
T A N U L M Á N Y O K . -

Ady Endréről. 
írta : HORVÁTH CYRILL. 

Vajthó László kis könyve (Én, Ady Endre, Szeged, 1929.) 
az Ady-irodalom javatermékei közé tartozik. Sok jó megfigye-
lés van benne, élénken, élvezetesen van . megírva és szélsőséges 
felfogások helyett a mérsékletet és tárgyilagosságot igyekszik 
szolgálni. Az a meggyőződés vezérli — és ebben igaza lehet —, 
hogy Ady Endre mint ember jobb volt hírénél s mint nagy 
költő méltán számíthat rá, hogy szennyesének kiteregetése 
helyett emberi részvéttel és megértő lélekkel közelítsünk hozzá. 
Szerinte Adyt nem magánélete botlásaiból kell megítélni; élete 
csak annyiban tartozik az irodalom elé, amennyiben műveiben 
megörökítette. Lelkének valódi képe ugyanis munkáiból tárul 
elénk. 

A könyvecske becsületesen ragaszkodik ehhez a gondolat-
hoz. Vajthó fejtegetései mindvégig a költő műveinek tüzetes 
tanulmányozásán alapszanak és szerető megértést éreztetnek a 
költő i ránt ; nem hal lga t ják el hibáit és tévedéseit, de egyben 
nagy súlyt vetnek rá, hogy szándékainak tisztaságát kiemeljék. 

A tárgyalás abból a tételből indul ki, hogy „Ady a leg-
önzőbb, legegocentrikusabb lírikusunk. Magát szereti a szere-
lemben, magáról mintázza fajának képét s hitetlen Tamásként 
vergődik Isten-hitéért. Költészete megdöbbentő, brutálisan 
őszinte önvallomás. Csak élménye van, semmi más. S minden 
é lmény . . . nála mindenkor az első személy szinte profán köz-
vetlenségével fejeződik ki." Szerelmi l í rá jának .joggal adhatná 
ezt a címet: „Én és a nő"; a hazafiasnak: „Én és a hazám"; a 
„vallásos"-nak: „Én és az Isten" (7.). 

Most következik — ha úgy tetszik — a bizonyítás. Ady 
rendkívülinek, egyetlennek érzi magát. Női mind azért vannak, 
hogy őt szolgálják. Anyja csak azért van. hogy őt megteremje^, 
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Léda: hogy kísérje az életben és a halálban. De csak kísérje és 
nem, hogy megelőzze. Ady nem trubadur , aki maga fölé emelné 
és istenítené kedvesét. Ellenkezőleg, egyszer jónak, máskor 
rossznak látja, egyszer angyalnak, máskor ördögnek. Egyszer 
„leghatalmasabb"-nak mondja, máskor a leghavasabb, legtisz-
tább ,éjen felcibálja saját lelkéből, aztán beszennyezi, ..befol-
tozza" gyanúval, váddal; végre kikacagja az árnyát , feléje f ú j 
és elbocsátja. , 

Egyszóval: Lédát nem tekinti napjának, hanem csak holdjá-
nak. Nemcsak, mivel kettejük közül a költő az úr, az önmagáért 
való, s az asszonynak hivatása csak az, hogy u r á t szeresse, szol-
gálja, hogy kísérje és „legyen rá uj jongva büszke"; hanem azért 
is. mivel minden „fényét" a költőnek köszöni. Lédának a „zöld" 
szemén kíviil nincs egyetlen tulajdonsága, amellyel nem Ady 
ruházná fel. Ady a maga testét-lelkét álmodja a párizsi asz-
szonyba. Léda bús asszonyember, szomorú szemű, nagyszomjú, 
büszke Didó királynő, csókolva is vádló, betegcsókú, de min-
denre váró, bíborra termett, egyetlen egy némber; ahogy Ady 
is bús férfi, szomorú szemű, nagyszomjú, büszke, betegcsókú, 
mindenre váró, egyetlen egy f é r f i . . . 

Látni való, a költő önmagát szereti asszonyában. Azért 
szereti, mivel olyannak látja, amilyennek ő (Ady) tudja maga-
magát. De nemcsak azért, hanem azért is, mivel „csak a testét 
táncolta körül, de a lelkébe nem pillantott soha"; mivel — ma-
gyarán szólva — csupán a saját érzéki gyönyörűségét szereti 
benne: a kéjt, az izgalmakat, melyeket szolgáltat. Neki a nő 
önmagában értéktelen „semmiség",; csak annyiban van előtte 
becse, amennyiben kielégíthetetlen vágyait szolgálja. Valóban 
egész viszonyuk „érzéki tobzódás, az elalvás ha tá rán járó lan-
kadtság és Ady harsogó önimádata". A „beteges kacagástól, 
görcsös fuldoklástól visszhangos", „vértolulásos, vonagló" Léda-
dalok között r i tkán csendül tisztább és nemesebb szerelmi dal, 
s viszonyuk megszakadásának oka sem valamely magasabb-
rendű motívum, hanem valószínűleg az, hogy a költő „betelt" 
az asszonnyal. .Ráúnt és lerázza magáról. Jól mondja az író: 
,.A válás elég brutális, férflatlan. Jellemző Adyra. Ügy válik 
Lédától, mint valami hisztériás n ő . . . Visszakéri a sok-sok 
díszt, mit kedvesére aggatott. Letagadja a szép szavakat, miket 
valaha mondott: az egész Léda-élmény jelentéktelen semmiség 
volt s az ő ráfogása, belemagyarázása tette széppé . . . L é d a . . . 
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akkor született, mikor Ady érdemesítette, hogy észrevegye: s 
akkor telt meg, mikor eltaszította magától." (7—13.) 

A költő későbbi szerelmei csekély fontosságúak: „nagy 
vers egyikből sem fakad". Adyt egy sereg névtelen asszony és 
lány „futkozza körül: csaknem kivétel nélkül hisztérikák, a 
szerelem számozatlan flákerei, valahol a tisztességes polgári 
nők és a körutak liliomai között" (13.). 

Nagyon tetszetős az a magyarázat , amellyel Vajthó a 
következő részben a költő testi és lelki betegségének következ-
ményeit kíséri. Ady, í r j a , „már Párizsban beteg volt". A Léda-
szerelmet ez a kínos tudat felhőzi . . . Ady lelkében örökös lélek-
járás van, kripta-illat, köd. Ö a halál rokona. Lelke gonosz tár-
náktól van általverve, . . .vérvevő álom-fickók tanyáznak benne; 
mélyén mocsár: a förtelem. Szeme, szíve*gerince béna, feje zúg, 
kerüli az álom. „Az ú j versek"-ben már minden jel a beállt 
katasztrófára mutat, mely Ady testiségén át lelkiségét is 
eldönti. „A költő érzi, hogy féreg r á g benne és nincs már elég 
ereje, akarata , hogy vele megküzdhessen. Eljátszotta az egész-
ségét és vele a sokszor lekicsinyelt átlagember minden boldog-
ságát: feleséget, gyermeket." Beteg teste egyetlen nő számára 
is elvesztette létjogosultságát, fantáz iá ja tehát a szerelem szálló-
vendégeihez sodorja. Kicsi, hirtelen mámorokban keres enyhü-
letet; de persze, hiába. A nőcskék rosszul já rnak: eltévesztették 
a házszámot s a felsülés idegenkedésével rebbennek szana-
széjjel" 

Ez az állapot kétségtelenül alkalmas volt rá, hogy a serdülő 
poéták hamis pesszimizmusát valósággá fejlessze a költőben. 
„Micsoda kín lehetett számára érezni a korlátot, melyet sorsa, 
balszerencséje, önmaga s az életet-bírók, a sokáig fiatalok, 
egészségesek közé vont! Vére, betegen is, magában csörgeti vele-
született életigenlését s ereje fogytán bár, szétküldi az erekbe 
az i f j ú s á g minden vágyát." 

Ebből a testi csődből, alkohollal, rendetlen életmóddal táp-
lált férgességből és a megraboltságukban hangosan követelőző 
férfi-esztendőknek életvágyából fakad aztán a költő ismert 
helyét nem lelése, örök nyugtalansága, neuraszténiája. ,.A sze-
relemből kizárt ember fokozott nyugtalanságával keresi a sze-
relmet és szerelmi hallucinációkban, perverzitásban fenekük 
meg." A valódi szeretkezéshez nincs ereje, tehát fantáziá jának 
ad j a át és ú. n. delectatio morosá-kban tombolja ki magát. 

5 * 
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Innen van, hogy költészete unalmasságig telve van a „csók" 
és efféle dolgok emlegetésével (13—15.). 

Jól mondja a szerző: „A szeretkező, érzékieskedő Ady meg-
döbbent, lehangol, elidegenít" (15.). Siet azonban hatásos ellen-
tétül hozzáfűzni, hogy viszont „Ady, a tisztaság énekese, éteri 
magasságokba ragad"; hogy „Ady, szíve legmélyén az egész-
ség szerelmese, a Patyolaté, a Kalota-parti tájaké, egy földi 
boldogságé, melyet maga eljátszott már" stb.; vagyis, szeren-
csére, egyebet is írt, nemcsak amolyan megdöbbentő, lehangoló, 
elidegenítő verseket. Volt pár pillantás, amelyekben ráeszmélt, 
hogy a vér szolgálata bűnbe, fertőbe ragadta; bánta és átkozta 
ballépéseit, vágyott a krisztusi t isztaság után, szeretett volna 
élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta lenni és sírva 
gondolt ar ra , hogy nfinden késő: „nem térhet visza", „hiába 
lenget kendőt az ő bűnös lelke s egyetlen igaz szerelme, a 
Patyolat". Csakugyan nem tért meg. A Hiszek hitetlenül kez-
detű költemény, a krisztusi tisztaság emlegetője, 1910 február 
1-én a Nyugatban együtt lát napvilágot a Szerelem époszából c. 
versezettel; a Patyolat üzenetét (1911 november 16.) pedig ugyan-
ott már két hónap múlva követi A vén csavargó durva eroti-
kája. A költő nem látta többé olyan feketének a bűnt, mint a 
két versben; sőt néhány évvel később éppenséggel szeretetre-
méltóságát hangoztatja. „Szeresd a bűnt, . . . mert illatos a bűn, 
mint a virág, s nagy bűnökben virágzik el az Élet." De, teszi 

* 

hozzá, sírva szeresd, mivel minden gyönyörűségébe kesex-űség 
vegyül: a sors igaztalanságának érzése, hogy nem maradhatunk 
tiszták és szabadok. (A bűnök kertjében.) 

Egyszóval: Adynak nem semmiség a lélek tisztasága. De ki-
tárul a lelke az élet egyéb nemes és tiszta értékei előtt is és Vajthó 
jól mondja, hogy l írájának legszebb gyöngyei egyes idevágó „élet-
himnuszai". Kár , hogy bővebb tárgyalásuk nem vág az „Én és az 
Asszony" keretébe; a nagyközönség részére mégis legalább egy-
részüknek a címét nem ártott volna felsorolni. 

Kerésbbé látszik sikerültnek a könyvecske következő feje-
zete, amely az Én és a Hazám címet viseli. Az itt tá rgyal t téma 
egyike a legnehezebbeknek és legkényesebbeknek. Ady verseinek 
nagy részében mint elégedetlenkedő áll hazájával szemben és nem 
lehet mondani, hogy ezek az elégedetlen kitörések mind nemes 
kútfőből fakadnak. Vaj thó maga is rámuta t azokra az „igazta-
lan. önző versekre", amelyekkel Ady költői pályája elején Magyar-
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országot támadja. Ezeknek, mint már a költő öccse és életírója 
is megjegyezte, jórészt írójuk sértődöttsége volt a forrása. Nem 
az igazság szól bennük, hanem az Ady Endre gőgös érzékeny-
sége. A magyarságnak nem kellenek az „új versek", tehát Magyar-
ország a maradiság fészke, halálszagú róna, lelkek temetője, egy 
„XVI. századbeli feudális ország, mely megért a pusztulásra". 
Bősz hevében itthagyja ezt a barbár földet és „menekül" Párizsba. 
Oh, az isteni, a daloló Párizs! mennyire más ott a világ! Ott a 
költők bizonyára a boldogság örök hullámaiban csobognak, a 
nagy kultúrában a csatornatisztítók is „beteg, finom" dalokért 
lelkesednek és arany kelyhekből szürcsölik az élet nedűjét. Párizs: 
Eldorádó. . . Vajthó finom érzékkel magukból a párizsi versek-
ből (17.) olvassa ki, hogy ennek az egész Párizs-rajongásnak for-
rása a távol ismeretlent kifestegető fantázia játéka. „Látta Ady 
az igazi Párizst? Aligha. Párizs ismeretlen, titokzatos s Ady 
éltetőereje a mindent megszépítő messzeség. A földnek soha el 
nem ért t á j a i szépek neki. Párizs Thulén túli t á j s egy szerel-
mes asszony lakik benne." (18.) 

Később kilábolt ebből a „végső, eszelős kétségbeeséséből (19.). 
De az elégedetlenség végigkísérte egész pályáján. Verseiben foly-
ton ott kísértenek a magyar zseni-tragédiák. Másokról beszél, de 
folyton a saját sorsára gondol. Aztán ott van a magyarság sorsa. 
A Duna soha se látott errefelé boldog népet; a Duna-táj félnem-
zetecskék számára készült szégyenkaloda. A magyarság levitéz-
lett, dicsősége elmúlt, ma már csak jött-ment. Jövőjével alig törő-
dik valaki. A főváros az Életnek soha sem látott magyaros, zsidóé, 
svábos és tótos megcsúfolása. Mindenki beteg itten, beteg száza-
dokért lakolva. Igazságosan hullunk ki az idő rostáján, nem tölt-
vén kedvét az Időnek. (19—20.) 

Nincs számára ebben a szerencsétlen magyarságban egyéb 
vigasztaló, mint hogy a magyar a legpoétább nép a világon. 
A magyar sorsnál tragikusabb és szebb sors nincsen Isten és em-
ber előtt. Szép ily végzetes néppel ugyanaznak tudni magunkat. 
Adyt, a rendkívülit, fa jában is a rendkívüliség kapja meg: vég-
letessége, fensége. Reménysége lidérc a keserűség ködében. Vigasz-
talása is: önámítás, költői ábránd. Semmi érzéke a realitások 
iránt. Látnia kell, hogy a magyarság a XIX. században nagyot 
lendült és európai méreteket kezd ölteni, de ez neki mind csak 
bakugrás. A nemzet jövőjét is csak fantomokban bí r ja elkép-
zelni és biztosítására nem talál egyéb utat a forradalomnál. (20.) 
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„A Magyar Ugar-ciklus mámoros rakétái tehát ismét leve-
gőbe röpülnek. A költő szókincsében szerephez jut a hétköznapi 
szocializmus frazeológiája. Elnyomottak, magyarok és nem ma-
gyarok, fogjanak össze az eezme-barrikádokon. Mindent le kell 
gyilkolni, ami ezeréves holmi. Dózsa György az ú j vezér s az 
utca éneke zengjen. Mindenki testvére (lehet) a költőnek, de gró-
fok nem jöhetnek vele. Magyarországnak buta vezérei vannak, ez 
a b a j a . . . Ady eljut az anarchiáig, — a kommunizmusig, ha 
úgy tetszik." (20.) 

Jól mondja Vajthó, hogy ezek a forradalmi versek „csak-
nem kivétel nélkül csapnivalóan rosszak" és bennük „Ady, a 
ceordanyelv gyűlölője, maga is közeledik a ceordanyelvhez". Hogy 
még ezekben a nemzetközi versekben is kiötlik magyarsága és 
„vértolulásos pár (költészete" egészében nem ér föl régi „szocia-
lista" (?) versével, a gyönyörű Havasok és a Riviérává.1. De nem 
ez a fontos; az a fő: vájjon hogyan jutott el ehhez a vértolulásos 
költészethez? Ady elégedetlen magyar volt, de büszke volt úri 
fa j tá jára , úri haj lamai voltak és irtózott a tömegbe való elvegyii-
léstől. Tehát nem volt proletár. Hogyan ír mégis lázító szocialista 
verseket? A szerző helyesen mutat rá, hogy a költő megvadítását 
nem lehet csak váradi és pesti szabadkőműves barátjainak tulaj-
donítani. Ezt aligha is állította valaki. Kétségtelen, hogy a költő 
soha nem lett volna azzá, amivé lett, ha Váradra nem visz magá-
val olyan hajlamokat, amelyek lelkét alkalmas ta la j já tették a 
váradi magvak befogadására. „Ady komoly szocializmusának lé-
nyege: szülőföldi örökség. Ő származásánál fogva elégedetlen s 
Nagyvárad, Budapest, Párizs politikai szele már csak a szilágy-
sági hétszilvafás, sűrűvérű protestáns, ausztriafaló ellenzéki tüzes 
lelkét lobogtatja." (23.) Vajthó szerint a költőt a Biblia „bátorítja, 
igazolja a szókimondás jogában", a próféták, talán Jóel i r a t a i . . . 
(23—24). Ady Endre a Szkáros ú t j án jár, aki tudvalevőleg Mózes-
nek a zsidókra mondott átkát „mennydörgi a magyaroknak". (24.) 

Ez kétségtelenül figyelemreméltó feltevés, talán az is felhoz-
ható mellette, hogy Ady valami próféta-féle hivatást tulajdonított 
magának és már debreceni újságíró korában kitűnt kíméletlen 
„szókimondásával". De itt a költőnek nem „komoly" költeményei-
ről van szó. hanem a „vértolulásos", „idegen frazeológiájú", „lá-
zító és uszító" versekről; és ezek gondolataikban, hangjukban cso-
dálatosképen rokonok az akkori radikális és szocialista újságter-
mékekkel. A költő az ő nótáikat fú j ja és nem lehetetlen, hogy 
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már az „Üj versek" sokat kifogásolt darabjaiban is ennek a radi-
kális újságírói stílusnak hatása mutatkozik. Adynak bűnhődnie 
kellett, hogy verseiben gyalázta hazáját; de nem szúrt szemet, 
hogy egyes lapok ugyanazokat a vádakat nap-nap után büntet-
lenül vagdalták a nemzet fejéhez és csökkentették az emberekben, 
főkép az ifjúságban, a haza és nemzet iránt tartozó tiszteletet. 
A fiatal költő valóban méltán juthatott arra a gondolatra, hogy 
ami prózában szabad, versben sem lesz crimen laesae majestatis 
patriae. 

„De Ady kommunista" verseket is í r t . . . Hogy „miért írta 
őket?" kérdi Vajthó és így felel rá: először: mert kora a munkás-
mozgalmak kora; „könyvet sem kell olvasnia a költőnek, mert a 
„tanok" bazillenträgerei pontosan szállítják lelkébe a különféle 
magokat. Adyban valamelyik Petui'-ősétől öröklött köszvény sa-
jog fel, de prédikátorék fia azt hiszi, hogy a modern nemzetközi-
ség fá jása kínozza". (24.) 

Azt hiszem, ezt a kérdést nem lehet ilyen könnyedén eldön-
teni. Jól van, Ady személyesen nem igen vett részt a galileista 
és szocialista gyűléseken; de ez semmi: lusta volt, nem szerette 
a mozgást és a politikai tevékenykedést. Azonban kétségtelenül 
volt köze a szocialistákhoz is, a galileistákhoz is: valóságos sze-
relmi vallomásokat ír t hozzájuk, gyűlölte az urakat, kivált Tisza 
Istvánt, a nacionalismuet, a hadsereget, a tőkét és minden egye-
bet, amit a galileisták és vörösök gyűlöltek, és legalább is a meg-
lévő erők bomlasztásáig és a „régiség" kiirtásáig teljesen oszto-
zott nézeteikben. Azt sem kell feledni, hogy az „új szellem", a „hol-
nap" és így a maga úttörőjét látta a vörös szociáldemokráciá-
ban; a jövőre pedig szövetséget és segítséget várt tőle. Nem. az 
„ősi köszvény"-nek hagyjunk békét; nagyon is érthető dolgokról 
van szó. 

Távol van tőlünk, hogy ezekkel a megjegyzésekkel Ady faj-
szeretetét érintsük. Ö bizonyára jót akar; úgy érzi, hogy nagy baj 
előtt állunk, ezt mások is sejtik, csak nem akarják, vagy nem 
merik megmondani. Ö vállalja a próféta szerepét. Azt hiszi, csak 
meg kell kondítani a harangot s egyszerre megszűnik minden baj, 
más világ lesz, „koronát kapnak a magyar messiások", mágnást, 
főpapot, nagybirtokost kényszeríteni lehet kötelességeire. De csak 
dohog, elégedetlenkedik, áltatja magát s végre fájdalmasan esz-
mél rá, hogy „két-három íródeák nem változtathat a magyar élet 
folyásán." (26.) Közben ki-kifogy a türelemből és „olyan, mintha 
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rossz szellem szállaná meg, mintha egy pillanatra megszűnnék 
magyar lenni s valami démon diktálná tollába a kénköves igé-
ket." Sokan magyar-gyűlölettel vádolták e miatt; Vajthó a ra-
jongó szerelmesre emlékeztet, „aki csalódik s a szerelem másik 
végletébe, a gyűlöletbe csap át". „Ady magyar-gyűlölete tulaj-
donképen magyar-imádatának mániákus torz mása." (26.) Lehet; 
mások is megpróbálták a dolog ilyetén magyarázatát. Alig van 
ember, aki jó néhányszor át nem esett volna hasonló lelkiálla-
poton, elkeseredésében egy-egy pillanatra gyűlöletet nem érzett 
volna valamely szeretett lény iránt. De mások az efféléket elrej-
tik; viezont Ady mindent vallani akar, jót, rosszat egyaránt, nem 
törődve a „polgári" gondolkodás és ízlés tiltakozásával. 

Azt í r ja Vaj thó: „Ady egész élete, költészete: önmagáért, 
fa j tá jáér t való kétségbeesés. Ez a kétségbeesés nem tetszett a 
kornak, mert a kor mindig szépnek, nagyszerűnek képzeli magát 
és bókot vár a költőtől. E kor magyarja, midőn hamis illúzióinak 
tükre helyett Ady költészetébe tekintett, döbbenve ismert önma-
gára s menekült tőle, mint egy kíeértet elől." (27.) 

Az hiszem, az idegenkedésnek okát nem ebben, vagy nemcsak 
ebben kell keresni. Való, Ady szinte a kétségbeesésig féltette faját , 
bár csak 1913 végén « 1914 elején megjelent versei (Az idő rostá-
jában, A szétszóródás előtt, És most már) hallatják a kétségbe-
esés hangjait. Egyes költeményei valóban alkalmasak voltak rá, 
hogy a kor magyar já t megdöbbentsék; de nem döbbentették meg, 
mert a kor nem hitt komolyságukban. (23.) Nem kell ugyanis 
feledni, hogy ezeket a költeményeket egy esomó vers előzte meg, 
amelyek mélyen belegázoltak a magyarság lelkébe és szöges ellen-
tétben álltak erkölcsi meggyőződésével. Mi abban a tudatban nőt-
tünk fel, hogy a hazáról és a nemzetről csak tisztelet és ragasz-
kodás hangján szabad beszélni. A magyarság zöme méltán hör-
dült fel a fiatal költő merész tiszteletlenségén. Adyt sokan már 
akkor árulónak, mások különcködőnek és beszámíthatatlannak 
tartották. Volt, aki magánéletére mutatott : ez a züllött alak mer 
bennünket korholni? Végre jöttek a fajszeretet megnyilatkozásai. 
Egy-kettő a Vasárnapi Újságban, a többi azonban mind a Nyu-
gat, a darabontok lapja, a Világ, a Népszava hasábjain, csupa 
zsidó radikális és szocialista vállalatban, fölváltva lelkes szerelmi 
vallomásokkal: a galileista ifjúsághoz, a szocialistasághoz, a „vö-
rös csillag"-hoz. Nem csoda, hogy az olvasók zöme gyanakvással, 
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averzióval fogadja őket. Ady hiába veri a mellét, hiába sír, vonag-
lik és káromkodik: a közönséget nem tudja meggyőzni fajszere-
tete komoly igazságáról. Pártfogói hivatkoznak Zrínyire, Berzse-
nyire, Széchenyire, sőt Petőfire, akik szintén sok bűnt hánytak 
a nemzet szemére és a nemzet mégsem kételkedett bennük. De ők 
mindenekelőtt szeretetükről tettek bizonyságot és csak aztán fog-
tak a hibák ostorozásához; az ő erkölcsi gondolkodásuk közös volt 
a közönségével; a saját lobogójuk alatt harcoltak és tiszta tógá-
ban léptek a szószékre. 

Ma már jobban lát juk Adyt és illúzióknak tar t juk azo-
kat az akadályokat, amelyek annakidején hazaszeretetének álta-
lános elismerését akadályozták. De meg kell mondani, maguk 
a költő kijelentései is gátolják illúzióikkal, hogy a kor 
magyarja bennük magára ismerjen. Azok a revelációk, ame-
lyeket Ady a magyar féléletéről, a szégyenkalodáról, az idő ros-
tájáról, a nemzet rettentő elmaradottságáról, a magyal- tradí-
ciókhoz való ragaszkodásunk veszedelméről beszél, nem merő 
igazságok, hanem jórészt csak látszatai az igazságnak, tehát 
magok is illúziók. A XX. század magyar ja tudja , hogy a 
magyarság 500 éven át dicsőségesen élt és a maga életét élte; 
hogy az idő rostája és nagy elmaradottságunk puszta mese: kul-
túránk, irodalmunk, művészetünk európai méreteket ölt; van-
nak jeleseink, akik a külföld jeleseivel versenyeznek, sőt világ-
hírre emelkedtek, tehát még az „Idők rostája" szerint sem 
éltünk hiába. Az emberek joggal hivatkozhattak rá, hogy a kül-
föld íilozóíiai áramlata i ugyan kissé hatástalanok voltak ránk; 
mi még jórészt Krisztussal, Mózessel tar tunk, a régi Istent nem 
csaptuk el a Spinoza na turá ja , vagy a teozófusok „Élet"-e ked-
véért, se a „csordaerkölcsöt", hogy a Nietzsche gőgös tanítását 
tegyük helyébe, stb.; de olvassuk a Rioux könyvét és látjuk, 
hogy Schopenhauer atya, Zola mester, az isteni France, Renan 
és Huysmans és a dekadensek Franciaországban m á r indulnak 
a lomtárba és itt van Paul Claûdel, aztán André Gide és az 
Immoraliste. Szóval, nincs mit sajnálkoznunk. És így tovább, 
föl, vagy le, az ősi tradíciókhoz való ragaszkodásig, a nemzeti 
érzésig, amely megint nem illúzió és elvetni való valami, hanem 
nagy erőforrás a nemzet életének b iz tos í tására . . . Mi egyálta-
lában nem vagyunk azok, amiknek bennünket Ady és barátai 
hirdetnek. 

Persze mindez nem tesz annyit, hogy bajok és illúziók egy-
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általán nein voltak az országban. Ady nemcsak a saját , de a 
f a j a lelkiismeretének tar to t ta magát. Va j thó is, mások is 
ráhagyják, hogy így volt, s ebben a haza szempontjából is van 
bizonyos igazság. 

A költő jól érezte, hogy sok minden nincs rendben. Joggal 
bántotta az a függő viszony, amelyben Béccsel voltunk, a föl-
felé mulatott örökös loyalitás, a magyarnak sorsába való apa-
thikus beletörődése. Méltán neheztelt, hogy könnyen feledünk 
„multat és jelent"; hogy híjával vagyunk az egészséges nemzeti 
önzésnek és meggondolás nélkül adjuk fejünket idegen érdekek 
szolgálatára. Szemében mindez századok öröksége és fejleménye 
s biztos jele a nemzeti lélek hanyatlásának. Ügy érezte, hogy 
a magyarság ú t j a nem fölfelé, hanem lefelé halad. Aztán ott 
van a többi b a j : a munkásság forrongása, a nemzetiségek 
követelőzése, a bankokrácia terjeszkedése, a szegénység, a galí-
ciai zsidóság beözönlése az o rszágba . . . És végül valamennyit 
betetőzi a szörnyű világoinlás, a háború. 

Ezek mind nagy és valóságos bajok voltak, igazi méreg-
anyagok a nemzet organizmusára, és Ady, aki érezte végzetes-
ségöket és nem szűnt meg követelni orvoslásukat, mint ilyen 
joggal mondhatta magát a magyarság lelki ismeretének. Bizo-
nyos azonban, hogy a „kisbíró" sok dologban igazságtalan volt 
és kivált a teendőkre nézve sokban tévedett. Vaj thó jól érzi, 
hogy „az öregedő Ady lelkében mintha Széchenyi önvádja 
motozna, mintha magát is okozná a t ragikus eseményekért, 
melyekre egykor maga figyelmeztetett legszenvedélyesebben" 
(27.). Sajnos, munkásságának le nem tagadható része volt azok-
nak a forradalmi erőknek a népszerűsítésében és izinosításában, 
amelyek a fegyvert kiverték a magyarság kezéből és az orszá-
got a sír szélére ju t ta t ták . 

Igen jó és találó az a fejtegetés, amelyben a szerző Ady 
költészetének a költő szülőföldjével, Erdéllyel és a magyar 
fa luval való kapcsolatait beszéli meg és k imutat ja , hogy Ady, 
ha f a j t á j á ró l szól. mindig önmagát rajzolja, sa já t tulajdonsá-
gait ruházza f a j t á j á r a A magyarság erényei és hibái egyaránt 
benne vannak megtestesülve; önmagában imádja és gyűlöl' 
f a já t , a maga sorsában a magyarság sorsát szemléli. Ö: a ma-
gyarság szimbóluma (27—33. 1 ). 

A § befejezése a költő politikai ideálját igyekszik meghatá-
rozni. „Mit akart Ady? Attól a nemzetrétegtől, melynek vérre. 
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szellemre sar jadéka volt, több reformot, gyorsabb haladást 
követel, és sajtóban, kereskedelemben annak az ú j rendnek 
mását, mely hatvanhét óta kisebbségből szinte többséggé küz-
dötte fel magát." (33. 1.) De „nem voltak birtokai, mint Széche-
nyinek, akinek poéta-mása akart lenni, hogy függetlenül, a 
magyar hagyomány sáncain belül harcolhatott volna a hagyo-
mányért". „A jobboldalon már évtizedek óta nincs lehetősége 
az erősebb reformnak", a XX. század elégedetlen magyar ja 
kénytelen a hagyomány sáncain kívül keresni dobogót s ezzel 
máris pályája elején kelepcébe kerül: a hagyomány makacs 
védői, akik „egy jogos reform fegyverét érzik mellöknek sze-
gezve, elfelejtve és elrejtve, hogy magyar haj tás , rásütik a 
bélyeget, hogy egy más f a jnak pénzért dolgozó csatlósa" (33.). 

A részlet kissé erősen van színezve. Túlzásnak látszik, hogy 
a század elégedetlen magyarjának, ha szólni akart, szükségkép 
a radikálisokhoz kellett csatlakoznia. Adyt szélsőséges elvei 
ragadták a radikalizmus karjaiba s több mint valószínű, hogy 
mint gazdag ember sem választott volna más harci társakat. 
Viszont a „jogos reform" éppen nem volt olyan „jogos", mint 
aminőnek sokan feltüntetni szeretnék. A hagyományok védői nem 
érdemelnek megrovást azért, hogy elutasították azt az „általá-
nos szavazati jog"-ot, amelyet a Ferenc Ferdinándok, Kris-
tóffyak és barátaik a nemzet megejtésére, vagy szélsőséges ele-
mek uralmának megalapítására akar tak megalkotni. 

Azt mondja Vaj thó: „Ady egyenlőséget akart , vallási türel-
met, békés bará t j a akar lenni a zsidóknak, megtelik katholikus 
szellemmel, csakhogy valami egyetemes magyar igazsághoz 
jusson, olyanhoz, mely minden faj t , minden vallást betetőz, min-
den zsidóságnál, minden kereszténységnél fontosabb. Nemzeti 
egységről álmodik." (33. 1.) 

Semmi kétség, valami új, egységes magyarság lebegett a 
szeme előtt. De ez az ú j magyarság nem azonos a történelmi 
magyar nemzettel. Az „új Dózsa György" magyarságából ki van 
zárva a magyar f a jnak jelentős része: a „grófok" és „úri betyá-
rok", a nemzeti tradíciók és a régi erkölcsök h í v e i . . . Ebben a 
magyarságban csak azok számára van hely, akik a vezér szel-
lemét hajlandók elfogadni. 

Vaj thó szerint Ady „megtelik katholikus szellemmel". 
Ügy látszik, a Pócsi Máriáról írt versre kell gondolni, melyben a 
„szilágysági fi a katholikus Máriáig bír felszárnyalni, hogy 
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minden élet királynéjává emelje". (34.) A „katholikus Mária" 
azonban valószínűleg megköszöni ezt a kitüntetést. Ady elvesz-
tette volt hitét az életben. Most jönnek az oláh búcsúsok, a lel-
kök telve hittel, és Máriát , a Regina Vitae-t (?) éneklik. A köl-
tőben is felébred a hi t az Életben, az ő Máriájában, aki „nem 
régi fancsali, de mindennek egyesítő mása". Ez bizonyára min-
den, csak katholikus szellem nem és az Is tenanya fölmagasz-
talása. Mária a katholikus szellemnek a Szentlélek edénye, a 
tisztaság és szentség példaképe, az egek királynéja. Annak az 
életnek, amelyet képvisel, semmi köze az Ady Endre hédoniz-
musához. Az a fölmagasztalás, amelyben a költő részesítette, 
csak annyi, mintha nevét, mely az oltárok dísze, egy örömtanya 
kapu já r a festették volna. 

Nem, Ady Endre soha sem telt meg katholikus szellem-
mel. Az ő „nemzeti egység"-ében nincs helye semmiféle vallás 
szellemének. Azt sem lehet mondani, hogy vallási türelmet, 
vagy bármiféle türelmet hirdetett volna. Ö nem volt türelmes, 
egyszerűen mindent a saját képére akar t formálni. Mint min-
denben, ebben is a végletekig egocentrikus volt. 

Igen sikerült része a munkának a III . rész: az „Én és az 
Isten" (34—38. I.), Ady istenes költészetének jellemzése. A könyv 
elmondja, hogy a költő nem fogad el semmiféle tételes vallást. 
Néni hisz senkinek, a maga erejéből akar eljutni Istenhez. Ez 
az ú t j a csupa bukdácsolás. De nem titkolja el botlásait; min-
dent elmond, ami lelkében történik, és ebben egyetlen vallásos 
költőink között. A többiek csak jámbor, istenes gondolataikat 
viszik a közönség elé; ő odavisz mindent : kételyeit, nyugtalan-
ságait, sőt lázadozásait és káromkodásait is. 

Hogy milyennek l á t j a Istent, az hangulataitól, lelkiállapo-
tától függ. Ha jól mén a dolga, nincs szüksége rá, „szinte bor-
sot tör Isten orra alá, fitymálja, komázik vele, mint más a nem 
sokba vett komájával" (35.); aztán egyszerre csak „vége a hety-
keségnek, mintha derékban törték volna ketté, Isten elé zuhan 
egy jajkiáltással". Azok a megalázkodó, bűnbánó költeményei, 
amelyek ilyenkor születnek, hagyományos csapáson haladnak, 
de sokkal értékesebb termékei vallásos l í rájának, mint a 
dacolok és kételkedők. 

Nem sokat lendít a dolgon a szerzőnek az a kijelentése, 
hogy „Ady Istene egyéni Isten", mivel a költő csupa egyéni 
szükségletének kielégítését vár ja tőle; sem az, hogy Ady Istene 
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„bajtárs-isten, irodalmi, magyar hatalom is", mivel ő küldte a 
költőt, hogy a „bozótba törjön be", s a költő ezért tőle követel 
segítséget és sikert munkájához. 

Viszont egészen jó és elfogadható a könyvnek az a helye, 
amely a költőnek a bibliáról és Jézusról való felfogását fej-
tegeti. Hogy Ady a bibliát nem tartotta történelemnek, hanem 
költészetnek; Jézus alakjában szent elképzelést látott, ,,minden 
nagy és elgázolt gondolat, minden szépségek, jóságok szimbó-
lumát", az „önmaga testének, lelkének, földi sorsának, eszmé-
nyítet t röntgenképét." (38.) 

A fejezetet mégis hiányosnak kell tartanom. Vajthó sem-
mi t sein szól a költő pantheizmusáról, mely nélkül istenes köl-
teményeinek egyrésze nem érthető eléggé, továbbá Élet-istení-
téséről, amelyben sokan, például Földessy, egy sajátságos Ady-
val lás gyökereit látják. Viszont, mint az I. fejezet végén, itt 
is felhívja a figyelmet egy csomó szép költeményre, a „bűn-
bánó" versekre, amelyekben a költő elhibázott életének szomorú 
következményeit: kora megrokkanását és az eljátszott örömöket 
sóhajtozza. Tulajdonképen nem tartoznak oda, mivel kevés kivé-
tellel semmi közük az Istenhez, de ba már egyebütt nem lehetett 
róluk szó, csak helyeselni lehet, hogy a szerző szükségesnek tar-
totta megemlítésüket. Ezek a „bűnbánó" versek ugyanis Ady 
lelkének legmélyéről fakadtak és a szegény vergődő ember előtt 
megnyitják azokat a szíveket is, amelyeket tőle eltévelyedései 
elfordítottak. Sokat vétkezett, de sokat sírt is, keservesen bűnhő-
dött és ha bűnös dolgokat hirdetett , bűnös tanításainak maga 
í r t a meg a cáfolatát. 

Vajthó fölveti a kérdést: protestáns volt-e Ady Endre? Azzal 
felel rá. hogy „költészetében ott bujkál a protestáns zsoltárok 
különös ritmusa s igéi valóban protestáns hangsúllyal bővek, 
zengők, nagyok. De, hogy vallása protestáns volna? Ne hason-
lítsuk össze vallási rendszerekkel. Szülőföldjének, származásának 
emlékei, vallása benne van művében, része annak, de rengeteg 
más elemmel vegyülten." (40.) Valóban nem vallotta semmiféle 
felekezetnek szimbólumát. De rendületlenül protestánsnak és kál-
vinistának tartotta magát és testvére is mint „egész lényében 
protestánsról" beszél róla. Kétségtelen, hogy protestáns volt, erre 
vall egész gondolkodása. Ne feledjük, hogy a katholicizmusban a 
lelki szabadság ellenségét lát ta és nagy embere volt annak a sza-
badságnak, amelyet a protestantizmus hangoztat, hogy a szent 
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könyveket ki-ki saját meggyőződése szerint magyarázza és alkossa 
meg a maga vallását. Ez a tan fölöttébb megfelelt szilaj, korlá-
tokat nem tűrő egyéniségének. Levonta minden következményét 
és nem volt az egyedüli, sőt az első sem azok közül, akik ezen az 
úton az övéihez hasonló megállapodásokra jutottak. Való, hogy 
például a Bibliáról, Jézusról alkotott nézetei teljesen egyeznek 
Strausz és más protestáns tudósok tételeivel. Sőt az is feltehető, 
hogy vallási nézetei jórészt protestáns racionalista theológusok 
hatása alat t támadtak. Mint ilyen, joggal sorozható a protestáns 
racionalizmus szélsőséges híveihez. A kálvini szólások közül ked-
velte az „eleve elrendelésit ; de csupán azt értette raj ta, hogy a 
földön minden Isten egyenes akaratából és elhatározásából, tehát 
szükségképen történik. De ez a gondolat egyáltalán nem azonos 
a kálvinisták predesztinációjával. 

Egyszóval: „Ady hosszas bolyongás után, a maga esze és 
szíve szerint jutott el Istenéhez, de soha sem véglegesen". Közben 
pedig „minden hitványságát s minden alázatát híven feltárta 
előttünk". (43.) Ez igen találó és rendkívül fontos észrevétel. 
Valóban Ady „borzasztóan szeretné az Istent igaz alakjában meg-
lelni, de soha sem jut végleges megállapodásra. Egyszer ilyennek, 
másszor olyannak látja és érezi az abszolútumot; egyszer olyan-
nak, aminőnek gyermekkorában tanulta volt, személyes Istennek, 
világon kívülinek, máskor pantheista szubstancia-félének, naturá-
nak, Életnek; egyszer jónak, hűségesnek, máskor kegyetlen uzso-
rásnak, szívtelen zsarnoknak. Néha, mintha hinne benne; máskor 
kételkedik létezésében, sőt tagadja és az emberi képzelődés teremt-
ményének állít ja. A gondolatok, érzések úgy váltakoznak lelké-
ben, mint a kaleidoskóp képei; és ő egyiket sem tartja fontosabb-
nak, helyesebbnek a másiknál; neki mind egyformán dokumen-
tum, az ő folyton változó lelki világának egy darabja, kínlódá-
sának egy-egy állomása. Azt mondja: ilyen voltam, így éreztem, 
így gondolkodtam. Megvallottam mindent, nem titkoltam el sem-
mit. — Minden azon fordul meg, hogy mennyi benne az őszinte-
ség, hogy átélte-e valóban mindazt, amiről az isten-versek beszél-
nek. Vájjon a nyomorúság szava-e, teszem, a Kimérák Istenéhez 
írt vers, vagy effrons hetvenkedés? Vaj thó nem ereszkedik belé 
ebbe a mélységbe. Arra tér át, hogy Ady „vallomásaiban sokan 
vallásgyalázást, erkölcstelenséget látnak, holott hasonló kétségek 
és lázongások mindnyájunk lelki életében előfordulnak és a kü-
lönbség csak az, hogy míg a költő mindent őszintén megvall, mi 
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úgy teszünk, mintha mentek volnánk tőlük. Kegyes hazugság 
ez, úgymond, s a szépségért való." Az Ady vallomása kevésbbé 
szép s kellemetlenebb, de „erkölcsi elvből való", mert az igaz-
ságra törekszik. (41. 1.) 

Nem valószínű, hogy ezekbe az állításokba mindenki bele 
tudna törődni. Elvégre az emberek nemcsak „kegyes hazugságá-
ból és a maguk szépítése végett nem viszik a világ elé kétségei-
ket és szennyesüket. Van, aki szeméremérzésből tartózkodó; más 
azért, mivel lelkiismerete nem engedi, hogy olyasmit í r jon, vagy 
beszéljen, ami embertársai, kivált az i f júság kegyeletét, hitét, 
vagy erkölcsét sérthetné. Végre vannak dolgok, melyeket nem 
mindenki tar t méltóknak arra, hogy velük a közönséget szóra-
koztassa. 

Bizonyos, hogy Ady mind a három tekintetben kevésbbé volt 
válogatós egyéb költőinknél. De mégsem állítható, hogy minden 
költeménye és köztük minden „istenes" verse komoly lelki él-
mény megörökítése. Ady Vajthó szerint is olyan, mint a Gár-
donyi hat bölcse, akik csónakukban vígan tagadják az Istent. 
Aztán megreccsen a csónak s felkiált mind a hat: J a j Istenein! 
(40.) Ady Endre, Pázmány szavaival szólva, „fenn köp", míg jól 
mén a dolga; ilyenkor nincs szüksége Istenre; néki nyomorúság, 
szenvedés, elesettség kell, hogy a Végtelent maga felett keresse 
és meglássa. Ilyenkor ösztönösen keresi és meg-megragadja szí-
vével, de csak azért, hogy újból elbocsássa és újra elmerüljön a 
kételkedésben, vagy, ami még rosszabb, a tagadásban. 

Vajthó a „vallásosság jegyének" mondja ezt az istenkere-
sést. Az is, de csak abban az értelemben, hogy hozzátartozik a 
vallásossághoz. A „vallásosság", ahogy általában ért jük, több az 
istenségre néhanapján való ráeszmélésnél, vagy annál a kíván-
ságnál, hogy: „be jó volna, ha hinni tudnék". A vallásos ember 
hisz a maga Istenében és vallásában s gondolkodása, érzése és 
cselekedete egyaránt ehhez igazodik. Adynak épp az a baja, hogy 
nincs vallása; ő szegény, Istenétől elszakadt lélek, aki a szkep-
szis és hitetlenség sötétségében és habjain hányódik; néha-néha 
megpillantja, sőt eléri a mentősziklát, de sohasem tud rá föl-
kapaszkodni és tovább hányódik az éjszakában; ő épp azért sze-
rencsétlen, mivel elvesztette istenét, vallását és sehogy sem tudja 
végkép megtalálni. Szerencséjére, vagy szerencsétlenségére, a nap 
gyakran kisüt, a hullámok elsimulnak és a szélcsend, a fény, az 
„Élet" elfeledteti vele hányódását. 
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Vajthó a Mikes és Vörösmarty szent emberéhez hasonlítja. 
Azt mondja: a költő verseiben sok a vétek, de szavai jóakaratból 
és jóhiszeműségből fakadtak. A nézet mellett föl lehet hozni Ady 
pantheizmusát és determinizmusát, sőt Nietzsche-féle filozófiáját 
is a esorda-erkölcs hiábavalóságáról. De bizonyos, hogy mind-
ennek dacára nem volt amorális lény, ismerte a bűn és erény, 
a tisztaság és paráznaság különbségét, tudatában volt bűnöe éle-
tének, mivel többször keserűen gondolt rá, hogy az igazságot és 
tisztaságot megtagadta. Aki ilyen nyilatkozatokat tesz, aligha 
írhat bűnö9 verseket a Szent ember tiszta jóhiszeműségével. 

De itt az „istenes" versek egy részéről van szó, azokról, ame-
lyekben a „szent ember" ugyancsak kevés becsületet ád az Isten-
nek. Ezek a vereek úgy állítják oda a legfőbb lényt mint való-
ságot. És a költő mégis „fitymálja, komázik vele, mint más a 
nem sokba vett szomszédjával". Vájjon Ady, az istenkereső, aki 
az Ürhoz annyi szép, töredelmes verset írt, ő ne tudná, hogy 
mivel tartozik Istenének, ha van? 

Nagyon bajcs az ilyet elfogadni. Őszintén megvallom, nem 
hiszek a Kimérák Ietenéhez című és egyéb hasonló verseknek 
őszinteségében és jóhiszeműségében. Ezek a hetvenkedő versek 
éppen olyan pózolások, mint a Petőfi egyik-másik önarcképe, 
amelyben rettenetes iszákosságáról akarja meggyőzni a világot. 

Valószínű, hogy az írók még sokat foglalkoznak ezekkel a 
dolgokkal. A tudós szerző azonban, még ha itt-ott kelleténél erő-
sebbnek bizonyulnak is színei és hellyel-közzel osak megszorítás-
sal fogadják is el megállapításait, — meg lehet elégedve ered-
ményeivel. 

A könyv Ady eredetiségének tárgyalásával végződik. Vajthó 
— szokása szerint — itt is szorgosan összegyűjti Ady műveiből 
a költő sajátságos fantáziájáról, nyelvéről való jellemző adato-
kat; néhány költemény fejtegetésével bemutatja hatalmas meg-
jelenítő erejét és megjegyzéseket tesz versformájáról s más köl-
tőknek Adyra gyakorolt ha tásáró l . . . Amit ír, szépen, gondosan 
és, ami fő, jól van megírva. Sajnos, nem terjeszkedik ki mindenre, 
teezem Ady sajátságos gondolkodására, világnézetére, arra a fon-
tos kérdésre: mi benne valóban eredeti, individuális, mi indivi-
dualisztikus, azaz különcködésnek, eredetieskedésnek szüleménye. 

Mégis megelégedéssel tesszük le munkáját kezünkből és kel-
lemes csalódással azok után a nyilatkozatok után, amelyek be-
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vezetésében a lángész és a „polgári" erkölcs viszonyáról s Ady 
eltévelyedéseinek áldásosságáról olvashatók. 

Vajthó nem tolta előtérbe az erkölcsi kérdéseket, de ahol 
kellett, tétovázás nélkül megmondta az igazat. A. posványt nem 
tette virágos kertté, az erotika rondaságairól megírta, hogy ronda-
ságok. Adyban nemcsak a nagy költőt, hanem az álmokat ker-
gető, rossz politikust és szegény, elesett, posványban vergődő 
embert is láttatja, akinek lelke mélyéből fel-feltör az önvád kese-
rűsége és a vágy az elvesztett Isten és tisztaság után. Azt akarja, 
hogy szánjuk ezt a szerencsétlen embert, akit az a világ, amely-
ben élt, elrontott és megnyomorított, ahelyett, hogy fölemelt 
volna. Azt akarja, bocsássuk meg és feledjük el bűneit; dobjuk 
félre műveiből azt, ami bennük selejtes, „vértolulásos", de emel-
jük fel, ami tiszta, nemes, mélységesen emberi és való értéke a 
költészetnek. Hiszi, hogy ez egykor mind meg is fog történni; az 
idő, mint annyi másról, Adyról is lemossa majd a jelen s a r á t . . . 
Való, az ő bűneit nehezebb lesz elfeledni, mint Balassa Bálint 
„csínyjeit", mivel a Jú l ia költőjét végig lehet olvasni anélkül, 
hogy bűnökre kellene gondolnunk; de minden bizonnyal kívána-
tos, hogy az óhaj valósággá váljék, óhaj tandó volna, hogy ko-
moly, hozzáértő emberek, mint a szerző is, pontos elemzéssel 
válogatnák ki a „szilágysági fi" terméséből mindazt, ami meg-
érdemli, hogy emberöltők és milliók olvassák: a kéteégtelen, 
valódi értéket. A többi — ám legyen a tudósok martaléka. Nem 
kell félni, hogy ezzel a költő egyéniségét meghamisítjuk. Ady 
Endre nemcsak akkor Ady Endre, amikor a sárban kéjeleg; 
akkkor is az, mikor kiemelkedik belőle. Még az a veszély sem 
fenyeget, hogy a termés szűken üt ki. Ellenkezőleg, az emberek 
csak akkor fognak igazán elámulni, hogy a szegény, bűnös poéta 
mennyi kinccsel gazdagította szánandó fa j tá já t . 

Irodalomtörténet 6 


