
komikuma a jellemző. A magyar irodalom-
ban gyakori a váratlan fordulatra pointiro-
zot t komikum az anekdotákban. A század 
elején fellendülő kabaré hozza divatba a 
szójátékot, a kétértelmű szavak felcserélését, 
az összetett szavak ad abszurdum boncolga-
tásá t . Kar inthy érdeklődési köre sajátosan 
sokszínű komikumot alakítot t ki. Alig van 
írása, amelyre rá lehetne mondani, hogy me-
lyik komikumfaj ta jellemzi. De ha egyálta-
lán van ilyen, akkor ez a Tanár úr kérem. 
(Ez a megállapítás sem pozitíve, sem negatí-
ve nem jelent értékítéletet.) De ebben a kö-
tetében is meglepő a komikum sokrétűsége és 
változatossága. Találunk példát a komikus 
szócserére, az össze nem illő, disparate fo-
galmak összekapcsolására, amely a kötő-
szavak használatában rejlik (A Reggel hét-
kor). A helyzetkomikumra (Röhög az osztály), 
a stílusparódiára (A magyar dolgozat), a 
halandzsa stílusra (Magyarázom a bizonyít-
ványomat) stb. De a novellákban a leggya-
koribb az a komikumfaj ta , amely az álommal, 
az álom és a valóság összeütközéseivel függ 
össze. 

A gyerek álmaiban és álmodozásaiban fel-
lépő képtelenségek ad ják a komikumot. 
Aristoteles óta hangoztat ja az elméleti iro-
dalom, hogy a képtelenség önmagában még 
nem elegendő a nevetés keltéséhez. A kép-
telenséghez járulnak egyéb melléktényezők is, 
amelyek nélkül azonban a komikus hatás 
nem következik be. Amikor Bergson azt írta : 
„A komikus képtelenség ugyanolyan ter-
mészetű, mint az álombeli képtelenség",5 

a komikus és álombeli logika hasonlóságára 
gondolt. Az okoskodás szabályainak meg-
lazulására, komikus megszállottságokra, 
amelyek közel esnek az álombeli megszállt-
ságokhoz. Mindezek mellett azonban a Tanár 
úr kérem-ben egy igen fontos mozzanatra kell 
figyelni, még pedig arra, hogy csak azok a 
képtelenségek komikusak, amelyek valamely 
reális kapcsolatban lépnek fel. És éppen az 
álom, a félálom és az álmodozás az a keret, 
amely a gyerekfantáziának, illetve a kép-
telenségre épülő komikumnak megadja a 

reális jelleget. Ezt így fogalmazta meg Berg-
son : „Azokon az okoskodásokon nevetünk, 
amelyekről t ud juk , hogy hamisak, de amelye-
ket helyeseknek t a r tha tnánk , ha á lmunkban 
hallanók őket."6 

Karin thy komikumának sokszínű volta 
természettudományos érdeklődésével is kap-
csolatban van. í rásainak nevet te tő ereje 
gyakran a technika és a természettudomá-
nyok ismereteinek a felhasználásával nö-
vekszik. Kardos László felhívja a figyelmet 
arra, hogy a relativitás gondolata milyen 
nagyjelentőségű Kar inthy világnézetében. 
Külön tanulmányt érdemelne, hogy a relativi-
tás mennyire lényeges inspirálója Kar in thy 
komikumának. 

5 

Az Ifjúsági Kiadó az első kiadás alap-
ján jelentette meg újra a Tanár úr kérem-
et. A későbbi és egyre jobban kibővített 
kiadásokba más témájú és műfajú írások 
kerültek be, amelyek megbontották az ere-
deti tizenhat novella egységes hangulatát , 
határozott írói szemléletmódját. A kötet ív-
számát voltak hivátottak emelni, de semmi-
iesetre sem emelve annak művészi értékét. 

A lírai szépségű bevezetőben, — né-
hány bravúros vonással — nemcsak kitűnő 
írói portrét rajzol Illés Endre, hanem Ka-
rinthy művészetének legjellemzőbb sajátos-
ságait is elemzi. És ugyanakkor nem véti 
el az arányokat sem, közelhozza az olvasó-
hoz Karinthy különös egyéniségét, de nem 
értékeli túl írói jelentőségét, írásművészetét. 
Lélegzetnyi írás, színes, izgalmas, de mégis 
pontos és találó. Annyira az, hogy Kar inthy 
legmakacsabb lebecsülői is egyet érthetnek 
végkövetkeztetésével : a Tanár ur kérem re-
mekmű a maga nemében. 

1955. 
Szalay Károly 

5 Bergson : Nevetés. 
6 i. m. 

BÖLÖNI GYÖRGY: AZ IGAZI ADY 

Magvető, Bp. 1954., 2. kiadás 

Húsz éves, és mégis izgalmasan aktuális 
könyv. Ma Ady emberi és költői fejlődésének 
életszerű ábrázolásával, élete drámai fordu-
latainak hiteles rajzával, művészegyéniségé-
nek emberi közelsegbe állításával hat , meg-
születésekor fontos légkörtisztázó feladata 
volt. 

Ady barátai , írótársai, harcának részesei 
közül Bölöni vállalkozott először arra a fel-

adatra , hogy megírja Ady életét hitelesen 
de egyben az olvasmányosság erős igényével, 
hogy felmérje Ady művészi fejlődését az 
„ Ú j versek" párizsi megszületésétől egész 
pályája végéig úgy, hogy vizsgálódásának 
középpontjába a költő politikai eszméinek 
érlelődését állítja, de kitér a legapróbb rész-
letekre is. A könyv azzal a céllal íródott, 
hogy az egyre hevesebb Ady-viták éveiben 

.248 



olyan könyvet adjon a magyar olvasónak 
Adyról, amely segít a költő igazi arcának 
megértésében és egyben élvezetes olvas-
mány is. A sokirányú feladat megoldásának 
igénye teszi a könyv szerkezetét tudományo-
san aprólékossá, előadásmódját néhol regé-
nyesen érdekessé, vagy riportszerűen vázla-
tossá, hangját hol objektíven mérlegelővé, 
hol pedig vitairathoz méltóan szenvedélyessé. 

A könyvet elsősorban lírai ihletettsége, val-
lomásszerűsége teszi érdekessé. Bölöni i f jú-
ságának egyik legszebb emléke, életének 
egyik legtisztább érzése az Ady iránti szere-
tet és hűség adja kezébe a tollat, de művét 
minden érzelmi magasfeszültség mellett igyek-
szik objektívvá, tudományosan igazzá és 
pontossá tenni. „Bár a ragaszkodó barát , a 
határ ta lan szeretet, és a rajongó megértés 
szólt belőlem a zseni emberi magasságai és 
hullásai iránt, mégsem engedtem a csalogató 
megszépítéseknek, egyenes és nyílt marad-
t a m " — írja könyve 1955-ös kiadása elé. 
A barát szerető szeme és a kritikus vizsgálódó 
pillantása kíséri végig Ady életét és költé-
szetét az első párizsi együttléttől több mint 
egy évtized politikai és művészi harcain 
keresztül az utolsó, tragikus erővel ábrázolt 
találkozásig. Bölönit származása, életfelfo-
gásuk, politikai eszméik hasonlósága egyezése 
állítja Ady mellé. Ady vérben, hitben, esz-
mékben egynek érzi magával Bölönit, Bö-
löni pedig így vall az őket összefűző legszoro-
sabb kapocsról : „Válságaiban pótolhatatla-
nabb voltam mint a bor, a nő, vagy a veronál. 
,Bölöni Györgyömnek, fa j támbel i vérem-
nek' — küldte nekem verseit. Egy volt a 
földünk, a Szilágyság, hol az én családom meg-
őrizte régi osztalypozícióit. Ezt a dzsentris-
feudális, úri rendet Ady inkább felfele lenéző 
dölyffel, én fel és le egyformán jeges hflvös-
séggel megvete t tük ." (203 1.) 

Bölöni könyve nem Adv-monográíia. Nem 
a tudományos feldolgozás igényével írja meg 
Ady életét és költészetének fejlődését, de 
kényesen vigyáz adatainak pontosságára. 
Nem a tudós filológus munká ja ez, hanem az 
igazság ábrázolására törekvő szemtanú hi-
teles vallomása : „Nem csináltam romanti-
kát , az igazságra törekedtem és legtöbb 
helyen a szemtanú beszél belőlem." (9.) 

Ennek megfelelően a könyv stílusa érde-
kes és életszerűen könnyed, anélkül, hogy 
egy pillanatra is zsurnalisztikus vagy hatás-
vadászó lenne. 

Ady életének egész tárgyalásában az író 
végig fenn ta r t j a a hiteles szemtanú becsü-
letes ál láspontját . Ady életét kettőjük leve-
lezése, a csodálatosan pontos, a legapróbb 
részletekre is kiterjedő emlékei és Bölöni 
felesége, Itóka leveleinek tanúvallomása 
alapján írja meg. Nem hagyja magát a költő 
mozgalmas életének sodrától elcsábítani, a 
szemtanú pontosságának álláspontjáról egy 

percre sem tér le, az olcsó zsurnalizmus fel-
színes és zavaros vizeire. Amiről nincsenek 
Ady-levelei, ahol kihagy a pontos emlékezet 
és l tóka levélnaplója, ott a könyv egységes 
boltozatán űr keletkezik. Pontos emlékek és 
adatok híján a könyv Ady gyermekkoráról 
csak egy átfogó és vázlatos képet ad, nem 
beszél a Lédával való szakítást közvetlenül 
követő drámai napokról, nem muta t j a meg 
Adyt a háború kitörésének első megrendülé-
sében és csak alapvonalaiban, a Léda-él-
ménynél sokkal vázlatosabban ábrázolja Ady 
házasságát, a költő és Csinszka kapcsolatát . 
Ezeket a részeket Bölöni nem igyekszik ki-
tölteni a felületes értesülések könnyűfaj -
súlyú pótanyagával , ezek a homályos pon-
tok valamivel halványabbá teszik Ady ki-
bontakozó profilját, de egyben bizonyítják 
a könyv szerzőjének tudományos becsületes-
ségét is. 

A könyvet, más szempontból is magas 
színvonalú művészi mértéktar tás jellemzi. 
Ady élete élményekben és drámai fordula-
tokban gazdag, úgynevezett „nagy é l e f ' , 
amelynek krónikása sok alkalmat ta lá lhat 
a stílusában bombasztikus, szemléletében 
romantikusan eltorzított ábrázolásra. Bö-
lönit művészi mértéktar tása és jó ízlése meg-
védi a „nagy élet" e romantikus ábrázolásá-
nak művészi buktatóitól . 

Ady magánéletét seholsem tálal ja a jó 
barát ízléstelen intimitásával, életének nagy 
fordulatai t nem muta t j a be teátrális hangos-
sággal. Érdekességként megemlíti, hogy Ana-
tole France Ady képét nézve azt kérdezte — 
ki ez a vad zseni ? —, de a X X . század egyik 
legfudatosabb művészének arcát nem torzít ja 
a parlagi, vad zseni képévé még Anatole 
France kedvéért sem. Beszél Ady párizsi 
élményeiről, mulatozásairól, de nem stili-
zálja Adyt „beaudelaires dandyvé" a 30-as 
évek polgári ízlésvilágának megfelelően. Igaz 
élmények világában emberi közelségbe hozza 
a költő a lakjá t , de nem hajlandó semmiféle 
ferdítésre, még az olvasmányosság -kedvéért 
sem. 

Bölöni könyve érdekes, jó írás. Stílusa 
minden tudományos pontossága mellett él-
vezetesen szemléletes. Hangja helyenként 
meghatódott , előadásmódja olykor hatásos, 
de sohasem szónokian patetikus, mint ahogy 
azt Adyval való utolsó találkozásának ki-
tűnő leírása bizonyítja. Stílusa helyenként 
a tudós pontosságával vetekszik, tud hatá-
sosan tömör, szinte szűkszavú lenni és szűk-
szavúságával gondolatokat ébreszteni és so-
kat az olvasó fantáz iá jára bízni. A könyv 
légkörét feszültté a szerző vitatkozó-kedve 
teszi. A vitatkozó kedvet, szinte vitatkozó 
szenvedélyt indokolttá teszi az egyrészről 
Ady valódi arcának feltárásáért , másrészről 
pedig ennek elkendőzéséért folyó Ady-viták 
hevessége. „Az igazi Ady" ezeknek a viták-
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nak levegőjében született. Vitatkozik az Ady 
arcát békéssé stilizáló Ady Lajossal, vi tat-
kozik Ady osztályhelyzeterői, a költő kor-
társával és bará t jáva l Ha tvany Lajossal, 
és vitatkozik a legélesebben, kicsit igazság-
talan hevességgel — de az akkori viták 
izzásában indokolt szenvedéllyel — a Toll 
Ady-revíziójának résztvevőivel, Kosztolányi-
val, Máraival, Zilahyval és Kassákkal is. 

A könyv újra való megjelentetését első 
kiadása u tán húsz évvel, feltétlenül indokolt-
t á te t te a felszabadulás előtti évek Ady-
irodalmában szinte egyedülálló elvi tiszta-
sága. „Az igazi A d y " — feltétlenül a második 
világháború előtti Ady-irodalom egyik leg-
kiválóbb terméke. Bölöni munkájának jelen-
tőségét világosan muta t j a meg a most ké-
szülő Ady-monográfiának, Bóka László köny-
vének bevezetése. Bóka a felszabadulás előtti 
Ady-irodalmat á t tekin tve így ír Bölöni 
könyvéről : „— először kísérelte meg Ady 
kortársai, benső barátai szubjektív emléke-
zésének impresszionista manir já t át törve, a 
forradalmár Adyt megmutatni" . Bölöni 
könyvének jelentőségét erősen hangsúlyozza 
a korabeli Ady-irodalom is. Schöpflin Aladár 
„Ady ismerete és megértése szempontjából 
alapvető fontosságú mű"-nek nevezi „Az 
igazi Ady"- t , és így méltat ja Ady és Bölöni 
barátságát : „Bölöninél nincs senki illeté-
kesebb arra, hogy Adyról megemlékezzék. 
Ő a költő életének leghitelesebb t anú ja . Ady 
legjobb és leghívebb bará t ja volt, — ezt a 
költő is mindig elismerte. Ket tő jük között 
származás dolgában is belső kongenialitás 
vol t ." Schöpflinhez hasonlóan emlékezik meg 
Ady és Bölöni „erősen összeforrt bará tság"-
áról Révész Béla is, és Bölöni hitelességének 
alátámasztására írja róla és ltókáról : ,,Bö-
löniék bizalmas szemlélői voltak Ady életé-
nek, mindent tudnak róla". „Az igazi Ady" 
tehát elvi t isztázottságban és hitelességben 
kiemelkedik a korabeli irodalomból. Schöpf-
lin Aladár kitűnő, modern szellemű, Ady egész 
pá lyá já t átfogó szintézise fölé emeli részle-
tessége, az egyes versek születését megvilá-
gító pontossága. Révész Béla patét ikus stí-
lusa, dagályos és helyenként romantikusan 
túlzó és dilettáns módon torzító Ady-trilógiá-
jánál pedig sokkal érdekesebbé teszi helyen-
ként szinte filológikus precizitása, adata inak 
megbízhatósága és t isztultabb olvasmányos-
sága. 

Bölöni Ady sokrétű egyéniségét, politikai 
nézeteinek, költői énjének, indulatainak, 
vitali tásának összetettségét osztályhelyze-
tének, gyermekkori élményeinek, szülőföldje 
tájbeli hagyományainak gyökeréből bonta-
koz ta t j a ki. Amit az első, Ady gyermekkorát 
feldolgozó fejezetben elmond, mind lényeges 
a költő későbbi fejlődése szempontjából, 
ennek a fejezetnek szinte minden bekezdése, 
mint ok, mint kiindulópont megvilágosodik 

a későbbi fejtegetések visszfényében. Ady-
lázongását, úrgyűlöletét, antifeudális indula-
tá t , — amely a költő énjének alapvonása, 
és amely később a párizsi élmények, a század-
eleji forradalmi mozgalmak és a háború 
igazi mivolta felismerésének hatására tudatos 
forradalmisággá, a megoldást a munkás-
osztálytól váró radikalizmussá érlelődik — 
kisnemesi osztályhelyzetéből származta t ja . 
Ady kisnemesi, a paraszti életforma határá t 
súroló osztályhelyzetét élesen elválasztja 
az uralkodó osztálytól, vitatkozik Hatvany-
val, aki Ady támadásai t az uralkodó rend 
ellen a költő sa já t osztálya ellen való fordu-
lásnak véli. Ady kisnemesi dölyfét Áchim 
András gögjéhez, Dózsa „nagyurakat karóba 
húzató" , parasztokkal együttérző indulatá-
hoz hasonlítja. Bölöni megvilágításában a 
költő forradalmi fejlődésének kiindulópont-
jában „a hata lmat áhítozó kisemmizett 
kur tanemes" áll, aki a társadalom forra-
dalmi fejlődése és énje belső logikájának ha-
tására а XX. század elejének legérzékenyeb-
ben reagáló politikai megfigyelőjévé fejlődik. 

Ady egyéniségének gazdagabb megvilágí-
tását szolgálja a költő szüleinek plasztikus, 
társadalmi és emberi szempontból egyaránt 
karakterisztikus rajza. A költő énjének mé-
lyén megtalálható Ady Lőrinc dacos kurta-
nemes magyarsága, aki a majdnem paraszti 
életforma hétköznapjainak ta la ján megyei 
uraságról álmodozik, szolgabíróság felé ka-
csingat, és végig kíséri Ady életút já t az ér-
mindszenti indulástól a párizsi Bakonyon át 
egészen az 1918. esztendő Őszének forradal-
mas Budapestjéig. Ebben az indító fejezet-
ben világítja meg Ady kálvinistaságának 
igazi jellegét is. Meggyőző erővel bizonyítja, 
hogy Ady kálvinizmusának semmi köze sin-
csen a „zsoltáros gyülekezetek álmosságá-
hoz", hanem az új Magyarország eszményeit 
építő szellemi nyugtalanság sajátos meg-
jelenési formája ez, „szellemi frondörség" 
amely azonban sértet t gőgjében mindig haj-
landó a dacos anyai nagyapa, a kálvinista 
papból katolikus püspök t iszt tar tójává vedlő 
Pásztor Dániel corionalizmusának "megismét-
lésére. 

Az Ady egyéniségének társadalmi és csa-
ládi gyökereit megmutató fejezet után kez-
dődik a könyv igazi cselekménye, hiszen a 
könyv mozgalmasságát és mondanivalójá-
nak" élményszerűségét tekintve joggal be-
szélhetünk cselekményről. A könyv első él-
ményszerű, konkrét emlékeket feldolgozó 
lapjai a századeleji Párizs félig modern világ-
városi keretében muta t j ák be a Magyaror-
szágról érkező 28 éves költőt, aki Pest ki-
kerülésével, egyenesen a magyar vidékről 
érkezik „a szent ámulások városába". A Bö-
löni által bemuta to t t Ady nein világfi, ma-
gában hordozza a századvégi álmos merev-
ségben élő dzsentri Nagykároly emlékét, az 

.250 



alig polgárosodó, kálvinista Zilah hatását és 
Nagyváradnak , a modern kereskedó'k nyug-
talan, nyugatot utánozó városának légkörét. 
Pest felszínesen polgári műveltségét és híg 
kozmopolitizmusát kikerülte a költő', párizsi 
ú t ja i lyenformán a lustán dermedt, vagy alig 
•ébredő magyar vidéket, a „haláltó országát" 
kötöt te össze Párizs szélesebb, sokfelé ki-
látást nyúj tó horizontjával. 

A magyar vidékről a „Napfényországba" 
érkező költő képét élményszerű hitelesség-
gel illeszti bele a századforduló Párizsának 
plasztikusan eleven rajzába. Bölöni könyvé-
nek igen nagy érdeme, hogy először muta t t a 
meg a századforduló Párizsát a magyar ol-
vasónak a maga igaz valóságában. Az a 
Párizs, ahová Ady érkezik, már nem a forra-
dalmak városa, a középületek homlokzatain 
már megpatinásodtak a nagy forradalom 
jelszavai — mint Bölöni írja —, a Dreyfus-
per társadalmat mozgató, írókat sorompóba 
állító nagy hullámai elültek, ez a féligmeddig 
vidékies csendességűnek ható város magába 
forduló polgárságával, kiábrándult és derűsen 
cinikus művészvilágával nem Robespierre, 
hanem Anatole France Párizsa. Ebben a 
városban Ady nem csodálattal ámuldozó 
külföldi, de nem is válik századeleji világ-
fivá. Útja i során nem merül bele Párizs 
számára fennta r to t t „nagyvi lágába" , de 
nem végez tanulmányokat a múzeumokban és 
könyvtárakban sem. Külföldi útjai során 
„világjáró magyarrá" válik, aki nem veti 
alá magát a párizsi polgár és a „pesti divat-
szabó ízlésének", nem végez tudományos 
kuta tásokat , de a zseni nagyszerű ösztönével 
választja ki azt, amit Párizs világában magá-
hoz közelállónak érez, amit magáévá asszi-
milálhat. így tanul Jaurès baloldaliságából 
Rictus sajátos ízeiből, Zola elvi bátor-
ságából, és így ültet i a magyar valóság tala-
jára Beaudelaire és Verlaine szimbolizmusát. 
Párizs a Bakony magányát jelenti Ady szá-
niára, de olyan magány ez, ahonnan világosan, 
megfelelő távla tban és megvilágításban lát ja 
a „magyar ugar" minden problémáját , és 
a magány csendjében leniérheti az önmaga 
erőit is. „Az igazi A d y " először tisztázza 
megnyugtatóan Ady francia hatásait . Be-
mu ta t j a , hogy Ady Párizsban nem élt benne 
a művészvilág légkörében, nem ta r to t t köz-
vetlen kapcsolatot a politikai élettel, de min-
dent megtanult , amire a magyar társadalom 
és irodalom forradalmi megújítása szempont-
jából szüksége volt. Ady párizsi élményeinek 
hatását úgy összegezi, hogy nem Verlainje, 
hanem Victor Hugo-ja akart lenni a magyar-
ságnak. 

Bölöni Ady radikalizmusát, elveinek tisz-
tázódását , művészi egyéniségének legfőbb 
vonásait fejlődésükben ábrázolja. Fejlődé-
sének ki indulópontjába az elszegényedett 
kisnemes dózsagyörgyös lázongását állí t ja, 

kielemzi, hogy hogyan mélyül el a korai 
Dózsa-motívum a későbbi Dózsa-versek 
tudatos forradalomvárásáig, és bemuta t ja , 
hogy egy széles, minden problémát felölelő 
Dózsa-dráma terve szinte egész életén végig-
kíséri a költőt. A bocskoros nemes ösztönös 
lázongása a külföldet já r t költőben döntő 
egyéni élmények hatására elmélyül. A vilá-
got járó Ady Bécsben, Párizsban és a Rivié-
rán viaskodik a „disznófejű nagyúrral" , 
és a korabeli nagyurak elleni lázadása, a pénz 
bálványával való egyéni szembekerülés után 
erős antikapitalista színezetet kap. A Monte-
carlóban pénzét veszítő Ady egytni sértet t-
sége a „Havasok és Riviera" drámai feszült-
ségű felkiáltásában csat tan ki, és a Bécsben 
pénz nélkül kocsizó költőre gúnyosan nevet ki 
a „disznófejű nagyúr" a „Rotschildek Pa-
l o t á j á é n a k ablakából. Dózsa György uno-
ká jának ösztönös úrgyűlöletét tehát szub-
jektíven alátámaszt ja és antikapitalista jel-
leggel színezi az „eletcsúcsra" vágyó nagy 
egyéniség szembekerülése a kapitalizmus 
gondolatbénító hatásával. Ennek a két 
különböző' eredetű gyökérnek az összefonó-
dása teszi Ady líráját olyan minden problémát 
felszakító erejűve, amely még a Nyugat 
haladó írói körében is érthetetlen idegenség-
gel csengett. Erre vonatkozóan idézi Bölöni 
Gyenes László mondását ,aki az Ady—Reinitz-
dalokat hallva megjegyezte: „Szép, szép,csak 
tudnám, hogy mi fá j neki olyan nagyon". 

A könyv biztos kézzel muta t ja be Ady 
ú t já t , aki a kisnemesi lázongástól eljut a 
Népszava hasábjáig — Révész Béla közre-
működésével —, azonban ennél a lapnál 
sem talál igazi ot thonra, ugyanúgy, ahogy a 
Nyugatnál sem. Bölöni nem részletezi a 
v i tá t , amely Ady költészete körül a Nép-
szava hasábjain folyik — ezt a vi tát Révész 
közli teljes egészében Ady-trilógiájában —, 
de a Népszava és a Nyugat karakterét meg-
rajzolva pontosan ábrázolja Ady magányos-
ságát. 

Bölöni megmuta t ja Ady zseniális politikai 
t isztánlátását , amely halálos pontossággal 
tájékozódik a „magyar ugar", a Lipótváros 
és a polgári radikalizmus között, de nem 
tagadja el, hogy Ady fejlődésének voltak 
válságos pontjai , amelyekből azonban a 
költő erős erkölcsi bukta tók után eszmeileg 
megerősödve került ki. Ady Lőrincz szolga-
bíró álmai és Pásztor Dániel coriolanizmusa 
fel-felkísért a költő' ú t jában. Párizsban a 
magát üldözöttnek érző Ady arra gondol, 
hogy levéltárnok szeretne lenni Szilágy vár-
megyében — ír is ebben az ügyben a fő-
ispánnak. Herczeg Ferenc, „a fiatal sván" 
kísértésére pedig megtörténik a hirhedt 
Duk-duk affér, amelynek teljes elvi tisztá-
zását Bölöni könyve sem adja , de megmutat-
ja, hogy Ady harca ezután is töretlen erővel 
folyik tovább. 
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A világháború minden múltba húzó erőt 
elsöpör Ady költészetéből, és a „nagy tivor-
n y á b a n " magánosan ellenálló költő tragikus 
emberi és költői magaslatra emelkedik. 
Bölöni könyve a háborús évektől kezdve 
élményanyagában szegényebb. Ri tkán lá t ja 
a többnyire Csúcsán tartózkodó Adyt , de 
versek, cikkek, barátoktól kapot t hírek 
alapján mozaikszerűen összeállítja az utolsó 
évek hiteies képét. Érdekesen elemzi Ady és 
Tisza István szembenállását, a valóságnak 
megfelelően muta t j a be, hogy a lázongó kis-
nemesből forradalmárrá érett Ady a „halot-
tak élén" állva bibliai erővel szórja á tkai t 
a misztikus erővé felnagyított konokul 
reakciós politikusra, akire a költő az úri 
vezetés minden bűnét ráaggat ja , akinek sze-
mélyében az egész magyar vezetőréteget tá-
madja . Ady és Tisza szembenállásának 
ilyen értelmű megvilágítása akkor kap sze-
münkben különös jelentőséget, ha ezt az 
elvileg t isztázott , radikális álláspontot össze-
hasonlí t juk Szekfü Gyula méltán híres 
könyvének, a „Három Nemzedék"-nek ellen-
kező előjelű Ady-Tisza párhuzamával . Ez 
az egy példa is világosan muta t j a azt, hogy 
„Az igazi Ady" politikai következetességben 
és t isztánlátásban az elmúlt évtizedek irodal-
mában szinte egyedül álló könyv. Ady egyé-
niségének plasztikus összképére az utolsó 
színárnyalatokat az 1918-as forradalmi napok 
leírásakor festi az író. A beteg Ady — Bö-
löni tanúsága szerint — együtt gondolkodik, 
együtt érez, együtt lélegzik a forradalom-
mal. A könyv legmegindítóbb lapjai azok, 
amelyek Ady utolsó napjai t festik, amikor 
a költő nehezen mozgó lábakkal jár ja a for-
radalmas pesti utcákat , és akadozó nyelvvel, 
reszkető kézzel akar ja üdvözölni a győztes 
forradalmat . 

Bölöni könyve azonban nem csupán Ady 
eszmei fejlődésének krónikája. Ady politikai 
arcélének megrajzolásán kívül fel tárja Ady 
sokoldalú egyéniségének sokféle, gazdag, 
különböző arculatát , megmutat ja a „belze-
buboskodó" jókedvű társat , a művész hiú-
ságát, a szerelmes féltékenységét, a ragasz-
kodó jóbarátot és a sokszor nagyon magá-
nyos költő mélyen emberi arcát . 

Ady a lakjának eleven és plasztikus bemu-
tatásán kívül nagy érdeme Bölöni könyvé-
nek az, hogy részletesen, találóan jellemzi 
azokat az embereket, akiknek szerepe Ady 
életében sorsformáló erejű. Bemuta t j a Lédát, 
nem a romantikus díszekkel teleaggatott 
múzsát , hanem az asszonyt. Ábrázolja és 
elemzi Ady és Léda kapcsolatát , amelynek 
tüzében oly szenvedélyesre izzanak a „Léda 
asszony zsoltárai", amely oly nagy emberi 
meleget ad és sok művészi értéket szabadít 
fel a költőben. Bemuta t j a azonban azt is, 
hogy a meddő egyenetlenkedések apró tű-
szúrásai hogyan teszik nyűggé ezt a kapcsola-

tot , hogyan foszlik szerte Léda békét adó 
aranyszobra, hogyan lesz a kapcsolat ér-
zelmi börtön a szabadulni vágyó költő szá-
mára. „Az igazi A d y " fejlődésében, azaz 
hanyat lásában ábrázolja ezt a kapcsolatot, 
ezért sikerül neki — először a korabeli Ady-
irodalomban — megnyugtatóan tisztázni 
annak jellegét. Nem nagyít ja fel romantikus 
módon a Léda-élményt Ady költészetének 
legbensőbb és éppen ezért leglényegesebb 
problémájává, de nem esik az elbagatelli-
zálás, vagy pedig éppen az egész Léda-él-
ményt egyszerűen károsnak, Ady fejlődését 
akadályozó erővé váló nyilvánításnak — 
mostanában oly gyakran előforduló — hibá-
jába . Nincs ebben a rajzban semmi romanti-
kus szirup és semmi rossz szagú intimitás. Bö-
löni mindent tud erről a kapcsolatról és 
elemzi azt a költő fejlődésének szempontjá-
ból. Elmondja , hogy a költői indulás éveihez 
mennyi ihlető ösztönzést, a betegség kétségbe-
esésében mennyi nyugalmat hozó vigaszt 
adot t Adynak Léda szerelme. A nagy beteg-
ség tragikus párizsi hónapjairól írja : „Léda 
szerelmének köszönhette Ady, hogy költővé 
vált és most Léda és férje emberi szívének, 
hogy el nem pusztul t" . Bemuta t ja azonban 
azt is, hogy az évek során elnyűtt kapcsolat 
megszakadása milyen felszabadítóan hatot t 
Adyra : „Ady önmagát tépte ki a múltból. 
Nemcsak Lédától vált el, de felszabadult 
az egész régi élettől, ami kötöt te" . 

A kapcsolat hű rajzán túlmenően élő em-
berré formálja Léda a lakjá t , aki nem iro-
dalmi smokk, hanem asszony, de éppen 
asszonyi ösztönével érzi Ady hatalmas tehet-
ségét ; aki nem mondain, de életkörülményei 
folytán megismerteti Adyt a párizsi polgárok 
életével. Léda asszony hiú és szeszélyes, gő-
gös, ha kell megalázkodó, gyakran sértő, de 
sokszor gyengéd. 

A könyv meggyőzően bizonyítja, hogy Léda 
szuggesztív, emberileg nem mindennapi 
alakja tagadhata t lanul rányomja bélyegét 
Ady életének és költészetének egyik jelentős 
szakaszára. 

A könyv dokumentum-jellegéből követke-
zik, hogy a költő házasságának és Csinszka 
a lakjának a rajza vázlatosabb, hiszen Bölöni 
legjobban Ady párizsi élményeit ismeri, a 
háború alat t , házassága alatt r i tkábban van 
együtt vele. A jó barát és ki tűnő megfigyelő 
mégis már az első találkozások egyikén meg-
ismeri a fiatalasszony vonzó emberi a l ak já t , 
aki „sem polgári nem volt, sem mesebeli 
hercegkisasszony, sein úri allűrökkel kérkedő 
dzsentri lány : f i t tyet hányt az egész világ-
nak" . Csinszka önfeláldozó lényének szerepét 
az egyre betegebb és borúsabb Ady életé-
ben — összevetve Léda impozáns alakjá-
val — így határozza meg : „asszony nem ad-
ha to t t volna Adynak többet fiatalságban, 
szeretetben, emberségben". Megmutat ja , 
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liogy Csinszka szerelme, a házasság viszony-
lagos nyugalma még akkor is pihenő és otthon 
a költő utolsó tépett éveiben, ha nem volt is 
haj landó „ t rubadurrá és mégkevésbé minta-
férj jé lenni". 

Bölöni nemcsak az események és szerep-
lők profi l jának a rajzában konkrét, hanem 
pontos adatai vannak egy-egy nagy Ady-vers 
indítómotívumairól és születésének körül-
ményeiről is. Nem egyszer t anú ja az Ady-
versek születésének és sokszor megmenti az 
eredeti, nem sikerült kéziratot az összetépés 
„heródesi műveletétől". Pontosan és nagyon 
finoman elemzi a „Párizsban jár t az ősz" 
hangulatának fogamzását, amelynek az első 
mot ívumai t a Bois-ban te t t közös kocsiút 
és a Boulevard St. Micheien sárguló leveleket 
haj tó szél hozzák. A „Pla tánfa á lma" alap-
motívumáról fényképet is közöl és bemuta t j a 
Itóka hiteles leírását az „Özvegy legények 
t á n c a " születésének izzó pillanatairól. En-
nek még az Ady által megsemmisített első 
fogalmazványát is közli, ugyanezt teszi az 
„Alom a méhesről" és a „Rózsaliget a pusz-
t á n " esetében is, ezáltal bepillantást enged az 
Ady-versek születésének legtitkosabb misz-
tér iumába is. Verselemzéseinek pontossága 
és mértéktar tása sokkal értékesebbé teszi 
ezeket Révész Béla könyvének romantikusan 
túlzó és dagályosan érzelmes elemzéseinél. 

Eszmei t isztázottságát és éleslátását a 
vitatkozó részek bizonyítják. Megírása cél-
jában is van már tudatosan vitairat-jellege a 
könyvnek. Azért vállalkozott rá, mert a kora-
beli kritika tükrében „sírvavigadó magyar 
lett a parasztok és proletárok dózsagyörgyös 
serkentője" — írja könyve előszavában. 
A vita hangja A Toll Ady-revíziójára adot t 
válaszában izzik legerősebben. Itt szinte el-
veszti az író a tudományos elemzés eszmeileg 
mindig éles, de kifejezésekben mértéktar tó 
hangjá t és valósággal a hi tvi ták hevességé-
vel szólal meg. Igaz és v i ta tha ta t lan a Koszto-
lányinak, Márainak, Zilahynak, Kassáknak 
adott válasz, de a hang és a személyes jellegű 
t ámadás — még ha az adott helyzetben ért-

hető is ez a hevesség — ma már túlzottan 
élesnek tűnik. Bölöni éleslátása a kor minden 
mozgalmának, emberalakjának helyes meg-
világításában is megmutatkozik. A kortárs 
kíméletlenségével, de alig v i ta tha tóan szö-
gezi le ál láspontját a Nyugat szerepével 
kapcsolatban. „Ennek a revűnek nem volt 
világszemlélete" — írja. Másutt pedig a 
Nyugat szerkesztési válságának rajzánál 
megjegyzi : „Én azt hiszem megmarad olyan 
csont és velő nélküli újságnak, mint eddig". 
Az éles ítélőképesség jóformán csak egyszer 
fog hamis hangot az egész könyvben, amikor 
a paraszti élet és a magyar valóság ábrázolá-
sában egyre szélesebb horizontot megmutató 
Móricz Zsigmond pályáját így jellemzi : 
„ . . . a Dózsa Györgyös parasztot lassanként 
felváltja benne a nagyatádis paraszt" . 

„Az igazi A d y " első műve volt az azóta 
i rodalmunkban szerencsésen kifejlődött mű-
fa jnak . Az ebbe a műfajba tartozó köny-
vek : — Móricz Virág Apám regénye című 
írása és József Jolán könyve József Attilá-
ról — élményszerűen dolgozzák fel az író 
é le tút já t , de emellett műveiknek elemzésére 
és helyük világnézeti és művészi szempont-
ból való meghatározására is törekednek. 
Bölöni könyve nemcsak időben első ebben a 
műfa jban , hanem tágas, sokféle kilátást 
nyú j tó perspektívájával ki is emelkedik azok 
közül. Bölöni írása tökéletes korrajz, a könyv 
lapjairól a századeleji Magyarország, a kora-
beli Párizs, a párizsi és pesti művészvilág 
szemléletes képe bontakozik ki sok-sok ob-
jektíve hiteles emberalakkal. Párizs képének 
keretében megjelenik a két francia óriás, 
Rodin és a bölcs Anatole France arcképe, 
Pesten pedig mindenki, aki megfordult Ady 
körében, a szangvinikus Reinitz, „az éjt-
szaka karmestere", Révész és még sok más 
művészportré. Ady pályájának bemutatása 
mellett, ez a modern levegőjű és helyesen 
értékelő korrajzjelleg emeli „Az igazi Ady"-t 
a műfaj többi műve fölé és teszi hosszú időre 
szakemberek és művelt olvasók számára 
egyaránt nélkülözhetetlen könyvvé. 

1956. Poszter György 

THOMAS HARDY : EGY TISZTA NŐ 

Fordí to t ta : Szabó Lőrinc 2. kiadás. Új Magyar Kiadó, Bp. 1955. 

Hardy utolsó regényei, az „Egy tiszta nő" 
(angolul : Tess of the D'Urbervilles, 1891) 
és a „ Jude the Obscure" (1896) megjelenésük-
kor országos felháborodást vál tot tak ki. 
A korabeli átlagolvasó a jóízlés és az erkölcs 
nevében ti l takozott ellenük, de valójában 
nem tud t a és nem akar ta tudomásul venni 
azt a világnézeti erjedést és lelkiismereti vál-
ságot, amely a század utolsó negyedében 
megindult — párhuzamban a nagyarányú 

iparosodással s a paraszti életforma pusztu-
lásával —-, s amelynek jegyében e művek 
is születtek ; makacsul ragaszkodott a felhőt-
len viktoriánus ragyogás illúziójához, s ért-
hetően kínosnak talál ta e regények témáit , 
a bennük felvetett kérdéseket, Hardy ábrá-
zolásmódját , s ünneprontónak azt a pesszi-
mizmust, ami a jelzett válság-folyamat 
szükségszerű járulékaként — e könyvekből 
árad. De nem telt el még egy emberöltő sem, 
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