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szolgálják az ismertetés, felvilágosítás, 
értékbemutatás ma annyira fontos 
munkáját. A közlemények súlya a leg-
jobb bizonyíték a magyarság szellemi 
fölénye mellett és a maga csendességé-
ben a leghatásosabb propaganda. 

Néha egész közvetlenül alkalom nyí-
lik a folyóiratokban ellenségeink té-
teleinek cáfolatára. Igy az utolsó ja-
nuár-júniusi szám érdekes tartalmá-
ból (amelyben többek között Eckhardt 
Ferenc magyar történetáttekintése ré-
gen érzett égető hiányt pótol; Sayous 
elavult munkáján kívül francia ember 
seholsem tájékozódhatott mostanáig 
a magyar történelemről!) kiemelkedik 
aktuális fontosságával és további jelen-
tőségével egy részletes, alapos, kitünő 
bírálat Milita Constantinescu nevű ro-
mán író könyvéről: «Földbirtokfejlődés 
és agrárreform Romániában.» Con-
stantinescu az erdélyi oláhok történe-
tét vázolja, kezdve a jólismert római 
legendán, folytatva a magyar hódítók, 
román elnyomottak, kegyetlen magyar 
urak és nyomorgó oláh parasztság 
szembe-állításán. A jobbágylázadások 
természetesen a román nemzetiség sza-
badulási törekvéseit jelentik az ő be-
állításában és Erdély történetének 
fénypontját Mihály vajda rövid rabló-
uralma. A bíráló objektív érveléssel, 
felsorakoztatott adatokkal mutatja ki 
a könyv szerzőjének sorozatos tévedé-
seit és ferdítéseit. A nyelvtudomány 
eredményei alapján megdönti a dáciai 
latin eredet romantikus képzetét, ami-
nek még a románok számára sincs tu-
dományos alapja. Rámutat, hogy a 
feudális berendeződés és a jobbágyság 
időnként szomorú helyzete az általános 
gazdasági fejlődés eredménye volt, hát-
rányait a magyar parasztság is érezte, 
előnyeit pedig épen Erdélyben az 
oláhok, akik Romániából az ottani hi-
hetetlenül súlyos nyomoruságukból 
szívesen jöttek át ide, enyhébb, ked-
vezőbb körülmények közé. (A bojárok 
sokkal kegyetlenebbek voltak em-
bereikkel szemben, mint a magyar 
földesurak.) A jobbágylázadásokból a 
magyarság is kivette részét, sőt a ve-
zetőszerepet játszotta bennük. Nem-
zetiségi elnyomást és felszabadulási 
törekvéseket keresni a multban annál 
inkább is téves, mert hiszen a nemzeti-
ségi probléma maga aránylag friss 
keletű. Constantinescu gyenge érvei 
után dokumentumokra hivatkozik, 
amelyek azonban értéktelen hamisít-
ványoknak bizonyulnak. 

A francia tudós, aki e kritikát ol-

vassa, képet alkothat magának a ro-
mán tudományos módszerekről és esz-
közökről és megismeri hazug értékét 
azoknak a román «igazságoknak», ame-
lyeknek egy ország esett áldozatul. h. g. 

Verseskötetek. (Molnár Endre : Köl-
temények, Kováts Sándor : Vigasztaló 
földi útra, Virágh Ferenc : Tiszta szó 
kell, Jakab Géza : Álmodik a gyopár, 
Csapó András : Fény a hegyek alól.) 

Molnár Endre költeményei egysze-
rűek, közvetlenek : szinte petőfies ízük 
van. Stílusban és hangban nem érez-
tetik a huszadik századot, tartalomban 
azonban annál inkább. Molnár az új 
Pató Pálokról s az elveszett Erdélyről 
énekel. A gyászos, nagy magyar rava-
talt látja, mindig, mindenben. Nem 
nagyigényű (nincs programmhirdető 
előszó vagy vers a kötet élén), de tiszta, 
mély érzés száll minden sorából. Egy 
népballadaízű költeményén kívül (Ró-
zsahullás) két megkapóan egyszerű, 
szinte tudatosan a próza felé tendáló 
költeményét említjük meg : Odahaza 
és Románc. 

Kováts Sándor még Ady nyomdokain 
jár. Költeményeit találóan nevezi zilált-
hajú leányoknak. Lírája kemény, ko-
morló gondolatköltészet; érzelmei 
mélyről fakadnak, de mire formát ölte-
nek, elvesztik üdességüket. A könnyed-
ség és frisseség nem adatott meg neki. 
Töprengő, nehézszavú, hebbelszerű. 
Valami tragikus árnyék borul verseire. 

Jakab Géza sokoldalúsága meglepő. 
Finomságra törekvő «virágénekei» ké-
pezhetnék lírájának egyik pólusát s 
gondolati költeményei lehetnének a 
másik «ellensarki vég». Változatos for-
mái, hangulatgazdagsága és színező 
ereje kiemelik az újabb nemzedék átlag-
terméséből. Verskötete igéret a jövőre. 
Alig akad kiforratlanul ható verse ; 
zeneisége sem téved el az értelem mellől, 
csak belső formája árul el néha zilált-
ságot, ami nem egy esetben nyelv-
virtuózkodásának eredménye. 

Csapó András a bányász-sorsot meg-
örökítő verseiben találja meg leginkább 
a maga hangját. Keresetlen, őszinte, de 
hajlik a bőbeszédűségre s formaérzékre 
még fejletlen. Árvag János. 

Ady-magyarázók. (Dr. Nagy Sándor : 
Ady költészete. 1927.). Kevés alakja 
van irodalmi életünknek, mely a viták-
nak mennyiségben és minőségben oly 
értékes sorát idézte volna fel, mint 
Ady Endre. Nem szabad e tollharco-
kat a Petőfi-korabeliekkel azonosítani, 



894 

mint szokták tenni. A mult század 
negyvenes évei egy hosszú harcok után 
emelkedő, diadalra menő nemzet évei 
vol tak; az idő teljességének köze-
ledte töltötte el a szíveket és belső egy-
ségbe forrasztotta a nemzet egészét, 
melynek legellentétesebb szélsőségei 
is aránylag csak árnyalati különbségek 
voltak. Petőfi fogadtatásában jórészt 
esztétikai ellentétek jelentkeztek, míg 
a politikaiak csupán a március 15-ét 
követő hetekben éleződtek ki, hogy a 
következő függetlenségi harcban telje-
sen elsimuljanak. Ady kora jóval az ő 
megjelente előtt kezdődik : politikai, 
társadalmi, gazdasági, faji szakadások 
előzték meg, az európai égen tornyo-
sodó felhők legsötétebb árnya miránk 
esett s a belső bomlás és hanyatlás 
jelei mind erősebben fenyegették az 
ezredévi ünnepektől még káprázó 
szemű nemzetet. Ady első köteteinek 
megítélésében természetszerűen innen 
is, túl is rögtön több volt a politika, 
mint az esztétika ; egy meghasonlott 
és beteg kor szenvedélyes hangzavara 
fogadta a Dévénynél betörő új dalokat 
harsány diadalüdvözléssel és kárhoz-
tató átok. Magára a költőre sokáig 
a félreértés és megnemértés sűrű 
fátyola borult ; igazi hangja nem is 
tudott kiválni a körülötte zajgó csata-
riadalból s csak igen kevesen látták 
meg valódi arcát. Sok súlyos esztendő-
nek kellett letelnie, sok keserűségnek 
megenyhülnie, hogy a kor torzító 
közelségén túl az igazságos megértés 
folyamata meginduljon s az egyoldalú 
imádat és kárhoztatás zavarai után 
a költő egyéni, politikai és irodalmi 
értékelése megkezdődjék. 

Tisztán költői értékelés szempontjá-
ból Horváth János már a harmadik 
Ady kötet után, még 1910-ben, elvileg 
megállapította a költő jelentőségét, 
azóta is több ízben tárgyilagos iro-
dalomtörténeti mérlegeléssel jelölte ki 
helyét költészetünk fejlődésében. 
E munka oroszlánrésze azonban Föl-
dessg Gyuláé, Ady verseinek hűséges 
sáfáráé, aki odaadó lelkesedéssel és 
nem lankadó szorgalommal dolgozik 
egy évtizede azon, hogy mindenek-
előtt a nyelvi, gondolati és érzelmi 
akadályokat hárítsa el a helyes meg-
értés elől ; de ami ennél még sokkal 
fontosabb, azon munkál, hogy Adyt 
ne egyes versei szerint ítéljük meg, 
hanem valamennyi művének össze-
fogott, egységes szemléletében. Csak 
ez úton tűnik ki Ady lírájának eszmei, 
logikai és művészi alkota, «amelynek 

értelme, jelentősége az egészben, egyes 
versszakok és versciklusoknak egymás-
hoz s az egészhez való kapcsolatában 
van . . . Ady igazi megértése és élve-
zése ott kezdődik, amikor már az egész 
Adyt ismerjük». Földessynek ezirányú 
munkássága igen nagy elméleti jelentő-
ségű. Mert vannak költői életművek, 
melyeknek egyes részletei önmagukban 
is megállanak, míg Ady költészete 
valósággal nem tűri a szemelvényekre 
való bontást ; ép úgy, mint elődei közül 
lelki rokonai : Vajdáé és Komjáthyé, 
kortársai közül Reményiké és Áprilyé 
sem. Ez azért van, mert ők lényegük 
szerint tiszta én-lírikusok, semmi egye-
bek, költészetük csupán csak én-jük-
nek lírai kivetítése. 

Ilyen egységes szemléletből írta meg 
Makkai Sándor is az ő könyvét, mely-
ben homlokegyenest ellentétes ered-
ményekre jutott azokkal szemben, akik 
szemelvények alapján ítélkeztek Ady-
ról. Makkai mintegy egyszeriben tette 
magáévá a költőt olyan időben, mikor 
az már a multé volt. Benne nem kel-
tek küzdelemre a honfiaggodalmak az 
«álarcos sirály»-nak a vörös sajtóban 
megjelent víjogásával, egy mélyen 
alapozott erkölcsi világnak tiltakozása 
a lerombolására törő új meg új támadá-
sok ellen, egy harmonikus világnézet 
védekezése egy tépett kor tépett lelké-
nek díszharmóniája ellen. Makkai a 
maga egészében, történeti távlatban 
lát ja Adyt ; e távolság, mint a tájkép 
levegőfátyola, elmossa az iszonyú sza-
kadékokat, s helyükbe már csupán 
sötét árnyékokat fest, melyek a sziklák 
képét még csak fönségesebbé teszik. 
Igy lehetett Makkai könyve, nemcsak a 
vádak megcáfolásává, hanem viszon-
váddá azok iránt, akiknek ítélete más 
időkből, más körülményekből szárma-
zik. Az irodalomtörténeti igazság ma 
már inkább Makkai oldalán van ; de 
meg kell érteni azokat is, akik a mult 
megrázó fájdalmában fogant ítélettől 
nem bírnak elszakadni. 

A mának föladata Ady költői élet-
művét elfogulatlan szemmel tekinteni 
s megtisztultan rokon- és ellenszenv-
től, politikai és társadalmi pártérdek-
től irodalom-esztétikai mérlegre vetni 
értékeit. Erre vállalkozott dr. Nagy 
Sándor nemrég megjelent könyvében, 
mely eddig legtárgyilagosabb fejtege-
tése e sokat vitatott költői egyéniség-
nek. Hiába írta meg Ady már az Új 
Versekben : «Amíg . . . nem rubrikáz-
tok, addig: vagyok» (Ne lássatok); 
az ő kivételes egyénisége még életében 
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megkövetelte beosztását a magyar 
költők sorában ; ő maga is Csokonai 
és Vajda után sorakozott, Gyulaival 
(nem ugyan a költővel, hanem inkább 
a harcossal) kezet fogott s tudatosan 
irányította hajóját új vizekre. Az ő 
vezéregyénisége szinte megjelenésétől 
kezdve az irodalomtörténeté volt. Út-
jának minden állomása ismeretes, pá-
lyájának minden hajlatát kíséri nem-
csak verseinek folytonos, meg nem 
szakadó sora, hanem élete külső ese-
ményének pontos megrögzítése is. Az 
Ady-Múzeum szerkesztői sokkal ked-
vezőbb helyzetben vannak, mint En-
drődy Sándor volt, mikor félszázadnál 
nagyobb időtávolban szerkesztette meg 
Petőfi Napjait. Nagy Sándor Ady 
teljes költői termése s az igen gazdag 
irodalom alapján fogott könyve meg-
írásához. Módszere a legszigorúbb filo-
lógiai kutatás, ennek minden mester-
ségével és művészetével. Innen van 
az, hogy könyvének középső fejezetei 
nem annyira a nagyközönségnek, mint 
inkább a szakemberhez szólnak ; vég-
telen becses filológiai adattár, melynek 
jobb helye lett volna egy szakfolyó-
iratban, vagy az Ady-Múzeumban. 
Három első és két utolsó fejezete azon-
ban mindenki számára hozzáférhető, 
aki Adyt olvassa. Valóban bámulatra-
méltó az a higgadtság, mellyel már ma, 
mikor még alig szól valaki Ady mellett 
vagy ellen ingerültség nélkül, hűvös 
igazságossággal veti mérlegre az érté-
keket s a hibákat (— ezért bizonyos az 
is, hogy kétfelől fogják támadni és 
senki sem ad neki igazat). Minden 
megállapítását, minden sorát alaposan 
igazolja és érvekkel támogatja. Egy-
felől vannak az értékek : Ady lelkitar-
talmának művészi megnyilatkozásai, 
alakító-, verselő-, stílusművészete, 
tárgyi, formai és nyelvi újsága, szimbo-
lizmusa ; — másfelől a hibák és hiá-
nyok : Korlátlan végletesség életmód-
jában, illúzióhiány, politikai radika-
lizmusa, egyoldalú, beteg komorsága, 
az egészség mosolyának hiánya, sok 
paradoxvonás életében és jellemében, 
a sok negációval szemben a kielégítő 
pozitívumok hiánya, értelmiségének 
egyoldalúsága, egyoldalú egyéni lélek-
tani képzet- és eszmekapcsolásai, me-
lyek okai annak, hogy gyakran nehe-
zen érthető és akadályai általános nép-
szerűségének. Nagy Sándor igen el-
fogadhatóan állapít meg bizonyos tisz-
tulási, emelkedési irányzatot Ady pá-
lyájában, mind politikai, mind erkölcsi 
tekintetben. Hatása minden tekintet-

ben nagy és mély ; hatásának ereje, 
mélysége és tartóssága kiválóságának 
egyik mértéke. Hozzátenném, amit 
nem eléggé hangsúlyoznak, Adynak 
őszinte és törhetetlen hite a maga költői 
küldetésében, ami hatását szinte le-
bírhatatlanná teszi. Nem eléggé világos 
és szabatos — Horváth és Földessy 
után — Ady szimbolizmusának fej-
tegetése (113—118. 1.). Fogyatkozása 
Nagy előadásának általában, hogy az 
adatok elaprózott sokasága nem tömö-
rül szerves egészbe, az elrendezés miatt 
sok az ismétlés és a kerülő úton való 
okoskodás. — Végeredményül a szerző 
így fogalmazta meg Ady irodalomtör-
téneti értékét : «Az újabb magyar 
lírának Petőfi után a legkiválóbb, leg-
eredetibb s legnagyobb hatású kép-
viselője, ki tárgyban és formában egy-
aránt átalakította». Nem hinném, hogy 
a jövő ezen az ítéleten változtatni 
fogna ; legfeljebb azt tenném hozzá, 
hogy hatása nem utódaiban nyilvánul 
— mert ezek nincsenek és nem is lehet-
nek — hanem az olvasóban, ki e mély-
séges, legtöbbnyire megrázó hatás alól 
nem vonhatja ki magát, ha komoly 
szándékkel merül költészetébe. 

Aki Adyról elfogulatlan könyvet 
akar olvasni, mely sem az imádók vak 
tömjénezésébe, sem az ócsárlók szintén 
vak kárhoztatásába nem téved, aki 
részletes és megbízható kalauzt keres, 
annak jó lélekkel ajánlhatjuk Nagy 
Sándor könyvét. Tolnai Vilmos. 

Tichy Kálmán : A négy évszak. (Vog-
genreiter-kiadás. Berlin, 1927.) Öröm-
mel és várakozással vesszük kezünkbe 
az elszakított területekről hazatérő írá-
sokat, a «csak azért is» továbbfejlődő 
magyar élet mind újabb tanubizony-
ságait. Tichy Kálmán könyvét is eleve 
érdekessé teszi az, hogy írója háromféle 
formában keresi a művészi megnyilat-
kozás módját : a díszek, illusztrációk 
is az ő kezéből erednek, tartalmában 
pedig vers és próza váltakozik. A könyv 
elolvasása után megállapíthatjuk, hogy 
ez a formakeresés nemcsak a kifejezés 
eszközeire szorítkozik. 

Prózai írásainak majdnem mindegyike 
más és más hangnemből indul és egy-
mástól messze eltérő irányt mu ta t : 
nincs meg bennük a kiforrott írói 
egyéniség egységes jellege. A négy év-
szákról elnevezett ciklusok inkább meg-
rögzített hangulatok. Líra prózában. 
De az ilyesmit nem szabad túlhajtani. 
Ha a hangulat véget ér, pontot kell 
tenni az írás után. Mert ha az íróval 
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