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AZ ADY-CENTENÁRIUM KIADVÁNYAI 

Lehet-e túl sok egy nagy költő évfordulóján az ünneplésből, a 
megemlékezésekből, a kiadványokból? A legtöbb átlagember - még a 
legműveltebbek, a legolvasottabbak közül is - többnyire csak néhány 
vers alapján „ismeri" legnagyobb költőinket is. Néhány vers alapján, 
amelyet az iskolában jól-rosszul megismertettek vele, vagy amelyekkel 
(mindig ugyanazokkal) olykor egy-egy irodalmi műsorban találkozik. 
Egy életen át hurcolunk magunkbafi hiányos, vérszegény, nemegyszer 
torz képet legnagyobb klasszikusainkról is. A nagy évfordulóknak - az 
irodalom nagyjainak kijáró tisztelgésen kívül - éppen az az értelmük, 
hogy legalább száz évenként egyszer megint életközeibe jutunk klasszi-
kusainkkal, újra feüdézzük, ami elhalványultán él bennünk belőlük, és 
új művekkel, új tudással egészítjük ki róluk alkotott képünket. 

Ady születésének 100. évfordulója is üyen alkalom volt. Nemcsak új 
híveket és értőbb olvasókat toborozhatott ennek az önmagában is 
problematikus, rengeteget vitatott költőnek, hanem az irodalom-
tudomány érdeklődését is újból Adyra reflektorozta: a róla kialakult 
tudományos kép is kiegészült, helyesbedett vagy újrafogalmazódott a 
centenáriumi kiadványok jóvoltából. 

A centenárium alkalmából napvilágot látott, tucatnyinál tőbb kiad-
ványról három csoportban számolunk be: az új összeállítású válogatott 
szövegközlések, az új kiadásban megjelent összefoglaló pályaképek és a 
vadonatúj részlettanulmányok keresztmetszetében. 

A szövegközlések körében két olyan antológia is jelent meg, amelyet 
kiadójuk elsősorban a fiatal olvasóknak szánt, „hogy teljesebbé tegye 
azt a képet, amelyet az iskolai irodalomórák nyújthatnak Adyról, és így 
fokozza az érdeklődést Ady költészete iránt". A dr. Fenyvesi Margit 
összeállította Adytól - Adyról c. kötetből idéztünk (Tankönyvkiadó, 
1977. 378 L), de ugyanez áll a Varga József válogatta.4z én hadseregem 
c. szöveggyűjteményre is (Móra Könyvkiadó, 1977. 389 L). Az utóbbi 
csak Adytól közöl - műfaji csoportosításban - „cikkeket, tanulmányo-
kat, verseket és elbeszéléseket". A költőről és életművéről csupán 
Pomogáts Béla néhány lapos „Utószó"-ja ad eligazítást, de ez a tömör 
ismertetés világosabb, hitelesebb megvilágítás, mint bármelyik mai tan-
könyvünk Ady-fejezete. A kötetbe foglalt 62 cikk és tanulmány, vala-
mint a 30 novella nagyjából a megjelenés időrendjét követi, a 49 vers 
azonban - néhány nagy forradalmi vers élreállítása után - a címek 
betűrendjében sorakozik fel. Pedig itt is helyesebb, hitelesebb lett volna 
az időrendi sorbaállítás. Minden versnek megvan a maga történelmi 
akusztikája, amely - ha tudjuk a megszületés időpontját - nagymérték-
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ben hozzájárul a vers megértéséhez. Sajnos, mindkét kiadvány közös 
hibája, hogy a cikkek, szemelvények mellől is hiányzik a megjelenés 
évszáma és helye. Holott ezekre, akármilyen népszerűnek szánt kiad-
ványról van is szó, szükség lenne, mert így nem egy újságcikk történel-
mietlenül lebeg a levegőben, nem lehet konkrét eseményhez kötni őket. 
(Például Az én hadseregem c. kötetnek már az első cikkében nem 
érthető a „fenn" - ez Budapest akar lenni - és az „itt lent", ami 
Debrecent jelenti.) A megértést mindkét kiadvány végén „szómutató", 
„szavak, kifejezések, nevek magyarázata" segíti Az én hadseregemben 
azonban a névmutató is hiányos, és célszerű lett volna a fiatal olvasók-
nak jó néhány idegen szót is megmagyarázni. (Olyanféléket, mint 
herero, mob, skizma, kadáver, kalkulus, expiáció, Szokol, „Sedant 
magyarázta", denunciálás, diszkreditál, stipendium, non plus ultra, 
junker, pszeudológus, siserehad, kontesz, prefektus, gaudium stb.) 

Szerencsésebb az Adytól - Adyról kötet szerkesztésmódja: Ady 
életmenetének rendjében, szuggesztíven megcímzett témakörök tömb-
jeiben vegyesen közöl Ady-verseket (a kevésbé ismertek közül is), 
önéletrajzi írásokat, elbeszéléseket - és másoktól származó, kiválóan 
válogatott, tömör tanulmányrészleteket. A vegyes kövekből, közel 300 
szövegből összerakott mozaikból teljes, sokszínű, szuggesztív portré 
bontakozik ki: a remekül egybehangzó írásokból egy magát értelmező 
és mások által is értelmezett Ady-arckép. Csak a szemelvényzáró nevek 
zavaróak néha - hol a cikk címe, hol a szemelvény szerzőjének a neve 
szerepel - , s az Ady-cikkek mellől itt is többnyire elmarad a megjelenés 
évszáma. (A szómagyarázat viszont igen gondos, a tervbe vett fiatal 
olvasóknak megfelelően.) Az idők jele, hogy a tanulmányrészletek szer-
zői között legtöbbször Király István neve bukkan fel (Révai József csak 
négyszer), de a kiválóan tájékozott szerkesztő nemcsak Horváth János-
tól, hanem még Mikszáthtól is tud Ady javára pozitív szemelvényt 
közölni. A kötet értékét növeli a számtalan kép: arcmás, helyszínkép, 
fakszimile, művészi illusztráció, valamint az Adyról szóló legfontosabb, 
legjellemzőbb forrásművek felsorolása, ajánló célzattal. 

Mindkét kötet kitűnően válogatott, hasznos, a fiatalok körében Ady 
népszerűsítésére, jobb megismertetésére alkalmas kiadvány: Az én had-
seregem a lírikus Ady ismeretét a publicisztikával és a novellistával 
kitágító hármas műfaji struktúrájával, az Adytól - Adyról a maga 
izgalmas, olvasmányosan érdekes vegyességével, amely a végére mégis 
egységes képbe áll össze. Bár mindkét antológia elsősorban a fiatalság-
nak szól, amely természetszerűen már távolabb áll Ady korának problé-
máitól (éppen ezért van szüksége szuggesztív megvilágításra), még az 
Adyt jól ismerők számára is meggyőzőkké szemléletesít bizonyos iroda-
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lomtörténeti megállapításokat. Például közismert, hogy publicisztikájá-
ban Ady előbb volt forradalmi, mint verseiben. Az én hadseregem 
cikkeiben azonban más írói erényei is szuggesztíven kiviláglanak: szelle-
mes iróniája, remek képzettársításai, maró szatírája, mulatságos-kegyet-
len stílusbukfencei. A novellák ötletei többnyire a kor lelkéből lelked-
zettek: bizarrak, különösek, szecessziósak. Kidolgozásuk azonban nem-
egyszer a népmesék, sőt népballadák vonalvezetését követi, és szövegek-
ben legtöbbször vitriol van a szűkszavú mese mögött: égbekiáltó társa-
dalmi igazságtalanságok vagy az élet komisz tréfái. A két kötet Ady 
koráról is sok mindent sugallhat a fiatal olvasóknak. 

Még egy harmadik kiadvány is Ady-szövegek közül v á l o g a t s z Élet 
szobra, Ady képzőművészeti írásaival, ugyancsak Varga József szerkesz-
tésében (Corvina, 1977. 120 L + 3 6 képlap). Ady publicisztikájából 
legalább tízféle gyűjteményt lehetne összeállítani témák szerint. A kép-
zőművészeti válogatás értelmét, jogosságát az adja meg, hogy mégjsçsak 
a művészethez volt a legtöbb köze, másrészt - elsősorban Bölöni, Léda 
és művészbarátságai jóvoltából - állandó újságírói érdeklődést mutatott 
a művészeti élet jelenségei iránt. Mint Németh Lajos utószava mondja: 
„Sohasem minősítette magát műértőnek, a képzőművészet elsősorban 
az általános kultúra részeként érdekelte" (97.), s ezen a területen is 
mindenekelőtt időszerű társadalmi-politikai vagy legfeljebb művészet-
politikai szempontok izgatták. „Ady a képzőművészetet a radikális 
kulturális harc fontos frontjának tekintette", és „képzőművészeti kriti-
káiban a stílus- és formakérdések elé helyezte e harc stratégiáját" 
(99-102 . ) . Ady azonban bármiről ír, megnyilatkozásai mindig érdeke-
sek és tanulságosak. Ezeket a tanulságokat hasznosan foglalja össze a 
kötet két tanulmánya. Varga József előszava Ady viszonyát nyomozza a 
képzőművészetekhez (a szerző szokásos módszere szerint főleg az Ady 
egyéniségére, világ- és művészetszemléletére rávilágító idézeteket szede-
getve ki a cikkekből). Németh Lajos „reciprok" Utószója viszont első-
sorban a magyar és európai képzőművészet viszonyát világítja meg 
Adyhoz, meggyőző kapcsolat-feltárásokkal. A kötet mintegy félszáznyi 
cikke és a két tanulmány megint egyszer nyomatékosan elénk tárja, 
hogy Ady legnagyobb képzőművészeti élménye a külföldiek közül 
Rodin és Gaugin volt, a hazaiak közül Rippl-Rónai és Kernstock. 
Németh Lajos szerint azonban az Ady-életműhöz mérhető telje-
sítmény a kortárs magyar képzőművészetben nemigen volt, s az Ady-
művek illusztrációi is elmaradnak - a költő korában és később is - Ady 
verseinek jelentésgazdagsága és minősége mögött. (Sajátos módon sem 
Varga, sem Németh nem említi az Ady-illusztrátor Jaschik Álmos 
nevét.) Ennek a kötetnek is nem utolsó értéke a 94, merész vegyességé-
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ben is beszédes reprodukció (a festmények itt sem színesek) és doku-
mentumfotó. 

Az Ady-szövegközlések között különleges szerepet tölt be a Somlyó 
György szerkesztette Arion-sorozat Adynak szentelt 10. kötete 
(Corvina, 1977. 269 L). A reprezentatív kötet eló'ször is Ady-verseket és 
prózai írásokat közöl (több mint félszázat) francia, spanyol, orosz, 
cseh, szerb-horvát, román, bolgár, német, angol, olasz és norvég nyel-
ven, közben Adyról szóló, élvonalbeli hazai és külföldi szerzőktől szár-
mazó kis tanulmányokat is (a külföldieket magyarul is, az eredeti 
magyar írásokat franciául vagy olaszul). Majd Weöres Sándor, Nagy 
László, Juhász Ferenc és Tornai József egy-egy, Adyt ünneplő versének 
francia, angol és spanyol fordítása következik. A következő részt a 
Nyugat folyóirattal kapcsolatos, többnyire Adyt is érintő hazai és 
külföldi tanulmány és dokumentum (a legkülönbözőbb nyelveken és 
szerzőktől, Gorkijtól Roger Martin du Gard-ig), továbbá Babits-, 
Kosztolányi-, Tóth Árpád-, Krúdy- és Görgey Gábor-fordítások töltik 
ki. A fényképekkel, rajzokkal és festmény-reprodukciókkal szépen 
illusztrált kötetet két hosszabb költemény zárja le Weöres Sándortól 
(németül) és Somlyó Györgytől (franciául). Sajnos, a fordítások még a 
tanulmányokban sem mindig pontosak. Hogy csak egyetlen példát 
említsünk: Osvát Ernő a magyar szerző szerint leánya halálos ágya 
mellett „szíven lőtte magát", a fordítás szerint „fejbelőtte": „il a brûlé 
la cervelle". (201-202. ) . Nem jelentős, de fölösleges pontatlanságok. A 
kiadvány külön értéke Vezér Erzsébet bibliográfia-összeállítása a külföl-
di nyelveken megjelent Ady-kötetekről, valamint érdekes összehasonlító 
táblázata, amely Ady legfőbb életrajzi adatait a hazai és az európai 
politikai és kulturális események évszámaival állítja párhuzamba. A 
kötet az Ady-centenárium alkalmából méltóképpen reprezentálta és 
tette hozzáférhetővé a nagy költőt a külföld számára is. Ilyen kiadványt 

a külföldtől aligha várhatunk, - helyes tehát, ha magunk csináljuk meg. 
* 

Az egész Ady-müvet összefoglaló három centenáriumi kiadvány 
tulajdonképpen régebben megjelent művek új, esetleg kibővített vagy 
átdolgozott kiadása. Céljuk ugyanaz: hozzájárulni a százéves Ady jobb 
megismeréséhez. Közülük kettő - Varga József Ady és kora c. műve 
(Kossuth Könyvkiadó, 1977. 572 1.) és az Ady Endre élete és pályája 
Vezér Erzsébettől (Gondolat, 1977. 555 1.) - hasonló műfajú: népsze-
rűen tudományos ismeretterjesztő kézikönyv, képzettebb érdeklődők és 
szakemberek számára egyaránt. Varga tulajdonképpen 1966-ban meg-
jelent, Ady Endre c. könyvét bővítette ki „közel kétszáz új, illetve 
továbbírt oldallal", „felfrissített" koncepcióval. (Ezért nem egyszerűen 
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2. kiadásnak jelzi művét.) Az 1966-os kiadás az „első kísérlet volt az 
egész Ady-életmű marxista szemléletű bemutatására", beleértve a levele-
zés, a novellák és a publicisztikai írások gazdag anyagát. Vezér Erzsébet 
Ady-könyvének 1. kiadása 1969-ben jelent meg, s ugyancsak a teljes 
Ady-kép bemutatását ambicionálja, életrajzi adatoknak, irodalomtör-
téneti megállapításoknak és egyes művek ismertetésének, főként vers-
elemzéseknek egységében. 

Annak idején mindkét mű megkapta a maga kritikai méltatását. A 
mi szempontunkból most csak az a kérdés, hogy a centenárium alkal-
mából indokolt volt-e, hasznos volt-e ennek a két hasonló természetű, 
lényegében-nagyjából ugyanazokra az eredményekre eljutó műnek új-
bóli megjelentetése. 

A válasz: igen. Bár - ismételjük — mindkét szerző a teljes Adyt 
igyekszik megragadni és szuggesztíven az olvasó elé állítani, és művek 
koncepciójában is - az életrajz nyomán haladó emberi és költői fejlődés 
nyomonkísérésében — sok a hasonlóság: a részletkérdésekben, az 
egyes művek és fejlődéskorszakok megközelítésében, a feldolgozás 
módjában sok a különbség köztük. Varga kalauzolása dokumentáltabb, 
Vezéré áttekinthetőbb: inkább szintézisre tör, míg Varga az aprólékos 
boncolásban, a motívumegyezések finom fölfejtésében mester. Vezér 
előadása egyenesebb vonalú, elbeszélő, könnyebben követhető, szerke-
zete kerekebb; Varga szövege színesebben cikázó, bonyolultabb kereszt-
metszetekben, nemegyszer apró mozaikkockákra bontva adja elő anya-
gát. Kis fejezetei szinte egy-egy miniatűr tanulmány, mikroszkopikus 
esszé egy-egy részletkérdésről. Ady fejlődését kívülről befelé vizsgálja; 
azt mutatja ki meggyőzően, hogyan nőttek ki az Ady-versek a korból, 
illetőleg - „lírai tömbökként" - Ady pubücisztikájából. Vezér inkább 
azt fejti ki, hogyan függtek össze életével, pszichikai alkatával, és 
müyen hatást fejtettek ki: belülről kifelé értelmezi az életművet. Varga 
nagy ereje a pazar asszociatív készség, Vezéré az érzelmi azonosulás, a 
beleélés képessége. Varga szövegében több a definitív általánosítás, 
Vezérében több az eszméitető magyarázat. Vezér óvatosabban asszociál, 
Varga merészebben vonja le következtetéseit a maga felállította 
premisszákból. Ady-portréjának vezérmotívuma, hogy intellektualizmu-
sában, gondolkodásának eredetiségében látja médiuma egész egyéniségé-
nek, zsenijének, életművének alapvonását Vezér az életrajz és a lelki 
történések mozzanataira érzékenyebb, Varga az eszmei-politikai hatá-
sokra. Vezér Ady műveinek - főleg verseinek — művészi ötvözetét 
elemzi mélyebben, Varga az eszmei-politikai tartalmakat. Vezér esztéti-
zál, Varga filozofál és politizál. Vezér a versek elemzésében specialis-
tább, Varga a publicisztikának ad nagyobb teret, bár számtalan kevésbé 
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emlegetett Ady-veiset is bevon fejtegetéseibe - csaknem az egész 
Ady-lírát felöleli könyvében! Általában rengeteget idéz; szinte minden 
megállapítását idézetből szűri le, vagy idézettel támasztja alá. Az ő 
bibliográfiai apparátusa gazdagabb, Vezéré viszont szuggesztívebb. 
Vezér stílusa tömörebb, Vargáé olykor majdnem szószaporító, szinte 
túlburjánzó - mint aki élvezi fölfedezéseinek örömét, s nem tud tömör 
szóval szabadulni tőlük. Nem mindig könnyű követni gondolatmenetét, 
s a könyv a közepén túl egyre fárasztóbbá válik. Részletezettsége 
ellenére helyenként aránytalannak tűnik (pl. a duk-duk-affért szinte 
csak említi, bonyolult összefüggéseit, történetét nem is ismerteti), más-
hol ellentmondásra ingerel (pl. a Magyar jakobinus dalának beosztása a 
„pesszimizmust süvöltő" versek közé (286.) vagy Л fajok cirkuszában 
az Én-versek között (289.]). 

Már csak terjedelmi okoknál fogva sem mérlegelhetjük a két könyv 
részleteit. Ha azonban azt a kérdést vetjük fel, hogy a centenáriumig két 
ilyen, valóban nagyszabású összefoglalás jóvoltából most már megnyug-
tatóan tisztázódtak-e az akut Ady-problémák: sajnálattal azt kell mon-
danunk, hogy nem. Vezérnél túlzásnak tartjuk azt az erőfeszítést, hogy 
most már Ady egész dekadenciáját tagadjuk (mintha kisebbítené költői 
nagyságát, hogy az élet teljessége - pozitívumok és negatívumok -
megrendítő őszinteséggel egyaránt beleáradnak lírájába), szinte szimbo-
lista-voltát is kétségbevonjuk (nem helyesebb-e az az értelmezés, amely 
szerint Ady szimbólumai - általában - nem elködösítik, hanem éppen-
séggel még szuggesztívebben jelenítik meg a valóságot? ), és isten-versei-
vel ő se, Varga se tud zöldágra vergődni, bár nagyjából egyetértenek. 
(Vezér: „Ady istene éppen annyiféle, mint ahány versében megjele-
nik . . . A forradalmi líra csak a magányosságból való kitörésnek egy 
másfajta kísérlete, mint az istenes versek . . . " [287.]) Varga: „Ady iste-
nének vajmi kevés köze van a teológiáéhoz. Egy önlelkéből kivetített Is-
ten-képzet ez, amelyre harcaiban volt szüksége . . . [326. 1.]) És különös, 
hogy éppen Adynak a munkásosztályhoz fűződő kapcsolata kap mind-
két könyvben halvány megvilágítást. Varga egyetért Hatvanyval abban, 
hogy Ady se nem proletár, se nem polgár-forradalmár: „költészetének 
tartalma valóban paraszti forradalmiság", bár „a munkásság harcát is 
rokonszenvvel figyelte" (510.), és Adynak a munkásosztályhoz vezető 
útja felvázolásában - Révai nyomán - visszatér a közelmúlt tan-
könyveinek ahhoz az iskolás menetéhez és fogalmazásához, amely sze-
rint Ady ,kereste azt az osztályt", amely az általa kezdettől fogva 
vágyott forradalmat megvalósíthatná, és így jut el a polgárság és a 
parasztság után a proletariátushoz. Vezérnél is - terjedelmes fejtegeté-
sek ellenére — valahogy elsikkadnak Ady a munkásosztályhoz való 
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közeledésének történelmi-társadalmi alapjai. Jellemző, hogy a Csák 
Máté földjén csak egyszer kap címszerű, zárójeles említést, - akkor is 
ügy, mint a paraszíforradalmat idéző vers! (218.) Elemzéséről szó sincs. 

Varga és Vezér felfogásában egyébként egyetlen lényeges különbség 
van: míg Vezér egyre emelkedő ívben látja (és láttatja) Ady művészi 
fejlődését is, Varga szerint a Vér és Arany után „művészi fejlődésről 
alig, költői világának gazdagodásáról annál inkább lehet beszélni" 
(239.) Némi ellentmondással később mégis azt írja, hogy az 1914-es Ki 
látott engem? c. kötet „kétségtelenül egyik csúcsa az Ady-lírának" 
(294.) Varga könyvének plusza az Ady utókoráról adott tömör össze-
foglalása, az egész Ady-irodalom kötetvégi kritikai méltatása; Vezér 
könyvének többlete - az olvasóközönség szempontjából - a viszonylag 
gazdag képanyag. Hogy Vezér Erzsébet mit köszönhet Varga József az 
övénél három évvel előbb megjelent könyvének, nem tudhatjuk (nem is 
feladatunk kutatni), hiszen nem egy kérdésben szükségszerűen azonos 
vagy hasonló álláspontra kellett jutniuk, az eltérések pedig önmagukért 
beszélnek. Ady népszerűsítése szempontjából legfeljebb azt mondhat-
juk, hogy Vezér Adyjának kiadása Varga új műve mellett sem volt 
fölösleges. Bizonyos azonban, hogy helyes lett volna, ha Varga is, Vezér 
is az új kiadásban már értékesíti Király István időközben megjelent 
művének eredményeit (főként az olyan, náluk amúgy is megoldatlanul 
maradt témakörökben, amilyen például az istenes és halál-versek). 

A harmadik (ugyancsak 2. kiadásban megjelent) összefoglaló mű -
Miliők Éva Fogoly а vártoronyban c. könyve (Móra Könyvkiadó, 1977. 
222 1. + 16 képlap) - merész vállalkozású sajátos műfaj: életregény, 
már majdnem szépirodalmi eszközökkel, de szigorúan hiteles adatok, 
forrásművek felhasználásával. Az egész mű asszociációkra épül fel: kép-
zettársításokra Ady versei, cikkei, életrajzi adatai, kortársai és a kor 
történelmi-társadalmi körülményei között, ahogy ezek egyetlen „regé-
nyes", álomtalan csúcsai éjszakán látomásszerűen felvillannak a beteg 
költő tudatában. Kétségtelen, hogy ez az asszonyíró érti, megértette 
Adyt, egész külső-belső világával együtt, és nemcsak szinte félelmetes 
beleérző képessége van, hanem történelmi tudása, elbeszélő és megjele-
nítő képessége is víziójának kivetítéséhez. Kitűnő érzékkel emeli ki Ady 
életéből, leveleiből, cikkeiből, verseiből a legjellemzőbb passzusokat, és 
sok mindent megértet Ady életének és egyéniségének dialektikájából is: 
„az élet igen és nem, tagadások és állítások, hozsannák és átkok egymás-
ba szőtt végtelenje. . ." (214.) A döntő kérdés az, hogy hiteles-e a 
könyv víziója Adyról? Úgy vélem: igen - még akkor is, ha a költő-
modell szubjektumán át (minthogy a szerző ebbe helyezkedik bele) az 
Ady-élet úgyszólván valamennyi szereplőjének rajza — Lédáé, 
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Csinszkáé, Hatvanyé egyaránt - némileg igazságtalanná válik. A könyv 
legérzékenyebb negatívuma általában az, hogy az epikai keretül válasz-
tott, bormámoros, lázálmos csúcsai éjszaka némüeg a dekadencia hangu-
latát nyomja rá az egész Ady-képre . . . 

Nem összefoglaló jellegű mű, de Ady életrajzi adataival ehhez a 
kiadványcsoporthoz kapcsolódik az Itóka - Ady Párizsban című, 
Romániában megjelent kis kötet (Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 
1970. 297 L), amely Bölöni Györgyné Párizsról, a fehérterror alatti 
szenvedéseiről, Anatole France-ról, Rodinről, Bourdelle-ről emlékező 
írásai között Adynak is szentel egy fejezetet. Sajnos, nagyrészt ezek sem 
eredeti publikációk: csak gyűjtemény a szerző előbb vagy később, itt és 
ott megjelent írásaiból, Robotos Imre rövid bevezetőjével és jegyzetei-
vel. Az Ady-fejezet értéke az, hogy - mintegy kiegészítve Bölöni „igazi 
Ady"-ját - a Párizsban élő mindennapi Ady jelenik meg benne, ahogy 
akkori énje, gesztusai, szokásai egy finoman érző, intelligens női lélek-
nek a zseni mellett kissé szecessziósán szépprózaivá hevülő stílusában 
tükröződnek. Egy nagyon-szeszélyes, hisztériás, vibráló és gonoszkodó, 
önmagát emésztő-pazarló Ady bontakozik ki a szeretettel és áhítattal 
rótt sorokból is. És Léda is szélsőségekben tobzódó partner: „. . . nem 
szelíd, nyugodt, tűrő teremtés. Éppen nem. örvényes, mély lelkű, 
háborgásokkal, felcsattanó, viharos szenvedélyekkel, soha nem nyugvó 
nyugtalanságokkal teli, erős, határozott egyéniség" (58. L). Itóka, a 
megbízható, gyöngéd szemtanú, nagy baráti akarásában, zseni-tiszteleté-
ben inkább negatív képet fest - mint emberről - „Bandikáról" is, 
Lédáról is. Irodalomtörténeti szempontból azok a passzusai a legérde-
kesebbek, amelyekben az ihlet lázában gyötrődő, műveit alkohollal és 
nikotinnal szülő Adyt rajzolja meg abban a négyes baráti körben (Itóka, 
Bölöni, Léda és Diósy), amely megható odaadással Ady költői hivatásá-
nak szogálatára szentelte magát. 

A centenáriumi kiadványok harmadik csoportjába részlettanulmá-
nyok tartoznak. Tulajdonképpen ez az a többlet, amellyel a centenári-
um hozzájárult az Ady-kutatáshoz. Közülük csak négy régibb tanul-
mány együttes kiadása a Lukács György Ady Endréről c. kis kötet 
(Magvető, 1977. 83 L). Bár ezeket a tanulmányokat Varga József és 
Vezér Erzsébet is bőségesen hasznosította, nem volt fölösleges külön is, 
teljes szövegükben kiadni őket. így domborodik ki az alapgondolatuk: 
Ady mindent, még a lírai formát is meghatározó lényege az, hogy 
forradalmár költő, méghozzá magányosan az, s ugyanakkor világossá 
válnak az összefüggések Lukács és Révai József Ady-látása között. Bár 
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Lukács nagyon józanul (és kiábrándítóan) ítéli meg költó'ink világiro-
dalmi sorsát, ugyanakkor azt is kimondja, hogy az Európát az I. 
világháború felé vezető krízis korszakában Ady volt Európa legnagyobb 
lírikusa. 

UgyancsaK a „Gyorsuló idő" sorozatban jelent meg Horváth Béla 
Czigány Dezső Ady-képei c. kis kötete (Magvető, 1977. 86 1.). A 
Czigánytól származó 7 Ady-portré történetének és művészi értékeinek 
szinte filológiai apparátussal végzett kritikai ismertetésén kívül a művész 
és a költő életéből merített adatok, epizódok töltik ki az esszé kereteit. 
Horváth szerint Czigány „nem annyira művészetével ragadta meg 
(Adyt), mint inkább haladó politikai felfogásával, következetes balol-
dali magatartásával" (18.). Nagy kár, hogy - ha már egy külön kis 
kötetet szántak erre a témára - a képreprodukciók nem színesek! 

Helyi jelentőségű, de érdekes, nemegyszer új adatokkal egészíti ki az 
Ady-irodalmat Péter László Ady nálunk c. műve (Somogyi Könyvtár, 
Szeged, 1977. 150. 1.). Ady szegedi és Csongrád megyei (Hódmezővásár-
hely, Makó) vonatkozásait gyűjti egybe, tőle való és róla szóló írásokat, 
életrajzi adatokat - egy szegedi huszártiszttel vívott párbaja miatt 
letöltött 3 napi államfogház-büntetésétől kezdve azon a havi 20 forin-
ton keresztül, amelyen múlott, hogy Ady nem Szegedre került át 
Nagyváradról újságírónak, egészen Ady utolsó, Szegeden 1917. szep-
tember 30-án lezajlott nyilvános szerepléséig, amelyen Tömörkényről 
szóló vallomásán kívül négy versét is felolvasta. A szövegszerű doku-
mentumokat Péter László aprólékos összekötő szövege fűzi egységes 
olvasmánnyá, és viszonylag gazdag kép- és reprodukcióanyag avatja 
érdekesebbé. Jellemző adat, hogy Domokos László szegedi író már 
1912-ben „a szociális törekvések költőjének" nevezi Adyt, Baranyai 
Zoltán pedig „a szociáldemokrata Adyt" hiányolja a Vér és Arany 
kötetben (1908. jan. 12.). 

Szinte bibliofil csemegének számít a centenárium kiadványai között 
a Petőfi Irodalmi Múzeum „Kézirattár" sorozatában megjelent, repre-
zentatív kiállítású, kézirat-fakszimiléket, érdekes képeket (Ady vala-
mennyi vers-ihlető múzsájának arcképét) és színes reprodukciókat is 
közlő, Ady Endre: Az elhagyott kalózhajók címet viselő kötet (Magyar 
Helikon, 1977. 78 1.). Benne Baróti Dezső Ady-versek, életrajzi adatok, 
levélrészletek (köztük eddig kiadatlanok) nyomán „mutatja be" Ady 
szerelmeit, szépen megírt, mértéktartóan fogalmazó, irodalomtudósi 
fokon elemző jellemzésekkel. Legrészletesebben a kötet címadó versét 
értelmezi a hajó-szimbólum változatainak tükrében, kiolvasva a vers 
képeiből Ady egész szerelmi skáláját. A vers múlt-idéző versszaka 
„miniatűr életrajz" (67. 1.), egészében azonban a Csinszka-szerelem 
kezdeti boldogság-adásának himnusza. 
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1924 és 1969 között írt cikkeket gyűjt össze, de számunkra fölér 
egy új, eredeti publikáció nóvumával Fábry Zoltán Ady igaza c. kötete, 
amelyet Ady születésének 100., Fábry születésének 80. évfordulója 
alkalmából jelentetett meg a pozsonyi Madách kiadó (1977. 263 1.). A 
kötetet szerkesztő Turczell Lajos bevezető tanulmánya világosan kiraj-
zolja Fábry Adyhoz-viszonyulásának soha meg nem szakadó, de eszmei 
szempontból a kor változásaihoz és Fábry saját írói pályamódosulásai-
hoz igazodó grafikonját. A kötetben közölt 28 tanulmány, cikk, beszéd 
(vagy tanulmányrészlet) közül 11 kifejezetten Adyról szól, a szerkesztő 
azonban - helyesen - még 17 olyan „Ady-telítettségű" tanulmányt, 
cikket is beválogatott a gyűjteménybe, amelyben Ady „szava — mint 
érv, tanulság, viszonyítás és mérték - hangsúlyosan jelen van". Ez azért 
lehetséges, mert aligha volt még egy olyan író-publicista, akinek egész 
gondolkodását, világnézetét, emberiség-, magyarság- és történelemlátá-
sát annyira áthatotta volna Ady eszmeisége, példamutatása, mint Fábry-
ét. önmagát jellemezve írja: „Ady volt legnagyobb emberélménye, s így 
az »ember az embertelenségben« lett szinte egyetlen törvénytáblája. És 
ez sok volt, ez minden lehetett. . ." (225. 1.). A szerkesztő Turczell 
maga is némileg „felnagyításnak", „jelentősége abszolútizálásának" tart-
ja Fábry Ady-rajongását, de ennek reális alapjait egy pillanatra sem 
vonja kétségbe. Kétségtelen, hogy a kisebbségi sorsban még fontosabb 
szerepet játszott Fábry Ady-kultusza, s ma - a kötet sodró hatású 
írásait olvasva - némi szégyenkezéssel állapíthatjuk meg, hogy az ellen-
forradalmi korszakban, sőt még a 2. világháború után is, Szlovákiából 
sokkal világosabban látták nemcsak Adyt, hanem - Ady eszmei alapjai-
ról — a történelmet is, mint Magyarországról. Fábry állandóan Ady 
teljességét és egységét hirdeti, de életművéből elsősorban ß politikumot, 
a magyar küldetés prófétaságát - s ebből is a háborúellenességet, az 
„ember az embertelenségben" mindent átfogó példamutatását és a 
forradalmi osztálytartalmat emeli ki. ,,Ady egy vonalon harcolt egyszer-
re Geszt és Bécs ellen" (56.). Irodalom és politikum, Ady és a magyar 
sors szétválaszthatatlanul egybefonódik Fábry gondolkodásában. Az 
egyéb Ady-problémák közül a dekadenciát egyrészt a fiatal Ady később 
kinőtt pályaszakaszának látja, másrészt a forradalmisággal közömbösíti: 
„aki lázad, nem lehet dekadens!" (53.) Abban is mai Ady-képünket 
előlegezi, hogy A halottak elértben látja Ady költészetének csúcspont-
ját. S ez az Ady-idézés mindig egy tiszta emberségű, igaz magyarságú, 
politikus lelkű, mélyen humanista publicista költői szépségű, szuggesztí-
ven egyéni, agitatív erejű stílusában szólal meg. Fábry ugyanis minde-
nekelőtt agitálni akart Ady eszmei példájával, és előadása is ehhez 
igazodik. A kiadó ezzel a kötettel nagy szolgálatot tett nemcsak Ady-
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nak, hanem Fábrynak és az egész szlovákiai magyar irodalomnak is, sőt 
a hazai olvasóknak és irodalomtörténetnek is hasznára válik. 

Az Ady-centenárium legtartalmasabb, legújabb eredményeket tartal-
mazó kiadványa a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propagan-
da Iroda közös kiadásában megjelent, Tegnapok és Holnapok árján. 
Tanulmányok Adyról című vaskos kötet. (1977. Szerkesztette: Láng 
József. 457 1. + 20 képlap.) A kiadvány 18 szerző egy-egy tanulmányát 
közű, jórészt eddig kiaknázatlan témákról, elismerésre méltó terjede-
lemben. 

Ezek közül jó néhány Adynak bizonyos korabeli történeti-politikai-
irodalmi jelenségekhez viszonyuló kapcsolatára vonatkozik. Király 
István tanulmányának (Ady és a Monarchia) fő gondolata: a századelő 
kuruckodó antihabsburgianizmusával és monarchikus nacionalizmusával 
szemben Ady következtes antinacionalizmusa „nem tévedt el": mindig 
a belső demokratikus átalakulásban látta a megoldás útját. Az I. világ-
háborúval kapcsolatos állásfoglalását A mesebeli János elemző fölfejté-
sével illusztrálja a szerző. Erényi Tibor gondosan kíséri nyomon 
(1906-ig) Ady és a szociáldemokrácia erősödő kapcsolatát - azzal a 
megállapítással, hogy ez a kapcsolat nemcsak eszmei volt, hanem alka-
lomadtán közvetlen, személyes is. Kispéter András nemcsak Ady sze-
cessziós vonásaira mutat rá, hanem izgalmas és fontos tisztázást kísérel 
meg általában a szecesszió mibenlétét, problematikáját illetően, sőt Ady 
egész életérzését és költői motívumkörét a szecesszióból vezeti le. M. 
Pásztor József történeti tanulmányának tartalmát a címe jelzi: „Ady 
Endre eszméinek térhódítása az ifjúság soraiban az ellenforradalmi 
Magyarországon." Székely György szerint „a színház művészete" — 
színibírálatok és drámakísérletek, tervek formájában — „beletartozott 
abba a nagy összefüggésrendszerbe, amely (Ady) poézisét, publicisztiká-
ját, közéletiségét olyan szervesen kapcsolta össze" (234.). 

A tanulmányok egy másik csoportja az Ady-életmű egyes belső 
problémáival foglalkozik. Schweitzer Pál és Baróti Dezső Ady lírájának 
egy-egy fontos verscsoportját vagy motívumkörét analizálja. Az előbbi 3 
kötetnyitó „vezérverset" mint költői önportrékat (imponáló összefüg-
gés-látással, de már-már az agyonmagyarázás határán). A „vezérversek" 
közül a Góg és Magóg. . .-ot nagyraértékelően, hosszasan elemzi, a 
Minden-Titkok Versei eredetileg 7 versszakos prológját sikerületlennek 
(„művészi kudarcnak") tartja. Baróti „a vizek motívumhálózatát" vizs-
gálva szuggesztíven mutatja be, hogy a „vizek" (patak, folyó, tó, tenger) 
hol tragikus-mélabús, hol életes-vidám tartalmak hordozói Ady lírájá-
ban. Sára Péter a szimbolizmussal és egyéb európai hatásokkal szemben 
a népmesék és mesemotívumok szerepét hangsúlyozza Ady költészeté-
ben, sőt szimbolizmusában is kimutatja meseélményeinek hatását. 
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Kovalovszky Miklós A d y költészetének nyelvi rétegeit rendszerezi 
szinkronikus szemlélettel, az eddig szétszórt észrevételek és Király István 
Ady-könyvének diakronikus természetű megállapításai után (és nyo-
mán), rengeteg példával a versekből. Czére Béla nemcsak meggyőzően 
rendszerezi, hanem biztos ítélettel esztétikailag értékeli is Ady külön-
féle novellatípusait. 

Egy újabb tanulmánycsoport Ady és egyes költők, politikusok és 
művészek kapcsolatát elemzi. Jemnitz János Ady ellentmondásoktól 
nem mentes, de egészében pozitív Jaurès-képét rajzolja meg gondos 
kronológiai elemzésben. Rónay László arra a merész feladatra vállal-
kozott, hogy Kosztolányi költészetében Ady-hatásokat mutasson ki. 
Kiss Ferenc higgadtan veti mérlegre Kosztolányi hírhedt Ady-ellenes 
„Különvéleményét", s ha nem mentegeti is Kosztolányit, megnyilatko-
zásának alapjait és a „homo aestheticus" Kosztolányi-féle képletét 
mindenesetre meggyőzően elemzi. Csaplár Ferenc Kassáknak, Tverdota 
György József Attilának Adyhoz való viszonyát teszi nagyítólencse alá. 
Az utóbbi azokhoz csatlakozik, akik elenyészőnek látják Ady hatását 
József Attila érett verseiben, az előbbi Kassák 1920 utáni munkásságá-
ban mutat ki pozitív és negatív, helyes és téves megnyilvánulásokat 
Adyval kapcsolatban. Tasi József Ady és Rippl-Rónai, a két kongeniális 
művész barátságáról és a festő Ady-rajzairól közöl pontos adatokat. 

A kötetet két nagy életrajzi vonatkozású tanulmány zárja le. W. 
Csaplár Ágnes mintaszerűen gondos filológiai apparátussal, számos 
tanúvallomás egybevetésével rekonstruálja Ady első napját a halottas 
ágyon, a költőt megörökítő rajz- és szobrászművészek eredményeinek 
kritikai szemléjével. S végül a kötet egyik legértékesebb része E. Csorba 
Csilla Ady száz arca c. fénykép-ikonográfiája, az összes jelenleg szá-
mon tartott Ady-fénykép reprodukciójával. A tartalmas tanulmánykötet 
- ismételjük - értékesen gazdagítja az egyes problémákkal foglalkozó 
Ady-irodalmat. A tanulmányok szerzői — a témabeli eltérések ellenére 
- nagyjából egy nyelven beszélnek - s ez Adyval kapcsolatban már 
magában véve is nagy szó. 

* 

Az Ady-centenárium alkalmából megjelent kiadványok száma nem 
sok, de nem is kevés. Különösen, ha hozzászámítunk néhány exkluzív 
kiadványt, amilyen a Corvina kiadó miniatűr Ady-kötete, amely tizen-
három nyelven közli a Párisban járt az őszt és A halottak élén 
fakszimüe kiadása az Akadémiai Könyvkiadótól, Keresztyry Dezső utó-
szavával - valamint egy sor külföldi kiadványt, amüyen az újvidéki 
Fórum kiadó Az Ady-vers időszerűsége című kötete, a vajdasági magyar 
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költők, írók és kritikusok Ady-tanulmányaival, a szabadkai Minerva 
Kiadó kétnyelvű Ady-verskötete, amelyben a horvát fordításokat 
Krlezsa József készítette, Ady hetvenegy válogatott versének spanyol 
nyelvű kiadása, amelyben a fordítást David Cherician kubai költő végez-
te, a kötet szerkesztőjének és bevezető-írójának, Tóth Évának közre-
működésével (Corvina) és egy Ady tizenhét versfordítását tartalmazó ja-
pán kötet, Tokunaga Yasumuto és Ikeda Masayuki műfordító-szerkesz-
tők gondozásában, Kerényi Ferenc, Szabolcsi Miklós és Ikeda Masayuki 
tanulmányával, Borsos Miklós tollrajzaival. A z Élet és Irodalom tudósí-
tott arról — Sirpa Hajba finn költőnő és műfordító közlése alapján —, 
hogy Helsinkiben kétnyelvű kiadásban jelent meg az 1977-ben ott 
megszervezett Ady műfordító-verseny anyaga. 

Szép ténye az Ady-centenáriumnak az, hogy a szomszédnépek és 
Kuba kiadói - Ady szelleméhez híven - szinte valamennyien tiszteleg-
tek valamilyen formában a nagy internacionalista költő előtt. 

A mérleg a hazai és a külföldi népszerűsítés szempontjából kedvező, 
tudományos szempontból meglehetősen sovány. (Az ismertetett űj 
tanulmányköteten kívül például Király István művének folytatása lehe-
tett volna méltó továbbhaladás.) Számunkra, akik megértük az évfordu-
lót, mindenesetre úgy tűnik, hogy a centenáriumra végre kialakult a 
hiteles Ady-kép, amely egyrészt állandó emelkedést lát költői pályáján, 
másrészt egységben akarja és tudja látni ellentmondásokkal teli, bonyo-
lult egyéniségét és életművét. Bizonyos azonban, hogy a következő 
korok abba se fognak belenyugodni, amit most mi mondunk és hiszünk. 
Ady pőrében talán nem is lehet kimondani az „utolsó szót". És bizo-
nyára így van jól, életműve így marad örökké izgalmas, élő és megújuló 
valóság. 

MAKAY GUSZTÁV 

50 EVES A KORUNK 

Mint egy mesterien komponált három tételes nagyzenekari hangver-
senydarab a zeneszerző álmait, úgy kelti életre az 50 éves Korunk című 
folyóiratot az az esszégyűjtemény, melynek vezérszólamai a harmónia-
teremtés dicséretes szándékával elsősorban azokat az alapmotívumokat 
járják körül és erősítik fel, amelyek - e sajátos nemzetközi helyzetben 
- a szellemi összetartozás tudatát, illetve a múlt tanulságaiból fakadó 
konzekvenciák mai lehetőségeit hordozzák. 


