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nya. Az anthológia irányelve szempontjából azonban helyes lett volna, ha 
a palesztinai vonatkozásokon kivül a zsidók európai népkisebbségi jogbiz
tositékára is kitér. Ugyancsak nem szerencsés hogy Márton a zsidók 
nemzet voltát az Ivanoff-féle meghatározással kísérli meg kimutatni. 
Nem szerencsés, mert az Ivanoff-féle kritériumok éppen Márton beveze
tései alapján dőlnek meg sorra. A precizitás kedvéért helyes lett volna 
mellőzni az olyan állítást, hogy a kivándorlási szándék bizonyítaná a zsi
dóság területi koncentrációra irányuló hajlamát; az pedig legalábbis kü
lönös, hogy a közös nyelv jelenlétét ő is a héber nyelv feltámasztására 
irányuló „egységes" törekvéssel véli helyettesithetőnek. 

A z anthológia megjelenése — minden fogyatékossága ellenére •—-
jelentős kultureseménye a transzilvániai zsidó társadalomnak. Az antho" 
lógia a zsidó népiség felé forduló érdeklődés örvendetes dokumentuma. Ez 
az érdeklődés a könyv zárószavai szerint pozitívumot ígér- „A z elvi plat
form, amelyben (cionisták és nemcionisták) találkozni fognak, a zsidó tö
megek helyi érdekeiért folytandó harc lesz. A harc fogalmát azonban 
nemcsak úgy kell érteni hogy állandóan külső ellenség ellen fognak hada
kozni. Vannak nekünk problémáink, amelyeket a magunk belső keretében 
kell megoldanunk." A z anthológia irói vállalják, hogy öszeállásuk össze-
kovácsolódáshoz vezet. A csoport izmosodása sokat jelent az itteni zsidó 
művelődésben s minden bizonnyal további fiatal zsidó tehetségek felzár
kózását eredményezi. Remélhetőleg nem jut köztük túlsúlyba a felülről-
lefelé való irányítás tendenciája s a jelszó, hogy „ki a nép közé! Megis
merni és segíteni!" tényleg valóvá válik. (Varga László) 

MÉG EGYSZER RÉVÉSZ BÉLA U.J ADY-KüNYVE. Ezzel a könyvvel ér
demén felül foglalkozott a kritika. Egyben magamat is elmaraszta

lom ezzel a megállapítással. De az észrevétel szubjektív jogosultságát ez
úttal nem az irodalomkritikai szempont adja, hanem a könyv tárgyához 
fűződő lélektani értékelés, pontosabban, a Léda-Ady „viszony" lelki szfé
ráinak felmérése, s annak lélektani felelemzése. 

Hogy helyes volt-e a könyvet megjelentetni, Ady-Léda legszemélye
sebb vonatkozását levelezésükön keresztül dokumentálni; e felől lehet 
vitatkozni. Ismeretes, hogy a nagy emberek szerelmi élete minden idők
ben irodalmi formában is pertraktálódott, s ha az „olymposi" Goethe nő-
vonatkozásairól könyvtárra valót írtak, úgy az éppen nem olymposi Ady 
ról is megíródhatott ez a könyv. Kérdés persze, hogy maga az érdekelt 
író belső intencióinak mennyiben felel meg leveleinek szellőztetése, s 
hogy az, ami a költő Ady legtitkosabb lázainak hevületében fogant, tar
tozik-e a külvilágra? Egy éppenséggel nem álszemérmes költő, H. Heine 
irja emlékirataiban a következő sorokat: „megengedhetetlen és erkölcs
telen cselekedet, akárcsak egy sort is az írótól közölni, melyet ő maga 
nem a nagy közönségnek szánt. Ez különösen magánszemélyekhez inté
zett levelekre érvényes. Ak i ezeket kinyomatja, vagy kiadja, megvetést 
érdemel." Ez a szókimondó és a legkevésbé is prűd Heine véleménye. 
Mondom, erről lehet vitatkozni. Hogy Ady a Lédához irott leveleket a 
nyilvánosságnak szánta-e, ezt nincs módomban megítélni. Egyéni izlés és 
tapintat kérdése, hogy az iró halála után nyilvánosságra kerüljenek-e, 
vagy sem? Vitathatatlan, hogy az irói alkotás átértéséhez közelebb 
visz az iró egyéni életének ismerete. Konkrété: a Léda-Ady reláció isme
rete egyik lényeges eleme Ady költészetének. Léda a nagy stimuláns, 
kettős értelemben, mint élményanyag, mely a költői teremtésbe vetitődik 
át, s mint inspiráló erő, mely a költőt nagy teljesítményekre, becsvágyó 
célkitűzésekre sarkalja. Banálisan Ady géniuszának nevezhetnők Lédát,. 
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de ez a megjelölés egyértelmű, pozitiv jelentésű, holott a szeretett nő 
nemtő-volta kettős előjelű, jót, sugallót, máskor viszont rosszat, lehúzót 
jelent. Léda, mint inspirativ élményforrás éhben a kettős értelemben nem 
választható el Ady költészetétől, s eképpen szervesen hozzátartozik a 
költő életéhez, mi több, annak objektiválódott értelméhez, a költő mű
véhez. 

Ebből a szemszögből vizsgálva, a könyv olvasásánál azt vártam, 
hogy közelebb hoz Ady alkotásának forrásaihoz, hogy élményszerűbben 
láttatja meg azokat a lelki történéseket, amelyekből a költő versei kicsor
dultak. Gondoltam, hogy a könyv elvezet a titkos lelki történések ereze
téhez, felfedi a földalatti források buzgását s a műalkotás genezisébe vi
lágit be. Ebből vajmi kevésre eszméltem. A költő Ady levelei a szerel
mes ember levelei, felvetítve, felizzva a teremtő művész kifejezésgazda-
gabb skálájára, de igaz lényegükben —• ami nem is lehet másként •— 
egy szerelmes férfi ujjongásai és jajai; a legvégsőbben, a íegvégleteseb-
ben szubjektív gyökerű hangok, amelyek a költői alkotáshoz ugy vi-
szonylanak, mint az artikulátlan kiáltás a teremtő kifejezéshez. Ugy ér
zem a költő Adyról nem gyarapodtunk e könyvvel, s amit az emberről 
megtudtunk, arra elmondhatnék: menschliches, allzu menschliches.... 

A pszichológus számára a könyv még egy konkrét csalódást is ho" 
zott. Az t vártuk volna, hogy végre sikerülni fog pontosan felfedezni és 
utánaélni az Ady-Léda vonatkozás egész tartalmát, hogy ne mond
jam, stendhali értelemben érzékelhető lesz benne a szerelem démoniája, 
vagy szomoryasan, a szerelem mártirológiája. A könyv ezt sem adja. 
Talán nem is volt becsvágya ilyen mélyre nyúlni. Ha a könyvnek banáli
san az volna egyetlen bevallott célja, hogy Ady és Léda szerelmi törté
netét ismertesse — pedig továbbnyuló célja van — ugy ezt nem, érte el. 
A könyv elolvasása után sem látunk tisztán. A z az érzésünk, vagy min
dent elmondani, vagy semmit. Emberileg megérthető gátlások és tekinte
tek hallgatásba burkolnak olyan mozzanatokat, melyek ismerete nélkül 
az Ady-Léda viszony, mint lélektani jelenség, a maga pályafutásában, 
kifejtésében és összeomlásában érthetetlen marad. A lélekábrázolás és 
lelki kifejlés vonala helyenként megtörik, s a sok finomsággal és gyön
gédséggel megrajzolt lelki kép torzó marad. A könyv a szerelem fejlő
déstörténete lehetett volna az Ady-Léda vonatkozás individuális lehatá-
roltságában is, igy csak kísérlet, vázlat, befejezetlenség. Vagy Révész 
Béla még nem zárta le Ady-Léda ciklusát ? Neufeld Béla 

R ADNÓTI MIKLÓS TJJ VERSESKÖNYVE (Járkálj csak halálraítélt. Nyu
gat kiadás 1936) előbbi rokonszenves kötetei után a komoly érdeklő

désre tarthat számot. Kevés fiatal költőn mérhető ennyire pontosan az 
idő áramlatainak hatása, mint Radnótin. Mig formamivelésben fokról
fokra emelkedik költői élményei mindinkább középosztály realitásokim 
hullnak. A haladás offenzív szakaszabéli költő „civil-kurázsija" a védeke
ző szakaszban egyre észrevehetőbben visszaszorul s igy lesz a meditáló 
pacifizmus és a világcsömör költője (..Mndorit e forduló világ és az ordas 
emberek. >— Vagy: Mert vad a nappal, útjain fázik a lélek... stb.) Ha 
„lankadó sorsról" beszél legbensőbb ügyéről szól, aminek értelmét mélyeb
ben kell keresnünk, mint a költő háborús halálérzetében. A „lankadás" 
valóban az író kimerült harcos kedvének mérték-skálája és egyben igen 
időszerű jellegzetessége a budapesti haladó költő-nemzedéknek, mely a ki
fejezés szabadságának hiányában a szubjektív felé és az esztitikaiba veze
ti le élményanyagát. Radnótinál ma már csak egy-egy vers (TörvéwiJ), 
egy-egy passzus akad, amelyből belemagyarázás nélkül villan elő az egy-


