék — a nemzetinél a tartal-
mat hagyták el, hogy a formát megmentsék. Forradalmi népi-
esség + nemzeti líra: így találkozik össze Adyék „stílromanti-
kájában." 

A magyar „népiesség" igen komplikált valami. Tolsztoj 
népies, Puskin, Gorkij is. De ez a „népiesség" egyszerűen 
kelléke az igazi realizmusnak: nagy realista, aki össze van fonva 
a népélettel és így a nép is ő vele. De nálunk vannak népiesek, 
akik csak a „népnyelvet" veszik át, de a népi törekvéseket nem 
(Gvadányi stb.); viszont vannak nem népiesek, akik a nép 
törekvései mellett vannak. A „népiesség" nálunk lehet reak-
ciós, míg a nem-népies lehet haladó. Mikszáth népies, Petőfi is, 
Jókai is — de Ady nem! A paraszt—úr patriarkálizmusa: ez a 
népies, a paraszt lázongása: ez is, de a polgári haladó irodalom, 
nem népies! Móricz Zsigmond? ? 

Ady szimbolizmusának ereje abból ered, hogy a forradalmi 
múlt megelevenedik és jelenné lesz - azon az alapon, hogy a 
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költő sorsa és a forradalom sorsa lírailag azonosul —. Dózsa, 
Esze Tamás, Csokonai, Vajda stb. „igazságukat és megrázó 
erejüket - közvetlenül - nem az objektiv történelmi igazság-
ból kapják " - Ez a SZIMBOLIZMUS. 

De szimbolizmusának ez csak gyökere. A magáramaradt 
Én - Adynál a forradalomért sóvárgó én. De egyben innen 
származik sok dekadens vonása is. ,,Ady mindenképpen — 
jóban is, rosszban is - korának gyermeke volt és áradóan 
közvetlen hatású költő azért lehetett, mert mélyen végigélte és 
végigszenvedte korának társadalmi válságait, beteg oldalait is 
beleszámítva." 

Ady „ellentmondásai": egyszer a dekadens idegember áll 
szemben a falu egészségével, másszor: a magyar Ugar „egész-
sége" pusztítja el a lelki kifinomodottságot. Ady „realizmusa": 
őszintén tükrözi az összes ellentéteket. „Az egyes dekadens 
hangulatok vagy jelentéktelen epizódokká törpülnek a nagy-
vonalú nemzeti tragédia árnyékában, vagy pedig szükségszerű 
ellentéteknek bizonyulnak és mint ilyeneket ennek a tragédiá-
nak fősodra ragadja őket magával." 

Adynál nem „hangulatokról" volt itt szó, hanem „világ-
képének ellentmondásos egységéről". 

Csodavárását és kétségbeesését Ady Isten-szimbólumába öl-
tözteti — Ady pesszimizmusa: „okos előrelátása volt az elkö-
vetkezőnek" „a tragikus összeomlást megelőző időnek súlyos 
és nyomasztó atmoszférája". [De a forradalom miért „össze-
omlás"? Ha a forradalom viharmadara Ady, akkor miért két-
ségbeesett? ] 

„Nagysága, hogy a kor legsötétebb oldalait, felbomló kul-
túráját, emberi széthullását ugyanazzal az erővel és őszinteség-
gel foglalta dalba, mint a kimenekülés lángoszlopát, a forradal-
mat. Az, hogy éppen benne fut össze az egész magyar nép 
szenvedése és problematikája: a legszorosabb összefüggésben 
áll azzal, hogy nem alulról jött, hogy a fent és lent minden 
kérdését egyforma fájdalmasan átélte . . . " 
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Ad szimbolizmus. 
Balzacról mondja Gy.: „Die gesellschaftlichen Kräfte er-

scheinen bei Balzac nie als romantisch-fantastische Ungeheuer, 
als übermenschliche Symbole, wie später bei Zola. " 

[A különbség Ady szimbolizmusához: Zola szörnyetegei 
nem is szörnyetegek, hanefn úgy tünteti fel őket, mint a 
valóságot. Ezzel szemben Adynál: a szörnyetegek: szörnyete-
gek, és egyben a szimbólumok: emberi dolgok. Itt rokon a 
népmesével. A mese mitológiája 2 dologból áll: 1. az osztály-
hatalmak mitikus lényekben testesülnek meg; 2. de ezekről 
mindenki tudja, hogy csonkák, hogy nem igaziak, 3. mégis 
emberiek, ti. közvetlenül és naivul tükröződik bennük a társa-
dalmi jóról s rosszról alkotott paraszti hit. (A munkás nem 
alkot mesét.) 

Ady mitológiája ehhez hasonló. De egyáltalában miért alkot 
mitológiát? És miért nem lehetett mitologizálni 1919 után? 
(De: kísérteties!) 

Mert ez hazugság lett volna. 1919-ben a szörnyetegek igazi 
valójukban megszólaltak és cselekedtek; ezt nem lehetett volna 
nem tudomásul venni. A mitológia jó alakjai is igazi valójukban 
megszólaltak: nem lehetett már őket „Dózsa népének" stb.-
nek titulálni, mert megvolt a becsületes nevük. Ady folytatása 
1919 után azt jelentette volna, hogy a valóságnak hátat fordí-
tanak. Az 1919 utáni realizmus azonban szűkebb, mint Ady, 
egyoldalúbb, parasztibb. (József Attila szimbolizmusa különös 
keverék: 1. realizmus előbbeni értelemben; 2. szimbolizmus, 
mint az egyedülmaradó ember megnyilvánulása és befeléfordu-
lása.) 

Ady 1919 előtti szimbolizmusa: a forradalom előtti kialaku-
latlanság szimbolizmusa, minden ellenzéki osztály közös vágyá-
nak megszólaltatója, nem külön követelések, hanem a közös 
követelések hangja ez. Szóval kettős az alapja: 1. még csak 
vágy a forradalom, 2. az osztályok fiziognómiája elmosódott. 

Itt érdekes különbség 1848-cal: akkor a forradalom elő-
készítésénél jött a realizmus (Petőfi) és utána a szimbolizmus 
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(Vajda stb.). Itt: az előkészítés alatt volt a szimbolizmus és 
utána a realizmus. Miért? A népi egység Petőfi idejében ter-
mészetes valami volt (nép contra urak), Ady idejében ez nem 
volt: sokkal komplikáltabb a dolog. A demokratikus Magyaror-
szág táborában szétválnak az utak, erre-arra bogozódnak össze 
az érdekek - ezeket közös nevezőre hozni, egységesíteni csak 
úgy lehetett, hogy Ady mitológiába menekült. Ady mitologizá-
lása abból ered, hogy az osztályerők nevén nevezésétől vissza-
riad, a tisztánlátó, valóságlátó realizmussal nem lehetett volna 
forradalomra buzdítani. De ezt csak a lírában lehetett meg-
csinálni. Ezért nem írt soha regényt, színdarabot. A lírai mito-
logizálás igazsága abban áll, hogy általánosítani lehetett, anél-
kül, hogy a totalitást kellett volna rajzolni. A regényben a 
mitologizálás hazugság lett volna. A lírában csak a mitologizá-
lással lehetett általánosat adni, tehát igazat, amelyről ugyan-
akkor szabad volt tudni, hogy az alapja mese stb. 

Ady lírája ezért: egyszerre post faktum líra és előkészítő 
líra is. Petőfi és Vajda János egy személyben. A kiábrándulásé 
és a rohamé egyszerre. Itt van a légüres tér, a hiátus problémá-
ja. Ti. Ady azért post festum-költő, mert a demokratikus 
forradalomból forradalom nélkül kinövő Magyarországon da-
lolja a demokr. forradalmat: a demokr. forradalom előtt is volt 
Magyarország, de utána is. Ez a hiátus: Ady előre is fordul, 
vissza is néz, nem egyszerűen a jövőt énekli és nem egyszerűen 
a múltat siratja, hanem mindakettőt, illetve a meghiúsult jövőt 
siratja. A jövőt látja meghiúsultnak. Itt vannak osztálykorlátjai 
is!! (Vö. Halottak élén.) (Vö. A kuruc verseket.) 

Ilyen hiátus-probléma van Vajdánál, Komjátinál is, de más 
értelemben. (Ad: múlt és jövő viszonya: Vö.: A ma kiebrudalt-
jai. „Ősök ők a jelenben." 
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