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az erkölcs és az emberi tettvágy diadalát a romantika utórezgéseinek 
hangulatában megfogalmazó „ember küzdj . . ." tanítás között. Ennek 
bizonyítása - túl azon, hogy végre-valahára napfényre támogatta az 
irodalmi közvélemény által betegszobájába száműzött, pedig valójában 
harciasan tettre kész Madáchot! - András László könyvének legszebb 
eredménye. Madách Imre azzal, hogy kételkedett, nem a nihilizmus 
posványában tántorgott - a vulgáris materializmus is távol állott tőle! — 
hanem felismerte, hogy minden haladásnak a kételkedés is feltétele; 
ahhoz, hogy igazán küzdeni tudjon, ahhoz, hogy bízva bízhasson: nem 
ártott a dolgokat Luciferrel is megtanácskozni. (Szépirodalmi, 1983.) 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 

AZ ADY-ARCKËP VÁLTOZÁSAI* 

Mennyi és hányfélének látható arca van Ady Endrének? Gazdag és 
egyre terebélyesedő irodalmában a kontúrokon belül egyik majd másik, 
harmadik, negyedik stb . . ., többször egymásnak ellentmondó vonások 
erősödtek fel. Minden könyv, tanulmány, cikk adott egy bizonyos 
költő-portrét; azután kiderült, hogy szerteágazó és (rész) összegezé-
sekből épülő kutatómunkára van szükség az élet, a pálya rajzához. 

Alapos, fontos eredményeket felmutató rész-összegzés Tóth Béla: 
Ady és Debrecen ( 1896-1899) című könyve. A szerző - a költő és a 
város kapcsolatát - úgy törekedett megmutatni a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján, hogy az életrajzi (külső) körülmények és a 
költői-írói munkásság, a (belső) fejlődés egyaránt helyet kapjon. Ebből 
a nézőpontból nyilván Ady második debreceni tartózkodása a legjelen-
tősebb (1898-tól), az az időszak, amikor a Debreceni Hirlap szerződéses 
hírlapírója lett. A választás útját Tóth Béla pontosan, már-már írói 
eszközökkel rajzolta meg. A szülői akaratnak engedelmeskedő ifjú erős 
lelki és egzisztenciális megrázkódtatásait, s a belső vágyat, ami más útra 
taszítaná, érzékletesen mutatja be. Tóth könyvének egyik alapgondo-
lata, hogy Ady rendkívül érzékeny idegzetű, mindent mélyen átélő 
fiatalember volt, aki lelke belső parancsa nyomán haladt életútján. 
Talán mert főként erre figyel, intéz el tanulmányának egyik-másik 
helyén kevesebb figyelemmel ismert tényeket. Bóka Lászlóra hagyat-

*Tóth Béla: Ady és Debrecen ( 1 8 9 6 - 1 8 9 9 ) és Varga József: Ady és 
műve című kötetekről. 
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kozva (Ady Endre élete és művei. . .) adja tovább, hogy Ady „nagy 
olvasó volt". (9.) Ha máshol nem, a jegyzetekben nem ártott volna 
jelezni, hogy ezzel ellentétes megfigyelés ugyancsak volt róla (pl. 
Hatvany Lajosé). Eszerint voltak kedvenc könyvei, de „nagy 
olvasó"-nak semmiképpen nem lehetett nevezni. Néhol túlságosan laza 
vagy eró'ltetett a párhuzam az életpálya és az írói művek között. Az 
állításon túl kevés bizonyítékát sorolja fel annak, hogy a korai írások, 
tárcák a későbbi Ady-novellák ökonómiáját mutatnák. (29.) Az állandó 
későbbre tekintés a határok egybemosását eredményezi, s olyan kutatói 
magatartást, amelyik mindenütt csírát keres. Itt nem elvi, hanem 
gyakorlati kifogásaink lehetnek. Ady Endre írta a Debreceni Újságban, a 
Debreczeni Reggeli Újságban és más lapokban megjelenő verseket, tár-
cákat, kritikákat. De az Új versek előtti Ady. Tóth Béla túlságosan 
gyakran igyekszik eltüntetni a határokat, s ezzel indokolatlanul emelni 
a debreceni évek jelentőségét. Az eszményítéshez viszonyítva inkább 
emberi az Ady portréján, amikor a szerző a vergődést, a megpróbáltatá-
sokat tárja elénk. Ebből derül ki, hogy milyen lépcsőfokokon átjutott 
el a csúcsra. Dicséretes a könyvben, hogy a szerző párhuzamba állította 
Ady és a századvég eszményeit, stílusát és kimutatta a kölcsönhatá-
sokat. Találó megfigyelések és elemzések teszik érdekessé ezeket a 
lapokat. 

Tóth Béla csak a választott rövid időperiódust dolgozta fel, s csak 
célzott arra, hogy Ady és Debrecen útja tovább követhető. Munkájának 
összegző értéke vitathatatlan, biztos alapokat teremtett a későbbiek 
feltérképezéséhez. A szerző egyéni módon közeledett az ismert és eddig 
feltáratlan tényekhez. Ezt tette Varga József is Ady és műve című 
tanulmánykötetében. 

Az Ady-örökség vonásai szerteágazóak. Köztudott, hogy abban a 
fogalomláncolatban, amelynek részeire oly gyakran hivatkoztak, külö-
nösen érzékeny pont a hazafiság (magyarság). Régóta ismert, hogy a 
költő pályakezdésétől másként nyilatkozott e téren, mint lírikus kor-
társai, és szembekerült a közfelfogásban élő szemlélettel is. Sarkalatos 
kérdés volt akkor 48 és 67 közjogi ellentéte, s ezzel kapcsolatban sokan 
elfogadtak valamiféle „monarchikus hazafiság"-gondolatot. Ebben a 
relációban különösen fontossá válik annak bizonyítása, hogy Adynak 
nem voltak illúziói a Monarchiával szemben. Cikkekben, versekben sür-
gette a haladó magyar hagyományok élesztését, ápolását. Az termé-
szetes, hogy őt is befolyásolták bizonyos mértékig a kialakult nézetek, 
de hozzá kell tenni - ami régóta vezérfonala a kutatásnak - , hogy Ady 
a valósággal szembenézés, az önmagát vállalni merő kérlelhetetlenség, a 
gondolkodói-erkölcsi bátorság eléggé nem értékelhető pluszát adta az 
addigiakhoz. A századforduló utáni évek gazdasági és kulturális pros-
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peritása idején a politikai köztudatban elsősorban a már említett 
közjogi kérdések szerepeltek, Ady ezek nyomán a mélyrehatoló szociá-
lis problémákat is felszínre hozta. A radikálisok, különösen Jászi Oszkár 
gondolatai, a szociáldemokraták követelései, a szocializmus elvei erősen 
hatottak rá. Ebben a viszonylatban sem elhanyagolhatók franciaországi 
kapcsolatai, az, hogy figyelemmel kísérte Jaurès tevékenységét és 
alkalmanként párhuzamot vont a hazai viszonyokkal. Ugyanakkor 
egyéniségének ellentmondásai itt is jelentkeztek. Jogos kérdés, nem 
ellentét-e, hogy az az Ady, aki ünnepli az orosz forradalmat, a tanul-
ságok levonására buzdít, ugyanakkor, mint „darabont" reformokat 
sürget. Az eredeti dokumentumok újravallatásával keresték a megoldást 
erre és egyéb kérdésekre Király István és Varga József mellett többen, 
akik feladatuknak azt tartották, hogy a rosszul, egyoldalúan, részle-
teiben rögződött, merevített, idealizált Ady-képen változtassanak. 

Varga mindezekre építve írt olyan résztanulmányokat már húsz 
évvel ezelőtt, amelyekben a szocializmus jelentkezését tárta fel Ady 
gondolatvilágában, s párhuzamba állította a költő művével a század eleji 
szocialista mozgalmakat. Érzékeny megfigyelésekkel szólt Ady patrio-
tizmusáról, s történeti meditációról. Elismerést érdemel az a követke-
zetes munka, amivel a gondolkodót törekedett megmutatni. A fölényes 
intellektualizmus és határozottság csak összefüggések felvillantásával 
tűnhet elő. Varga az elsők között volt, akik - szembeszállva a szűk-
szempontú értékelésekkel - Jászi Oszkár párhuzamokra mutattak rá. 
Nem véletlen, hogy idézi 1912-ből a következő Ady-mondatokat: „S ha 
van valami érő, továbbszálló, továbbküzdő, szép és jó az én kicsiny 
munkámban s életemben, csak abban és ott, ahol és amiben a Jászi-
utakkal összetalálkozhatott". (215.) 

Varga könyvének egyik legfontosabb vonása, hogy határozottan 
fellép mindenfajta félreértelmezés, hamisítás ellen. Erre a következetes-
ségre szükség is van, hiszen tudjuk, hogy a félresiklott magyarázatok 
végigkísérték a költő életét, néhányan igaztalan vonásokkal rajzolták 
meg arcmását. 

Nem elég sokszor idézett tény, hogy kortársai, barátai már egy-két 
hónappal a halála után cikkeztek arról, hogy az arc egyetlen állapotának 
a leghűbb másolata sem tükrözheti a személyiséget. Bíró Lajos írta: , A 
halotti maszkja máris hazudik. A halotti ágyon felvett fotográfia talán 
megközelíti az igazságot. Szobra talán újra hazugság lesz." Ezek alapján 
egyet kell értenünk azzal az állásponttal, hogy az Adyról készült képi-
plasztikai dokumentumok közelébe se érnek a leírásoknak, s akik 
mondani tudtak róla valamit, olvasmányélményeiknek, a szellemi kap-
csolatnak köszönhetik. A követelmény, az igény ma is él: portréján 
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I 
egyszerre tükröződjön műve és személyisége! Időszerű még Krúdy 
Gyula kérdése: „Hol áll majd vajon Ady fáradt szobra? " 

A válasz előbukkanhat abból a gazdag kapcsolatrendszerből, amely a 
költőt a kortárs képzőművészekhez kötötte. Ennek részletes és eredeti 
forrásanyagra épített feldolgozása nagyon lényeges. Ady képzőművé-
szeti érdeklődése című tanulmányát több mint tíz évvel ezelőtt írta 
Varga, s abban túlértékeléstől mentesen vázolta a szerteágazó viszony-
rendszert. Helyesen emelte ki a szerző Ady és a kaposvári festő kontak-
tusát. Rippl-Rónai József és a költő barátsága megérdemli a megkülön-
böztetett figyelmet. Két dologra hivatkozom itt. Az egyik: szinte 
egyező párhuzamba állítható az a képzőművészeti névsor, amely 
kettejük cikkeiben gyakorta ismétlődik. Persze fontosabb ennél, hogy 
akikről szóltak, mást, jobbat, szebbet akartak, s ezt Ady és Rippl-Rónai 
egyaránt elismeréssel értékelte. Azt a művészetet viszont, amelyik meg-
vénült, hozzáöregedett a „hivatalos", illetve más szóhasználattal 
„konzervatív" irányzatokhoz, csaknem azonos módon utasították el. A 
másik: Ady Hál ezért bolondultunk? című - a festőnek ajánlott — 
költeményében írt javító-változtató szándékuk közösségéről, hitvallásuk 
érintkező pontjairól, aminek egyik döntő eleme a Tisza Istvánhoz való 
viszony. A vers harmadik szakaszának befejező része konkrét utalásnak 
vehető arra az esetre, ami 1911 tavaszán történt. A Művész-házban 
rendezett tárlatot látva Tisza idegesen szaladgált egyik teremből a 
másikba, s „egészen keresetlen geszti stílusban" mondott véleményt. 
Rippl-Rónai baráti körben — irodalmárok, művészek előtt - válaszolt, 
azzal a kicsengéssel, hogy a haladás embereinek nincs okuk áltatni 
magukat a „hivatalos" elismertetés lehetőségével. Az Ady-vers tanulsága 
is ez. 

Persze ellentétek, összecsapások is voltak. A Babits Adyról doku-
mentumkötetet ismertetve Varga maga is számba vette, hogy miben tért 
el egymástól a két nagy költő alkata, ugyanakkor azt is, hogy kapcsola-
tukban benne volt a megbocsájtás, a kölcsönös engedékenység gesztusa. 
Babitsról mondja: „Jelképes, hogy még a halálos ágyán is, mikor már 
beszélni sem tudott, a beszélőfüzetében Adyról váltott eszmét legfiata-
labb tanítványaival, barátaival." (359.) A nyugatos Ady-örökség 
szempontjából különösen érdekes a költő esztétikai felfogása. A tanul-
mánykötetben ugyan nincs szó róla, de ismert, hogy az esztétikai 
nézetek egyezése és különbözősége élesen vetődött fel Kosztolányi 
Ady-értékelésében. Kosztolányi — miként a Különvéleményével foglal-
kozók már rávilágítottak — cikke jelentőségének tudatában várta, hogy 
a jövő igazolja. Kosztolányi épp akkor deklarálta a maga külön ars 
poeticáját, amikor verseiben, prózai müveiben legközelebb jutott a kor 
szenvedő emberéhez. Magát csaphatja be, aki benne keresvén az Adyval 
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ellentétes költői magatartás példáját a művek helyett a nézetekre figyel. 
A deklaráció helyett a hatásvizsgálat igazában inkább bízhatunk. Ezt 
teszi Varga József nemcsak Ady életes esztétikájától szólva, hanem a 
kortársak és a kapcsolódó életművek tárgyalásakor is. 

Tóth Béla debreceni perspektívából. Varga József — saját szavaival — 
„oldalnézetből" írt Adyról. Alapvetően egyik könyv sem módosít az 
Ady-arcképen, de mindkettő hozzátesz olyan megfigyeléseket, amelyek 
részleteiben gazdagítják. Könyvek, tanulmányok sorozata bizonyította 
már eddig is, hogy a költő nagyságát és emberségét - eredőivel és 
megnyilatkozási formáival együtt - mértékének megfelelően és valóság-
hűen kell látnunk. Ezt segíti Tóth Béla és Varga József munkája. 

LACZKÓ ANDRÁS 

„A MINDENSÉGGEL M É R D MAGAD"* 

A kötet nagyrészt József Attila születésének 75. évfordulója alkalmá-
ból (1980. szeptember 29-október 1. között) rendezett tudományos 
ülésszakra készült - és ott előadásként elhangzott - tanulmányokat fog-
lalja magában. Az ülésszák és így az e kötetben közölt tanulmányok meg-
írásának a célja a szerkesztő szerint „nem a meglevő eredmények össze-
gezése volt, hanem válaszkeresés még nyitott vagy kevéssé feltárt kér-
désekre új kutatási eredmények alapján" (7). A tanulmányok tárgykörei 
változatosak. Nemcsak József Attila költészetének sokféle vonatkozása 
(tárgyiassága, késői világképe, képeinek monumentalitása, anyaképének 
formálódása, A Dunánál története stb.) kerül szóba, hanem külső kap-
csolatai is: helye a világirodalomban, összefüggése a kelet-európai köl-
tészettel, román kortársaival vagy kapcsolata a crocei esztétikával, az 
akkori magyar képzőművészettel és zenével stb. A tartalmas tanul-
mányokat az eltérő témakörükből fakadó sokféle (irodalomtörténeti, 
összehasonlító világirodalmi, művészet- és stílustörténeti stb.) szempont 
miatt még csak elnagyoltan sem lehetne egyetlenegy ismertetésben tár-
gyalni, értékelni. A több, egyaránt jogosult szempont közül a stilisz-
tikait és stílustörténetit emelem ki, ennek az alapján veszem számba 
azokat a tanulmányokat, amelyek témaköre ennek megfelel, ebből a 

»Tanulmányok József Attiláról. Szerkesztette: B. Csáky Edit 
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