
FILOLÓGIA 

EMLÉKEZÉSEK ADY ENDRÉRŐL* 

A zilahi diákévekkel záródó első, a debreceni és nagyváradi éveket 
tartalmazó második kötet után 1987 végén megjelent harmadik kötet 
a költő Párizsba indulásától a Lédával való szakításig terjedő időt 
öleli fel. Az életpálya négy fontos meghatározója köré csoportosulnak 
tematikusan az emlékező írások: a Párizs-élmény (párizsi utak), a 
Léda-szerelem, a budapesti újságíróskodás és a Nyugat-mozgalom. 
A kötet végén található életrajzi-időrendi tábla 1904 januárjától in-
dulva majdnem kilenc évet fog át, az életút legeseménydúsabb eszten-
deit: a nagy szerelem beteljesülését és a szakítást, a pálya magasba 
ívelését, barátok és ellenfelek., rajongók és gyűlölők táborának kiala-
kulását. A terjedelmes kötetben nem is fér el minden, ami időrendben 
ide tartozna. A négy fő téma közül voltaképpen csak kettő záródik le 
teljesen ebben az időszakaszban: a Párizs-vonzás és a Léda-szerelem. 
Feltehető, hogy lesz még emlékezés, vagy más témaközpontú emlé-
kezéshez kapcsolódó jegyzet Adynak a Világhoz, a Pesti Naplóhoz, 
valamint a Nyugathoz fűződő viszonya alakulásáról. Kovalovszky a 
következő kötetbe ígéri többek között A Holnapról és a Három 
Hollóról szóló emlékezéseket. 

A kötetben 47 szerző írása van. (Ezeket a továbbiakban — meg-
különböztetésül — alapszövegeknek nevezzük.) Közülük 26 a szer-
kesztő kezdeményezésére íródott az emlékezésgyüjtemény számára, 
tehát itt jelenik meg először; 21 már megjelent másutt, itt az eredeti 
közlemény teljes vagy részleges átvétele, ill. egy-egy teljes életműből 
válogatott szemelvénygyűjtemény (Babits, Móricz) található. A kötet-
be fektetett nagy munka méreteit érzékelteti az az adat, hogy az alap-
szöveg 353 oldalához 272 jegyzetoldal készült — petit szedésben. 
A jegyzetek terjedelme nagyobb, mint az előző kötetekben. 

Az első fejezetben Ady párizsi életének emlékei kerültek a súly-
pontba. A közvetlen élményeken alapuló emlékezés kevés. Halász 
Gyula, az egyik emlékező, nem is találkozott a költővel a francia 
fővárosban, de írása eleven és jellemző kép a korabeli Párizsról, ezért 

* 3. köt. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és magyarázatokkal kiegé-
szítette Kovalovszky Miklós. Bp. 1987., Akadémiai Kiadó 725 o. 
(Új Magyar Múzeum 12.) 
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került a kötetbe. Kovalovszky a jegyzetekben is törekszik egy-egy 
kérdéskör szélesebb alapokon nyugvó vizsgálatára, ill. összefoglalásá-
ra. így áttekinti a francia szellem és a Párizs-vonzás hatását különösen 
a reformnemzedék és a századforduló magyarjaira, s utal azokra a 
két háború közötti művekre is, amelyekben ez a vonzás az Ady-hatás-
sal összekapcsolódva jelentkezik. E fejezetbe kerültek Bodor Aladár 
és Oláh Gábor Keletiek Nyugaton című útinaplóiból kiemelt szemelvé-
nyek is, s ennek jegyzetében tér ki a szerző a fejezet tárgyához szo-
rosan nem tartozó, de időrendben ide illő Ady— Oláh Gábor viszony-
ra. A szerkesztésnek ez a módszere, mely nyilvánvalóan a teljességet 
szolgálja, az Emlékezések mindhárom kötetére jellemző. Kovalovszky 
kötelességének érzi, hogy ha kell, az emlékezésektől elszakadva, ill. 
azokat kiegészítve, Ady életének és irodalmi működésének minden 
lényeges részét érintse, s az alapszöveggel és a jegyzetekkel együtt 
kerek egészet alkosson. 

Bölöni György és későbbi felesége, Itóka, Ady párizsi életének igazi 
szemtanúi, nem közismert műveikkel vannak jelen. Bölöninek egy 
kisebb, kötetben meg nem jelent írását, Itóka fiának, Kozmutza 
Kornélnak rövid emlékezését találjuk itt. Nem maradhattak ki e fe-
jezetből a festő ismerősök, akikkel többnyire Bölöni és Itóka ismer-
tették össze Adyt, s kapcsolata egyik-másikukkal tovább is fennma-
radt. Az emlékezések és a szerkesztői kiegészítések is megerősítik az 
ismert tényt: Ady elvonultan, „a maga kis körében" élt az „embersű-
rűs, gigászi vadon"-ban. Idegenekkel, helybéliekkel alig ismerkedik, 
Bölöniék francia író-, művészköreit nem hajlandó látogatni. Hírekről, 
eseményekről az újságokból értesülve kötelességtudóan írja nap 
mint nap cikkeit, verseit, s küldi a lapoknak. 

Ha bárki a gyűjtemény alapszövegéhez kiegészítést ajánl, lehet, 
hogy nyitott kapukat dönget, mert az ajánlott írás nem ismeretlen 
Kovalovszky előtt. Másrészt az emlékezések nincsenek kisebb idő-
egységekre tördelve, egy-egy témához súlypontjukkal, fontosabb ré-
szükkel kapcsolódnak, így a hiányzónak tűnő emlékezés még későbbi 
kötetben is előfordulhat. D e az is megeshet, hogy a szerkesztő egy-egy 
emlékezést nem talált hitelesnek, felvételre érdemesnek. Ezek előre-
bocsátásával idézem itt Kunffy Lajos festő (1869—1962) Visszaemlé-
kezéseim című müvének (Kaposvár, 1981. 93—94.) egy bekezdését: 

A Párizsba érkezett és hozzám jött magyarok közül fel kell 
említenem Ady Endrét. Mikor a házmesternével névjegyét 
beküldte, elcsodálkoztam, mennyi predikátum van neve előtt 
egy Párisban használt kártyán, amikor az idegen hangzású 
neveket különben is a legfurcsábban ejtik ki a franciák. 
Én akkor még nevét sem ismertem, de talán Magyarországon 
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sem sokan. Egy vidéki magyar benyomását tette külső meg-
jelenésével, csak szép barna szemei keltették fel bennem az 
érdeklődést. Én éppen valami munkámat akartam befejezni, 
de azért kérdéseket intéztem hozzá, ő azonban igen szótlan 
volt, inkább csak figyelt és szemlélődött. Erre letettem a 
palettámat és meghívtam, jöjjön velem lakásunkra, felesé-
gemnek éppen fogadási napja volt és hívtam, igyék velünk 
egy csésze teát. Jött is. Bemutattuk néhány szép fiatal nőnek, 
de azokkal szemben is szótlan volt, amit nyelvtudása hiányá-
nak véltünk. Néhány nap múlva elküldte nekünk még Nagy-
váradon kiadott első verskötetét dedikációval „Még egyszer" 
címmel. Hogy méltóan megköszönhessem, kértem felesége-
met, olvassa el és mondjon róla véleményt. Költeményei 
azonban nem nagyon tetszettek. Ady többé nem jelentkezett, 
aminek tán az is oka volt, hogy Ady ezután nagyon össze-
boronálódott Léda asszonnyal. Néhány év múlva láttam 
még egyszer Párisban, a Variété színház egy felvonás közében 
a terrasse-on, ahol már egy elegáns párisiként mutatkozott. 
Miután hazaköltöztünk Magyarországra, egy alkalommal 
kereste velünk a találkozást, de nem sikerült. Özvegyével 
azonban, Boncza Bertával — Csinszkával —, mikor már újra 
férjhez ment Márffy Ödön kedves kollégámhoz, nagyon 
összebarátkoztunk. Ő is a Zirzen intézetet, ekkor már Erzsé-
bet Női Főiskolát végezte, mint a feleségem. Berta Ilona, az 
intézet igazgatónője beszélte nekünk, hogy amikor tanítvá-
nyait megkérdezte tanulmányaik befejezése után, hogy mik 
óhajtanak lenni, Csinszka azt válaszolta: egyéniség! ! Ez be is 
következett, mert nagyon eredeti, szellemes és tehetséges lény 
volt. 

Kunffy és családja, amennyire az emlékezésben gyéren előforduló 
évszámokból a csapongó előadásmód miatt erre következtetni lehet, 
1904 és 1914 között élt — megszakításokkal — a francia fővárosban. 
Az őket gyakran fölkereső művészek között említi Rippl-Rónait, 
Kernstockot és Hatvany Ferencet. Ady látogatásának idejét nem jelöli 
meg, de a 77. oldalon ez olvasható: „1904 októberében visszatértünk 
Párizsba, ahol állandó lakásunk volt." A költő tehát első párizsi 
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tartózkodása vége felé járhatott Kunffyéknál. Ezt erősíti meg a dedi-
kált Még egyszer ajándékozása. (A kötet most is megvan a festőmű-
vész fiánál.) Az emlékezés-részletben meglepően új nincs; ismert, 
többször leírt jellemvonásokkal találkozunk: idegenek, úrinők társa-
ságában hallgatagság, majdnem elfogódottság, vidékies külső stb. 
Kár, hogy nem tudjuk, mi indította Adyt a látogatásra. Kunffy nem 
ír előzetes meghívásról. Lehet, hogy Ady ismeretlenül is felkeresett 
kinn tartózkodó magyarokat társaságra, barátokra találás reményé-
ben, de a Kunffy-család nem nyerte meg tetszését? (Az OSzK Kéz-
irattára őrzi Márffy Ödönné két Kunffyékhoz írott levelét.) 

A második fejezet a Léda-szerelem tárgya köré gyűjtött eddig is-
meretlen emlékezések, levelek csoportja. Mindazok, akik ismerik 
Révész Béla levelezés-kiadásainak legendásító kommentárjait, Dénes 
Zsófia, Hegedűs Nándor legendaoszlató, leleplező írásait, az Ady— 
Léda viszony sok-sok ága-bogát, hitetlenkedve tapasztalják, hogy még 
mindig fel-felbukkan új adat a nagy szerelem titkaiból. D e ugyanakkor 
azt is tapasztalhatják, hogy a rejtélyekből jó néhány még megfejtetlen 
marad. (Igaz, nem kevesen vannak, akik e rejtélyek megfejtését telje-
sen feleslegesnek tartják, a biografizmus torz kinövésének, álfilológiá-
nak, amely semmivel sem járul hozzá a mű megértéséhez. Egy emlé-
kezésgyűjtemény szerkesztője és általában a filológia művelője nem 
lehet ezen a véleményen. Gyűjteménye — a sorozatcímben is kifeje-
zésre juttatva — múzeum, ahol helye van a költő életéhez, személyé-
hez fűződő legkisebb eseménynek és tárgynak is. Az életrajzi elemek 
irodalomtörténeti fontosságát vitató nézetek nem mentik föl a kutatást 
az ilyen jellegű feladatok alól, ezek kötelező elvégzésére Eötvös Károly 
szavai érvényesek: „nincs múlt időnk nagyjairól olyan kicsi dolog, 
amit én szívesen le ne írnék . . . Már olyan csizmadiának is tudjuk 
nevét, akinél [Petőfi] egykor csizmát varratott vagy foltoztatott. Idáig 
menni nem szükséges, de ez se baj [ . . . ] Az életnek minden apró rész-
lete ezer és ezer ember figyelmét kelti fel. S a figyelem először a részle-
tet, azután magát az egész életet öleli át. Végül azt, ami a költő életé-
ben fenség és örök tanulság az egyén számára és a nemzedékek számá-
ra." Utazása Balaton körül. Bp. 1901. 1. köt. 1 9 9 - 2 0 0 . ) 

A második fejezet első írása Léda húgának, Brüll Bertának az 
emlékezése — meglepetés. Brüll Berta itt sok mindent cáfol, amit 
Fehér Dezsőné Dénes Zsófia Akkor a hársak épp szerettek című köny-
vében állít Lédáról és a Brüll-családról. Kovalovszkynak kell itt a vo-
natkozó irodalom ismeretében állást foglalnia: mi írható a csa ládi -
testvéri tapintat számlájára, s mi fogadható el igazságnak a cáfolatok-
ból. 

A szerző több mint ötvenoldalas jegyzetében (156—219.) ösz-
szefoglalja véleményét és ismerteti a kérdés irodalmát. Lényegében a 
Gyorsuló idő című sorozatban megjelent esszéjének (Léda : legenda és 

13 It 89/4 
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valóság. Bp. 1980.) gondolatait ismétli meg több helyen módosítva, 
kiegészítve és bibliográfiai utalásokkal ellátva a szöveget. Végső 
konklúziója: „Adyt a Lédával való találkozás tette azzá, amivé lett, 
aminek ismerjük" (218.). Léda ragadta ki Váradról, s Párizsban 
kapta eszmei, művészi fejlődéséhez a legtermékenyítőbb hatásokat 
(195.). A szerelem kezdeti mámorának elmúlásával „egyéniségük és 
idegalkatuk" ellentétei egyre többször fordították szembe őket egy-
mással, „szerelmespárból gyűlölködő, egymást marcangoló ellensé-
gekké váltak", s csak a „ragaszkodó hiúság", ill. a „gyáva határozat-
lanság", akaratgyengeség tartotta össze őket (218—219.). 

A Léda-szerelem sorsfordító jelentőségének elismerését Ady életé-
ben a felsorakoztatott vélemények többségében megtaláljuk, ha nem 
is olyan éles fogalmazásban, mint Kovalovszkyé. Mások vitatják 
találkozásuk sorsdöntő erejét. Mindkét vélemény érdemek latolgatása, 
mérlegelés, s felveti a „mi lett volna, ha . . .?" értelmetlen kérdését 
(196). Kétségtelen: az indító lendületet a hirtelen fellobbanó szerelem 
adta, de érdem, köszönet nem ide illő fogalmak, még ha „szándékta-
lan érdem"-ről beszélünk is (186.). 

A kérdés legalaposabb, legigényesebb kifejtése Király Istváné — 
írja Kovalovszky —, magyarázatai azonban .elvontak, túlbonyolítot-
tak" (185— 188.). Király a maga álláspontját Kovalovszky Léda: legen-
da és valóság című esszéjének tanszéki vitáján így summázta : Kova-
lovszky individuál-pszichológiai alapon áll, az ő megközelítése vi-
szont alak- és társadalom-lélektani. Módszertani eszköze a „kommen-
tált biográfia" : a mű felől megérteni és magyarázni az életet (lásd Lu-
kács György gesztuselméletét). Előbb van meg az értékrend, amely az 
életet is alakítja, s ehhez igazodik az életvitel. Előbb volt meg az az ér-
tékrend és érzésvilág, amit a Vízió a lápon kifejez, utána jött a Léda-
-szerelem. Adynak akkor diszharmonikus szerelem kellett. Később 
1912-ben új korszak kezdődött az életében, a mindent újra kezdés 
kora, és ezzel együtt a harmonikus szerelem igénye. Lédát Király nagy-
formátumú egyéniségnek, belső kultúrájú művésziéleknek tartja. 

Kovalovszky a kérdést nem tartja lezártnak. Léda egyéniségének és 
Ady életében játszott szerepének tisztázását továbbra is az Ady-kutatás 
egyik legfontosabb feladatának tekinti. Szerinte hiányzik még a kér-
dés részleteiben való feltárása és dokumentált kielemzése (166.). 
Valóban vannak még a kézirattárakban ismeretlen, nem publikált 
dokumentumok e tárgykörhöz, s ha a kialakult Léda-képet lényegesen 
módosító jelentőségük nem is valószínű, eddigi ismereteinket haszno-
san egészíthetnék ki. Fennmaradtak Brüll Adél német és magyar 
nyelvű levelei szüleihez a bécsi tanulóévekből (OSzK), továbbá a 
Szófiából való menekülés után Budapestről és Párizsból írott levelek 
(OSzK, PIM). Megvan az az anyjának írott levél is, amelyet Brüll 
Berta emlékezésében elveszettnek tart (134.). Részletek a levélből: 
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Szerda 
Édes Kis Anyókám! Végre tehát ismét itt vagyok [Párizsban] 
egy kellemetlen út után [ . . . ] Úgy Váradon mint Pesten 
tudom mennyit bántottak és piszkolnak, úgy látszik nagyon 
irigylésre méltó vagyok, hogy annyit foglalkoznak velem. 
Bubikám [Brüll Berta] leveléből látom, hogy ő mennyit 
bosszankodik e miatt, én egy csöppet sem kis anyóm bizony 
Isten és Dodó még kevésbé. Mind ezekben csak az bánt, hogy 
te másokhoz fordulsz megkérdezni mi igaz van mindezekben. 
Miért nem kérdezel és kérdeztél meg engem. Minden tettünk-
ről Pesten informálva voltál kik és kikkel voltunk a többi 
időt egyedül Bubival otthon töltöttük, és morfondíroztunk. 
A mi a pezsgőzést illeti nem tudom kifizette [!] volna. 
Radot csak éppen akkor láttam midőn írtam is neked róla 
vagyis egy este és másnap délben mikor el is utazott. Ady 
mint írtam is neked minden vasárnap este egy két napra fenn 
volt s ezek voltak pesti tartózkodásomnak legkellemesebb 
napjai. Akkor délben rendesen együtt étkeztünk, este pedig 
rendes társaságunk volt, Ödön, Hoffmann Sándor, Regina 
néni és Ady. Az egész traschot Fehérék csinálják, kiket bánt-
ja, hogy Ady otthagyja őket s azt hiszik, hogy talán én beszé-
lem ött [!] erre rá. Ami által kis anyóm meg éppen nem hagy-
nám magam heccelni. [ . . . ] csakis az irigység, rosszakarat, s 
piszkos gondolkozás mondhat reánk valamit. (PIM V. 
3482/150.) 

E levél ismerete sem visz bennünket közelebb a függőben lévő kérdé-
sek megoldásához: ki volt, kik voltak Diósiné nagyváradi lovagjai, 
partnerei, kik keresték őt fel Pesten, s főként, hogy mivel kötötte 
magához a költőt a nyilvánvalóan egyértelmű esemény, a „tettenérés" 
után. Léda anyjához írt levele őt magát nem is igazolhatja. Az bizo-
nyos, hogy Radónak a levélben említett látogatása nem függ össze a 
„képzelhetetlenül tragikus" esettel (162.), ez Ady első pesti útja alkal-
mával történt, amikor Berta még Marienbadban volt (131.). Különös, 
hogy a levélben nem esik szó Halász Lajosról. 

Tény, hogy az Ady— Léda-levelezés teljes, hiteles szövegkiadásban 
még nem ismert. Erre bizonyíték egy a fentiekkel kapcsolatos levél, 
amelyet Révész Béla (S lehullunk az őszi avaron 31 — 32.) kihagyások-
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kai közölt, s így került bele Belia György háromkötetes kiadásába is 
(Ady Endre levelei 1:88.). 1903 őszén a költő negyedszer látogatta 
meg Diósinét Pesten, s onnan hazatérve írja elkeseredett levelét, 
amelynek általam kiemelt részei hiányzanak a jelzett kiadványokból: 
„Néha a maga közelléte nem is diabolikusan, de végzetesen hat reám 
s így volt most. Az a sejtés öl meg, hogy Maga valami fizikai undort 
érez én velem szemben. Látja, mikor a húgocskája el akart menni 
délelőtt az ebédet lemondani, Maga ezért nem engedte el. És látja, hogy 
én igazán hittel s valami abnormális, fanatikus erővel igyekszem alkal-
mazkodni Magának minden szavához. Másképp talán nem tudnám 
elviselni azt a borzasztó emléket, amit maga nem akar feledtetni ve-
lem." (FSzEK— Budapest Gyűjtemény). Minden bizonnyal erre a 
„borzasztó emlék"-re kérdez rá a Rónai Mihály András által közölt 
levélben Révész Béla (299—300.). Bölöni válasza: „Léda egy más 
gavallért, egy váradi fiatal ügyvédet vagy bankigazgatót engedett be a 
szobájába". A válasz a személyt illetően bizonytalanságban hagy: a 
két számba jöhető férfi közül R a d ó Ignác az ügyvéd és bankügyész, 
de ő idősebb tekintélyes úr, Halász Lajos a fiatalabb, ő azonban lap-
szerkesztő, igaz hogy ügyvédi gyakorlatot is folytatott. Kovalovszky 
Halászt tartja a Léda kegyeit elnyerő lovagnak. 

Az Ady-levélből kihagyott részek is világosan mutatják a viszony 
kezdetének mineműségét. Léda akkori hűvösségét erősíti meg Móricz 
Zsigmond följegyzése Földessy Gyulától szerzett értesüléseiről. 
Móricz Ady-életrajz írására készült, anyagot gyűjtött, jegyzeteket 
készített. Ebből való az idézet: „Párizsban adta meg magát neki az 
asszony nagy vallomás után, hogy mikor férjhez ment, már megadta 
valakinek magát [ . . ] az asszony őszinte és nagyon megadó volt vele 
szemben, és megmondta, hogy [férjhezmenetelekor] nem volt szűz" 
(PIM Móricz-hagyaték). A kapcsolat pesti heteinek „platonikus" 
voltát tagadja Fehér Dezsőné (Dénes Zsófia: i. m. 2. kiad. 191.). 
Úrilány házasság előtti nemi élete, a szüzesség elvesztése házasság előtt 
— ez a probléma valóban foglalkoztathatta Diósinét, mert egy 1909-es 
levelében Ady Hatvany Lajos és Lengyel Menyhért Szűz című darab-
jára utalva írja neki: „Majdnem egészen az a téma, amit magasokat 
beszélt velem. A szüzesség és a házasság." (Ady Endre levelei 2: 59.) 

Kovalovszky szerint a kínos esemény okozta szégyen Ady lelkében 
ösztönös bosszúvággyá keseredett (162—163., 335.). Ez magyarázza 
hűtlenkedéseit, forrása az állandó viszálykodásnak. Ez aligha hihető. 
A hűtlenkedésekhez Adynak nem volt bosszúvágyra szüksége. Nem 
volt monogám hajlandóságú férfi. Nem teljes értékű bizonyíték, de 
elgondolkoztató, hogy Ady bizalmas, szemrehányó leveleiben egyet-
len halvány célzás van a „borzasztó emlék"-re: „Szép, tehát folyton 
emlékeztetnie kell engem arra, hogy szeszélyből kerültem bele az 
életébe? S hogy mikor már én voltam még maga mindég és máshol 
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kísérletezett?" (Révész Béla Ady—Léda regény, 352.). Lehetséges, 
hogy Léda a többi „komisz" levelet megsemmisítette, mint ahogy 
erre utalt is Rozsnyay Kálmánnak (362.)? 

A szerelem hanyatlásának kronológiáját, a válságtüneteket Ady 
írásaiban is megkísérli kimutatni Kovalovszky (169—170.). Az első 
kiábrándulást jelző vers szerinte A mese meghalt (1904. jún. 7.), majd 
egy év múltán, 1905 őszén, a levelekben is megjelennek a viszály jelei. 
Vészi Margit nyomán Kovalovszky is úgy látja, hogy Ady már 1904 
szeptemberében menekülni szeretne Lédától (170., 192.). Ezt erősíti 
meg a november 30-án Brüll Bertának írott levél. Közben két hónapot 
töltenek Nizzában, s innen Ady több levelet ír Vészi Margitnak (okt. 
1.: „nagyon egyedül vagyok"). Ezek azonban mégsem válságjelek. 
Nizzában kiújul a betegsége és a pénztelenség nagyon keseríti. Léda 
sem kap pénzt a férjétől, néha majdnem nyomorban töltik napjaikat 
a Riviérán, gyakran éheznek. Ady Diósinál már el van adósodva, 
úgy érzi helyzete Párizsban tarthatatlan. A hazatérés után meginduló 
levelezés 1905 elején élesedő ellentéteket mutat, különösen azért, mert 
Diósiné egy hónapig nem válaszol az esdeklő levelekre, a kétségbe-
esett poste restante táviratra is csak „erőltetett, üres" választ küld 
(Ady Endre levelei 1: 164.). Ettől kezdve a költő gyötrelme gyakran 
ismétlődik, Léda nem ír, nem válaszol a levelekre, neheztel, zsarnoki 
módon Adyt állandóan maga mellett akarja tudni, s távollétét szemé-
lyes sértésnek veszi. Ady kínjai az őrületig fokozódnak. Ez a gyötrelem 
gyanítható a Találkozás Gina költőjével című versben is (1905. febr. 
19.). Léda azonosul Ginával, a nagy költő-rokont kínozó, szerelmére 
méltatlan asszonnyal. Ezek sem válságjelek, még forró a szerelem, a 
második párizsi út sem hoz kritikus helyzeteket, jóllehet Brüll Bertá-
nak Ady röviddel megérkezése után (1906. aug.) Diósiné súlyos neu-
raszténiájáról panaszkodik, Bölönivel meg tudatja, hogy magányos, 
néha három napig sem néz Lédáék felé. 1907 elején Kozmutzáné 
(Itóka) már gyakran fellángoló háborúságról ad hírt (Bölöni 1955. 
113— 114.). A z első nagy összecsapás, amelynek az Ady— Léda-levele-
zésben nyoma van, 1907 őszén történik. A Nagyváradra lelátogató 
Ady sértetten, feldúltan először hagyja ott az asszonyt búcsú nélkül, 
s csak tíz nap múlva küld bűnbánó levelet. Talán ez a fordulópont. 
Az elmúlt évekre visszatekintve leveleikben mindketten 1907-et 
tartják a kritikus esztendőnek, amikor kapcsolatuk romlani kezdett 
(1. Vitályos: A d y - L é d a - C s i n s z k a 119., Ady Endre levelei 1: 183. — 
e helyen téves kelettel, 2: 22. — itt is téves a keltezés, 2: 413.). A har-
madik párizsi útjáról a költő már állandósult rossz közérzetet jelent : 
„most már nincs mit keresnem" [Párizsban] (i. m. 1: 303.). 1908 őszén 
mégis úgy tűnik, hogy rendbe jön kapcsolatuk: együtt utaznak haza 
Párizsból, először jelennek meg együtt a nyilvánosság előtt A Holnap 
matinéján, először (és utoljára) utaznak Érmindszentre; a költő be-
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mutatja Lédát szüleinek; a szellemi fogyatékos legkisebb Brüll-leány 
Érmindszenten való elhelyezését elintézi szüleinél. Vágyakozó levelei 
után 1909. jan. 18-án érkezik negyedszer Párizsba, és már másnap 
írja: „valóságos poklot találtak itt az én nyomorúságos idegeim" (i. m. 
2: 7.). Februárban Ördögszigetének nevezi Párizst (i. m. 2: 11.). Az 
első igazán válságos esztendő 1909 volt. Léda az együtt töltött időt 
leveleiben később szinte irtózva említi (i. m. 2: 291., 313., 330., 349.). 
A nyomasztó emlékek súlyos összetűzéseket jeleznek. Ennek ellenére 
(vagy talán éppen ezért ?) Ady írásaiban ekkor jelennek meg a legszebb 
vallomások, amelyek találkozásuk, szerelmük sorsdöntő ereje mellett 
tesznek hitet. De ebben az évben tűnik fel először az „elbocsátó" 
versben színre lépő mindent visszavonó, megtagadó indulat is: „Maga 
nekem nem volt jó sorsom". „ A fátum [ . . . ] a Maga személyében 
kívánt végigverni", „az én nagy szerelmem maga iránt úgyis inkább a 
magam ügye volt, mint a magáé. Megtagadni csak akkor fogom, ha 
maga — látom — egészen érdemtelen lesz rá" (i. m. 2: 25., 44.). 
A tehetségmentő Léda-legendát elindító önéletrajzot a költő a Rivié-
rán írta. Kovalovszky utal akkori írásainak szemlélődő, filozofikus 
rezignációt éreztető hangjára, s arra gondol, hogy az Önéletrajz 
„talán egy összecsapást követő megbékítő feloldásként, a múltat 
megszépítő és felmagasztaló hálanyilatkozat" (165.). Hogy a békítésre 
szükség lehetett, azt Léda egy fél évvel későbbi levelének következő 
részlete is bizonyítja: „arrafelé [a Riviérára] amúgy sem mennék, 
még nagyon friss emlékeim vannak arról a vidékről" (i. m. 2: 349.). 
Az 1909. évi Ady-levelekben végigkísérhető ez a kettősség: a szerelem 
válságjelei és a szerelmet, az összetartozást vallomásosan vállaló en-
gesztelő, ajándékozó gesztus. Az érzelmekben egyszerre volt jelen az 
okkal vagy ok nélkül szembeszegülő leplezetlen, sokszor durva indulat 
és a kapcsolat fenntartásának akarása, a megtartó szándék. A hűlő 
érzelem és a múlt megőrzésének a vágya a Hiába hideg a Hold kettős 
inspirálói. Ehhez az érzelmi állapothoz szabadabb, kötetlenebb, in-
tellektuálisabb kapcsolat lett volna szükséges, mint amilyet Léda 
megkövetelt. Ő megalázónak érezte a vélt elvárást: a nagy költő sze-
relmese a nagyság bűvöletében legyen elnéző, türelmes az emberi 
gyarlóságokkal, idegrohamokkal, félrelépésekkel szemben, és meg-
békélten fogadja az engesztelő vallomásokat. Léda ezt a szerepet nem 
vállalta. Bizonyíték erre a vers keletkezését megelőző és az azt követő 
hetek levélváltása. Az előzmény az, hogy Ady Rheinfeldenben, vagy 
még azt megelőzően, feltehetően megint engesztelésül, verset ígért 
Lédának. „Egy verset kértem magától, amit maga csak nekem írjon", 
kéri számon később az ígéretet (i. m. 2: 343.). Ady október l-jén írja 
Lédának: „ A verset nem magának fogom elküldeni, megírom, s a 
Nyugatnak adom. Én akarom, hogy tudják, hogy én nagyon szeretem, 
sobban mint bármikor." Ugyanebben a levélben Léda szemrehányá-
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jaira vallomással válaszol: „akarom is, hogy olyan legyek, amilyen-
nek maga szeretne". „Én magáért mindenről, mindenkiről [ . . . ] 
lemondok" (i. m. 2: 58—59.). A „megírom" nem elírás a „leírom" 
helyett, mint Belia gondolta (i. m. 2: 337.), mert a keltezés pontatlan, 
a levél a versnél korábbi; az előbbi még Pesten, az utóbbi — köztu-
dottan — már Váradon íródott. Az okt. 4-i „házi" levélben a költő 
beszámol a nagyváradi Nyugat matinéról, ahol „egy nagyon hosszú, 
új Léda-verset" olvasott fel. Ez volt a Hiába hideg a Hold. Az asszonyt 
nem hatotta meg az e lőző levél szerelmi vallomása. Válasza: „nevet-
séges phrázis". „Azt a szerepet, mit maga szándékozna nekem juttatni, 
nem fogadom el [. . .] válaszom: vagy feltétlenül én, vagy a többiek." 
A verset, bár még nem olvasta, elutasítja : „a kinyomatott vers nem 
lehet az enyém. Az mindenkié, az a gallériáé és a százötven asszonyé." 
(1. m. 2: 342—343.). Ady felhördül: „Milyen meghatottan, magam 
egészen felmutatva,, ujjongva, sírva írtam azokat a sorokat, s kikia-
báltam az egész világnak" (i. m. 2: 44.). Lédát azonban ez sem hatja 
meg. Következő levelében azzal vádolja Adyt, hogy „magas piedestal-
ra helyezkedik", „mintha maga engem legalábbis magához emelne 
[. . . ] egy csöppet sem hat meg engem, hogy Ady Endre a nagy költő 
azt állítja, hogy engem szeret [. . .], feleslegesnek tartom a folytonos 
ismétlését annak, hogy maga nem utolsó ember [. . .] szerelmi dolgok-
ban ez is tökéletesen mellékes" (Vitályos: i. m. 118—119.) Ady újabb 
vallomásokkal válaszol: „egy élet minden képességével értem és sze-
retem magát". Az önteltség vádja ellenében megismétli az Önéletrajz 
hálanyilatkozatát: „Mindig [. . .] hangoztattam, hogy maga által va-
gyok valaki, ha vagyok" (i. m. 1: 184. — itt rosszul keltezve). Léda 
újra csak eltaszító, hideg, vádaskodó levelet ír a vers elolvasása után is 
(i. m. 2: 348—350.). Ady válaszul leszögezi: „én magát magamnak 
mégis meg akarom tartani még maga ellenére is" (i. m- 2: 66.). Ezek 
után is Párizsba készülődik, s ezt írja: „szeretem magát, s nincs más 
vágyam, mint végre egészen meggyőzni erről" (i. m. 2: 68.). De nem 
tudták többé egymás meggyőzni arról, hogy megtartó szándékuk ko-
moly. Az idézett részek igazolják Kovalovszkynak és Királynak azt az 
állítását, hogy a kapcsolat romlásának egyik tényezője az volt, hogy 
Léda egyre inkább elvesztette fölényét Adyval szemben (187., 197.). 
Mit várt a költő valójában Lédától ekkor? Verseivel szólva talán eny-
nyit: felvenni a „türelem bilincsét", s „szerelem nélkül is szeretni". 
Távlatos ígéret ezekben a levelekben nincs a vallomások mellett, ha-
csak ezt nem tekintjük annak: „Kár volna oktalan szeszélyekért felál-
dozni egy-két év szép valószínűségét, sőt majdnem bizonyosságát" 
(i. m. 2: 45.). Lehet, hogy Léda jól érezte meg: Ady kapcsolatukban 
is meghatározónak tekintette költői hírnevének növekedését, elismert-
ségét. Úgy gondolta, hogy amit az ember vét, a költő kiengesztelheti. 
Léda ez ellen a kiszolgáltatott helyzet ellen tiltakozott. 
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Szó esik Ady Lédához írott leveleinek monotóniájáról (169.). 
A levelek két párhuzamos sora erősen elüt egymástól: „a házi", 
a lakáscímre írott beszámolólevelek mellett a bizalmas, szerelmi üze-
neteket Ady poste restante küldte. Az utóbbiak, ha mutatnak is fel 
azonosságokat, a szerelem korszakai szerint elég határozottan külön-
böznek. Az 1903-as levelek rajongó, kétségbeesett, a viszonzásban 
bizonytalan szerelem gyötrelmeiről vallanak. Az 1905—1906-os 
években a kiszolgáltatott, könyörgő, megalázkodó szenvedély alap-
hangja mellett a költő a hántásokra, szemrehányásokra elkeseredetten 
reagál. Nem ritka az öngyilkossággal, szakítással, máshova való el-
utazással való fenyegetőzés. Leggyakoribb a kétségbeesett esdeklés 
levelekért. 1908-ból kevés levél van. 1909-ben — úgy tűnik — Ady 
levélben bejelentve, búcsú nélkül távozik Párizsból. A levelek hangja 
ettől az időtől jelzi, hogy kapcsolatuk megváltozott. Innen kezdve 
hiányzik a levelekből a bűnbánó alázat, a siránkozó önsajnálat, a 
kegyekért könyörgés. A szemrehányásokat határozott érveléssel há-
rítja el. Ha hibáit el is ismeri, megalázkodás nélkül ad magyarázatot. 

Léda 1909 júliusa előtt írott levelei nincsenek meg (174.). Ady 
leveleinek hiányzó dátumait ezért is nehéz megállapítani, mert a levél-
párok elvesztek. Ady kétszer ajánlja fel sértődötten, megbántva, hogy 
visszaadja a leveleket (i. m. 1: 208., 328.), egyszer pedig Léda kéri 
vissza a leveleit 1910 novemberében (i. m. 2: 405.). Ady első levele 
1906 tavaszán íródott, a második 1908. decemberi kikövetkeztetett 
keltezése bizonytalan. 1910-ben Léda felszólítására sem történt meg a 
levelek visszaadása. Ady negyedik párizsi útja alkalmával 1909-ben 
adhatta vissza az addig írt leveleket egy összezördülés alkalmával. 
Ehhez az kellett, hogy a leveleket, mint otthontalan ember, mindig 
magával hordja. Nem állapítható meg, hogy mennyi hiányzik a leve-
lekből, az azonban feltűnő, hogy Léda mindig kevesli a kapott levele-
ket, mégis az ő leveleiből maradt fenn kevesebb: 1909-ben Ady 26 
levelével szemben Lédának 16 levele van, 1910-ben 18:10, 1911-ben 
12:9, míg 1912-ben 2:2 az arány. 

Kovalovszky nem említi Bustya Endrének azt a cikksorozatát, 
amelyben Ady Lajos és felesége szándékos ferdítéseit, többek között 
Léda- és Csinszka-ellenes torzításait mutatja be (Elrajzolt arckép, 
A Hét 1977. 3 9 - 4 0 . , 42—45. sz.). A 2. és 3. rész azt fejtegeti, hogy 
Ady Lajos mint rontotta tudatosan az Ady— Léda viszonyt, hogy 
csökkentse Léda befolyását, és növelje a családét, elsősorban a magáét. 
Könyveiben ő is, felesége is magukra vonatkozó kellemetlen részek 
kihagyásával, szórendváltoztatással hamisítják Ady leveleit. Lajos 
akcióinak azonban döntő hatást tulajdonítani nem lehet, az elhidegü-
lés mindenképpen bekövetkezett volna. 

Ady szakítás-képtelenségét akaratgyengeséggel magyarázza Ko-
valovszky (169., 173., 198.), s ebben egy véleményen van Ady Lajosné-
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val és Dénes Zsófiával (Az ismeretlen Ady, 156.). Valóban, az utolsó 
két és fél év kapcsolatukban Ady levelei alapján menekülésnek, buj-
kálásnak, kibúvókeresésnek, hamisan csengő fogadkozásnak tűnik. 
De Ady életvitele más területén, más kapcsolataiban nem mutat 
akaratgyengeséget. Inkább arra kell gondolni, hogy még mindig re-
méli: helyreállhat közöttük a harmónia (lásd Király István: Ady. Bp. 
1970. 2. 168— 169.). A szerelmetlenség Istenéhez című verse után (a sze-
retett lényt „félve, utálva" sem tud szökni tőle), Lédát Pesten hagyva 
a Tátrába utazik, majd 1910. november végén házasságígérő levelet 
küld Lédának. Kezdettől ellentétekben zajlott ez a szerelem, az össze-
kötöttség és elszakadás, a megtartás és elhagyás vágyának végletei 
között. 

A második fejezet további részében Rónai Mihály András ismerteti 
Ady-vonatkozású magángyűjteményét. Anyagát Révész-gyűjtemény-
nek nevezi, értékes darabjait az író özvegyétől kapta. Ennek a hagya-
téknak valójában három forrása van. Az egyik, mint erre Kovalovszky 
a jegyzetekben rámutat (338— 339.), az „Ady-relikviák" doboz. Ebben 
gyűjtötte Léda Ady leveleit és a költőre vonatkozó lapkivágatokat. A 
második forrás a Brüll-család levelezése: a Lédának szóló nem Ady 
által írt levelek és Léda levelei a családtagokhoz. A harmadik Révész 
Béla saját levelezése és gyűjtése. Léda halála után lehetőség nyílt a 
kevésbé bizalmas, „házi" levelek kiadására, majd Diós i elhunytával a 
poste restante levelek is felszabadultak. Révész Béla megkapta mind-
két anyagot betekintésre, közlésre, de megkezdődött áruba bocsátásuk 
is (337.). Ezt is Révész intézte. Hogy Brüll Bertával milyen egyezséget 
kötött, nem tudjuk. Léda húgának egy elismervénye van a PIM-ben 
(4709/95/2) 1936. június 3-i dátummal, amely szerint Léda leveleit és 
feljegyzéseit 300 pengőért eladta Révésznek. Itt Adytól kapott 
levelekről lehet szó. A három gyűjtemény dokumentumai összekeve-
redve, vegyesen kerültek be a közgyűjteményekbe, kisebb-nagyobb 
időközökben, részletekben, az első 1935-ben, az utolsó 1966-ban 
Nádor Henriktől. Nem mind, mert, íme, Rónai birtokában is van 
belőlük. Az általa bemutatott levelek között van az Ady Lajos által 
Révészhez írott (302— 303.). Ez elsősorban nem mint önleleplezés 
érdekes (Rónai magyarázatát erre élezi ki), hanem azért, mert belőle 
fény derül az Ady-levelezés egy részének sorsára és a Révész-féle 
kiadás némely homályos pontjára. A levél tanúsága szerint Révész és 
Ady Lajos a levelek cseréjéről tárgyaltak. A cserét a levélből követ-
keztetve Révész Béla kezdeményezte, vagy azért, hogy könyvéhez a 
leveleket megszerezze, vagy azért, mert Brüll Berta számára volt aggá-
lyos, hogy nővére levelei Ady Lajos birtokában vannak, és ő azokat ki 
akarja adni. A megállapodás részleteire a levelek további sorsából 
és Révész szövegközléseiből következtethetünk. Ady Lajos ,,kb. 32" 
Léda-levelet említ. Ma 37-et ismerünk. (Vitályos L. : Ady—Léda— 
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Csinszka. Bp. 1977. 112—113. oldalán csak 36 van jegyzékbe véve, 
1 db kézirattári elszámozás miatt kimaradt.) Feltételezésem szerint a 
levelek mind Ady Lajos birtokában voltak. Tizenkettőt özvegye 
1943-ban, ill. 1946-ban az OSzK-nak adott el. Húsz levél csak az öz-
vegy halála után került az OSzK-ba. Az is a megállapodás része 
lehetett, hogy ezeket egyikük sem közli, ö t levelet Révész kapott meg 
Ady Lajostól, ezeket közölte is kihagyásokkal. Az öt levél további 
sorsa, ha nem is egyértelműen, azt bizonyítja, hogy azok Révész 
tulajdonába jutottak. Az 5 közül 3 a Révész által Nádor Henriknek 
1936-ban eladott anyagban volt, 1 a Fővárosi Könyvtárba került, 
Révésztől vásárolták. Egy rejtélyes módon visszakerült Adyékhoz, 
mert Ady Lajosné adta el az OSzK-nak. A Nádor Henriktől vásárolt 
kéziratok az Ady-levelek és az Ady-vonatkozású dokumentumok 
legnagyobb egyben maradt tömbje (többek között 190 Ady-levél). 
Itt vannak még Lédának családtagjaihoz írott levelei, Ady dedikált 
kötetei, lapkivágatok, de itt van Boncza Berta visszaemlékezéseinek 
kézirata, melyet Révész kapott tőle stb. A Fővárosi Könyvtár 1937-
ben és 1941-ben vásárolt Révésztől a fent említett három forrásból 
származó kéziratokat. A dokumentumok maradványát az író özve-
gyének rokonságától vásárolta meg a PIM, ezek között van Brüllék 
családi levelezésének néhány darabja. Az, hogy a Léda-leveleket Ré-
vész adta el, vagy közvetítette, még Ady Lajos, ill. felesége életében, 
elegendő bizonyíték arra, hogy azok legálisan kerültek hozzá. Ady 
Lajos Révésztől csereleveleket nem kapott, hacsak fel nem tételezzük, 
hogy kompromittáló tartalmuk miatt megsemmisítette őket. Ez azon-
ban nem valószínű. A megállapodás úgy szólhatott, hogy Révész a 
költő leveleiből kihagy minden öccsére és annak feleségére rossz fényt 
vető részt. Ezt be is tartotta. Az Ady— Léda-levelezés sorsa, igaza van 
Kovalovszkynak, igen „gubancos" ügy (337.), minden részletében ma 
már kibogozhatatlan. 

Tika Sándor, Lédáék inasa, ill. mindenese, a megbízhatatlan emlé-
kezők közé tartozik, a szépítő, tódító típushoz. Személye, emlékezése 
két szempontból érdemel figyelmet. Tika készséges nyilatkozó volt. 
Kovalovszky felrója, hogy emlékeit a följegyző újságírók „kritika és 
kétely nélkül rögzítették" (347.). Filológiai gondosságot hírlapi 
cikkektől aligha lehet elvárni. A szerkesztő munkájának éppen az az 
egyik nagy érdeme, hogy a kritikai vizsgálatot utólag elvégzi. Ezzel 
munkája a végtelen türelmű aranymosóéhoz hasonlítható. Tika nem-
csak nagyotmondóan nyilatkozott, hanem tapintatból sok mindent 
el is hallgatott. Gazdáiról és Adyról rosszat mondani nem volt haj-
landó. Pedig Bölöniék levélnaplója ismert és még ismeretlen részeinek 
(PIM) tanúsága szerint megnevezetten tanúja volt Ady és Léda 1911 
elején zajlott botrányos csetepatéinak és egyik szenvedő alanya Léda 
cselédnyúzásának. 
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A harmadik fejezet írásai a pesti újságírót mutatják be. Az emléke-
zők közül többen a Budapesti Napló (BN) munkatársai voltak. Po-
gány Béla a Független Magyarországgal, Bresztovszky Ede a Nép-
szavával való kapcsolatot jelenti. (Ady és Révész Béla kapcsolatával 
a következő kötet foglalkozik.) E fejezetben is találkozunk az emléke-
zők kétesebb típusaival. Vészi József tíz év időtévesztéssel úgy emlék-
szik, hogy Adynak a szerkesztőségbe vitte a hírt, hogy Boncza Miklós 
nem áll útjába tovább lánya és a költő összeházasodásának (373.), 
Balassa Sándor saját szemével látta Adyt 1914-ben egy délelőtt a 
Meteor szálló kávéházában Rienzi Máriával a biliárdasztal tetején 
táncolni (481.). Nem ilyen nyilvánvaló képtelenség, de nehezen hihető, 
hogy Laboncz András öreg építőmunkás többször látta Adyt 1905-
ben a debreceni szakegyletben (486—487.). Csekély az emlékezés-
értéke — konkrétumok hiányában — Szép Ernő lírai nekrológjának 
(405—411.). Talán fakónak, színtelennek találjuk azt a képet, ami 
elénk rajzolódik a költő legjelentősebb éveiről. Feltűnik, hogy az 
emlékezők nem vettek észre semmit abból a katasztrofális testi-lelki 
rossz közérzetből, amiről a levelek vallanak, nem tudnak semmit a 
BN vezetőivel való összeütközésekről, szakítási szándékokról. Inkább 
az ellenkezője látszik bizonyítottnak: Ady nagyon sokat dolgozik, 
s megkülönböztetett helye van a lapnál. Valóban Vészi, Kabos, Biró 
meg voltak győződve kivételes tehetségéről, mindhárman versszerető 
emberek voltak, s elsősorban a költőt méltányolták benne. A lap 
olvasottságban, terjedelemben, anyagi lehetőségekben a kisebbek közé 
tartozott, mégis állandóan közölt verseket, vonzotta a költőket, s te-
kintélyt adott a benne való megjelenés. Ezt bizonyítja Kosztolányinak 
Babitshoz írt, Adyt és Juhász Gyulát becsmérlő — e kötetben is idé-
zett — levele (545.): „A modern irodalom trónusára egy kiállhatatlan 
és üres poseurt ültettek: Ady Endrét, s nem mások, kedves barátom, 
mint azon szintén modern szellemű fiatalemberek, kik arra aspirálnak, 
hogy rossz, modoros és aífektáltan zavaros verseiket a B. N. tárca-
rovatában közöljék." [Kiemelés tőlem.] (Babits— Juhász— Kosztolányi 
levelezése. Bp. 1959. 109—110.) E levél után négy hónappal jelenti, 
hogy „Ady Endre helyére" szerződött belmunkatársnak, s többek 
között a „versrovat vezetője" (i. m. 130.). Lengyel Géza fiatalos túl-
zásnak tartja a bejelentést, mert Ady a lap munkatársa maradt, és б 
úgy emlékszik, hogy a tárcarovatban megjelent verset Vészi, Kabos és 
Biró mindhárman elolvasták nyomdába adás előtt (Lengyel: Ady a 
műhelyben. Bp. 1956. 300.). Az újságíró munkatársak nem írnak erről 
emlékezéseikben, de Békessy Imre A nagy véletlen című gunyoros-ön-
gúnyos krokijában, amelyre Kovalovszky utal, de amelyet talán mű-
faja és tónusa miatt nem idéz (422.), a BN-beli versekről van szó. 
Békessy (az Újság 1938. dec. 25-i számában a név így van aláírva) 
mint gimnazista verseket küldött a BN-nek, s azok az Innen-onnan 



790 Filológia 

(helyesen Különfélék) rovatban meg is jelentek. Érettségi után bejutott 
a laphoz, de senki sem tudott arról, hogy ott már versei jelentek meg. 
A bemutatkozáskor alig üdvözöl ték , „Ady Endre pedig f . . . ] nevem 
említésénél rám meresztette nagy szemét és csak annyit m o n d o t t : 
— Nem baj ! [ . . . ] " Versének közlése és a szerkesztőség k ö z ö m b ö s 
magatartása közötti e l lentmondás akkor kapott magyarázatot, ami-
kor egyszer észrevette, hogy „minden este öt órakor, a szerkesztőségi 
munka megkezdésekor, jelentkezett Ady Endrénél a mettőr, és azt 
mondta: — Ady úr, kérek verset az Innen-onnan rovathoz. Ady me-
chanikus mozdulattal benyúlt íróasztalának egyik fiókjába, a lapo-
san belemarkolt az ott heverő kéziratokba és anélkül , hogy csak egy 
pillantást vetett volna a versekre, odaadta őket a mettőrnek. Kiderült, 
hogy az Innen-onnan rovatot senki se veszi komolyan , Ady soha el 
nem olvassa a beérkezett és a szerkesztő által elbírálásra neKÍ á tadott 
verseket. [ . . . ] Később, a m i k o r már megmelegedtem a szerkesztő-
ségben, személyesen adtam át verseimet Adynak — kinevetett. Sőt , 
hangosan felolvasta a szerkesztőségben és kinevettetett az akkor már 
arrivált Kosztolányival és Szép Ernővel is." Békessy írásában a szer-
kesztőség gyakorlatára, Ady munkakörére és talán a modorára vonat-
kozó rész igaz lehet, a többi a humor kedvéért eltúlzott, konstruált. 
Ady és később Kosztolányi a Különfélék rovatot vezethették, s 
rangkülönbség volt a két rovat között. A Juhász Gyula elleni bosszú-
ságnak az a magyarázata, hogy ő már többször szerepelt a tárcaro-
vatban, Kosztolányi még csak a Különfélékben. A beküldött versekkel 
gyakran foglalkoznak a szerkesztői üzenetek. Ezek egyik-másikát, 
nem mindegyiket Adynak tulajdonítja a kritikai kiadás (AEÖPM 6: 
327., 7: 198.). Ez a helyzet az irodalmi vonatkozású üzenetekkel is. Hi-
ányzik a kritikai kiadásból, de én Adyénak vé lem a Szabolcska — 
Csizmadia verspárbajára rákérdező, állásfoglalást váró levélre küldött 
szerkesztői üzenetet: 

Egy előfizető (Szeghalom). Kár, hogy az ön levele kénysze-
rít bennünket, ha mindjárt itt is és kicsit is, de mégis csak 
beleavatkozni, a prózával avatkozni bele poétáknak ilyen 
párbajába. Kezdjük azon, hogy ön szerénységet javail a 
„kubikos" poétának. Ejnye, kérjük szépen, hiszen a „ku-
bikos" szerény volt. Nem ő támadott. És bizonyos lehet 
ön, hogy Sz. M. poétának tartja Cs. S.-t, mert verse máskép-
pen nem méltatta volna. A poéták finomabb érzékenységűek 
talán a legkaszinóibb lovagoknál is. Tornára, mérkőzésre 
csak annak adnak módot, akit megbecsülnek. És Cs. S. 
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nem azt mondja, hogy Sz. M. nem poéta, hanem azt, sze-
rinte nem olyan poéta, ki az idők teljes teljességéből való 
s ki a milliókért kíván síkra szállni. Az ilyen párbajnak 
örülni kell. Az ilyen párbaj nem idegen másutt. Ez a két 
költővilág régen birkózik és sokáig birkózik még együtt. 
Öröm, hogy nálunk is birkózik, illetve ez nem új öröm, de 
öröm az, hogy az ilyen párbajra figyelnek az emberek. De 
beleszólni ne szóljunk. Ehhez nincs jogunk. Elvégzik ők ez 
együtt. És elvégződik minden némán az olvasók lelkében 
(BN 1905. febr. 24. 55. sz. 10.). 

A vita a közéleti és az öncélú költészet között Adyhoz közel álló 
ügy. De rá vall a „legkaszinóibb lovagok" jelzős szerkezet két vonat-
kozásban is: Ady prózájában gyakran fordul elő, egyéni szóhaszná-
latnak is tekinthető a felsőfok ilyen szokatlan képzése, s utalhatunk 
A magyar boshidó című cikkben (AEÖPM VI. 10—12.) a kaszinói mo-
rált elítélő fejtegetésére is. Az „idők teljessége" bibliai eredetű kife-
jezés használata is bizonyíték. 

Az Új versek megjelenésekor már kezd kialakulni a hívek, tisztelők, 
Ady rendkívüli tehetségében bízók tábora, az ellentábor azonban még 
alig lép porondra. Átment a köztudatba, hogy a kötet fogadtatása az 
Ady-ellenes hajsza kezdetét jelentette. Belia is azt írja jegyzetében, 
hogy Babits — Kosztolányihoz írott levelében kifejezett — lesújtó 
véleménye Ady első kötetéről nemcsak barátja hatására keletkezett, 
befolyásolhatták „a napisajtóban megjelent fölháborodott hangú 
ismertetések is" (i. m. 272.). A jegyzeteknek ezt a részét Kovalovszky 
is idézi (654.). Az igazság azonban az, amit Bessenyei György állapí-
tott meg (It 1966. 369—381.): a kritikusok döntő többsége elismerés-
sel, söt magasztalás:,al fogadta a kötetet. A 29 recenzióból csak kettő 
volt elutasító: Pogány Józsefé és Berki Miklósé, egy fenntartások-
kal elismerő: a Farkas Wolfner Pálé, a Pesti Hírlap névtelenjének 
írásában pedig — a tehetség elismerése mellett — már felbukkannak a 
később állandóan ismételt vádak: hazafiatlanság, érthetetlenség. 
De ezek az elmarasztaló kritikák Babits levelének megírása (febr. 
21 — 22.) után jelentek meg, őt nem befolyásolhatták (vö. Ady-bibli-
ográfia 3. tétel). A téves irodalmi köztudat kialakulását Ady Lajos 
könyve indíthatta el (113— 114.), de a költő maga is gyakran panasz-
kodik leveleiben a támadások miatt: „ N e m értenek meg, bántanak 
érte", „iszonyú támadások készülnek ellenem". „A könyvemnek még 
mindig tart a zaja" (i. m. 1: 200— 202., 207.). A támadásoknak hírlapi 
nyoma nem volt, Ady valószínűleg híreket hallott írók, újságírók 
társaságban elhangzott elmarasztaló véleményéről. Tény, hogy a di-
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csérő, elragadtatott bírálatok legnagyobb részét a BN-hez és a Husza-
dik Századhoz közel állók írták. Még azt is megkockáztathatjuk, 
hogy a kedvező fogadtatást részben Vésziék és Ady hívei készítették 
elő. 

A harmadik fejezet jegyzete (527.) foglalkozik Ady rendszeres 
újságírói munkájának megszűnésével is. A szerkesztőségi munka kö-
töttsége nyűg volt számára, de hiánya létbizonytalanságot keltett 
benne. Erre utalnak állásszerző próbálkozásai. Törekvése, hogy egy 
napilap állandó munkatársa legyen, meghiúsult, a Világgal kapcsola-
tos reményei sem váltak valóra. Az Emlékezések első kötetében (39.) 
Kovalovszky közöl egy adatot: a Délmagyarország című szegedi lap 
1910. jún. 3-i számában hír jelent meg arról, hogy Ady pályázott a 
munkásbiztosító pénztár számvevői állására. 

Nemrég előkerült A Nap című budapesti lapból is a hír és Ady-
nak aszerkesztőhöz beküldött cáfolata: 

Nagyon Tisztelt Szerkesztő Úr! 
Kérem, igazítsa ki június 3-iki számának egy híresztelését. 

Soha sem pályáztam semmiféle állásra se a Munkásbeteg-
segélyző Pénztárához, se máshova. Vagyok, élek, addig amíg 
élek, minden büró, minden hivatali gyámogatás [!] nélkül. 
A számokhoz pláne nagyon-nagyon nem értek s ez (bár 
Magyarországon minden lehetséges) elég akadálya volna 
magában is az én számvizsgálóságomnak. Lehet, hogy hol-
nap, vagy a jövő évben (megint: ha élek) keresni fogom a 
módját, hogy valami biztosabb kenyérhez jussak, mint a poé-
taság, de számot, sőt számokat vizsgálni akkor sem vállal-
kozom. Majd talán akad olyan sarok, ahol elbújhatok s hoz-
zám illőbb munkát végezhetek. 

A régi, állandó nagyrabecsüléssel Szerkesztő urat tiszteli 

Ady Endre. 
Budapest, 1910. jún 4. 

A szegedi és budapesti lap híreinek a forrása közös lehet, de hogy 
honnan röppent fel a hír, még kiderítetlen. 

A negyedik fejezetben a Nyugat első nemzedékének írói vannak 
jelen, hozzájuk mint nemzedéktárs Sík Sándor csatlakozik. A fejezet-
ben csak három olyan emlékezés található, amelyik a gyűjtemény 
számára íródott. Fenyőnek, Hatvanynak, Schöpflinnek és Gellért 
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Oszkárnak több cikkből összeállított írása van a kötetben, míg Babits 
és Móricz egész életművéből szemelgette össze Kovalovszky a sze-
mélyes vonatkozásokat és emlékfoszlányokat. Móricznak csaknem 
ötven írásából készült az „emlékezés-mozaik". A Babits-mozaik har-
minckét darabból áll, Gál István Babits Adyról című gyűjteményéhez 
a szerkesztő még hét szemelvényt talált. A két író kiemelése indokolt . 
Babits a legnagyobb költő kortárs, viszonya Adyhoz a tagadástól a 
barátságig, a teljes vállalásig ível; Móricz Zsigmonddal pedig az 
egyeredetű, egyvéleményű emberek mély barátsága kötötte össze. 
Az írások, szemelvények egésze túlmutat a személyes kapcsolaton, 
vélemény a költőről, a fegyvertárs állásfoglalása a vitákban, szellemi 
azonosságvállalás. A kiemelkedő szerepű kortársak megszólaltatásá-
val a gyűjtemény meghaladja eredeti célját, s az irodalmi fogadtatás 
dokumentumait összegyűjtő kiadványtípushoz közelít. De az Adyról 
szóló emlékezések esetében ez elkerülhetetlen. Akik a személyes ta-
lálkozáson kívül költészetével is megismerkedtek, azonnal szembe-
kerültek az elfogadás vagy elutasítás dilemmájával. Eszméinek elfoga-
dása korszakos jelentőségének elismerését is jelentette. Kortársaira 
kifejtett hatása világnézet, értékrend, ízlés alapján megosztotta őket, 
s a személyes benyomást is, az erről őrzött emlékeket is befolyásolta. 
Kovalovszky nemcsak a költő korának, hanem utóéletének hatás-
jelenségeit is ismeri és számon tartja. Kár, hogy az erre vonatkozó 
adatok az Emlékezésekbe és a jegyzetekbe csak alkalmilag épülhetnek 
be (lásd Illyés Gyula és Márai Sándor Ady-képe 571.). 

Kovalovszky nem jelzi, hogy az első Nyugat-nemzedék több tag-
jára sor kerül-e a következő kötet emlékezéseiben. Itt több helyen 
találkozunk az Ady— Kosztolányi-ellentéttel. Köztudott, hogy 
Kosztolányi Ady költészetét elutasító véleményét 1929-ig nyíltan 
nem hangoztatta. A BN-nél sem tudtak erről. Ady előtt sem volt ez 
ismert, hiszen jel van arra, hogy közeledett költőtársához. Bizonyos, 
hogy levelet, sőt leveleket váltottak. Ady 1906. dec. 24-én azt kéri 
Mohácsi Jenőtől, hogy küldje ki neki Párizsba Kabos Ede köteteit. 
Vagy ugyanezt, vagy valami mást már Kosztolányitól is kérhetett, 
mert azt írja a levélben: „Úgye, nem lesz olyan magyar, mint Koszto-
lányi, aki nem mozdul még szúrásra sem" (i. m. 1: 229.). Sokszor idé-
zett bírálatában Kosztolányinak egy hozzá írt levelét említi ( A E Ö P M 
VIII. 228.). Bírálata Kosztolányi „eredendő ellenszenvét kétségkívül 
személyessé élezte" — írja Kovalovszky (565.). Költői alkatuk, jelle-
mük különbözőségét mint alapvető okot itt nem érintve, a személyes 
ellenszenvet növelő mozzanatokhoz fűznénk adatot. Kovalovszky Ady 
és Harmos Ilona, a későbbi Kosztolányiné megismerkedését 1910-re 
teszi (255.). Bustya Endre azonban olyan leveleket talált és közölt , 
amelyek bizonyítják, hogy a megismerkedés korábban történt (Igaz 
Szó, 1969. I. köt. 37— 42.). Bustya az „irodalmi jellegű" okokkal szem-
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ben az általa felderített személyes okra hivatkozva „perújrafelvételt" 
kér az Ady— Kosztolányi kérdésben. Ha túlzottnak tetszik is ez az 
igény, a közölt levelek a színésznő és az Ady-fivérek közeli kapcsola-
tát sejtetik. A költő és öccse Szilágyi Dezsőhöz, az erdélyi I. színkerü-
let vándortársulata igazgatójához írott levelei 1909. nov. 1-ji kelettel 
arra kérik a címzettet, hogy biztosítsa Harmos Ilona színművész zilahi 
felléptét „2-3 este drámai szerepben". „Arra a pár napra mi is leme-
gyünk és beharangozunk neki" — írja Ady Lajos, aki Bustya szerint 
„valószínűleg mintegy legénybúcsúként akart néhány vidám napot töl-
teni zilahi cimborái között, bátyja és újdonsült színésznő-ismerőse tár-
saságában". Bustya magyarázatként többek között Kosztolányiné 
könyvének azt a részét idézi, amelyben magánéletének és színészi pá-
lyájának erre az időre eső hullámvölgyéről ír. Emlékezésének az az ál-
lítása, hogy a nagybeteg Adyt kérésére meglátogatták férjével a Veres 
Pálné utcai lakásán, azt jelzi, hogy Ady részéről a személyes kapcsolat 
igénye mindig megvolt (Kosztolányiné: Kosztolányi. Bp. 1938. 226.) 
Az állítás hitelét az teszi kétségessé, hogy az asszony férje Ady-ellen-
szenvét tompítani igyekszik. 

Ismert, hogy a nemzedék másik Ady-ellenes írója Kosztolányi ba-
rátja, Karinthy Frigyes volt (653., 657.). Karinthy Ferenc írja napló-
jában (Új Tükör, 1984. nov. 11. 46. sz. 17.), hogy apja sarlatánnak 
tartotta Adyt. A Nyugat-nemzedék tehát nem volt egységes költői 
tehetsége, vezérszerepe elismerésében. Még inkább megoszlottak a 
vélemények jelleme, magatartása megítélésében : tehetségét még hívei 
is gyakran szembeállították vélt vagy valódi rossz tulajdonságaival. 
Ismert Hatvany lesújtó véleménye (308., 591.). Még Fenyő Miksa is 
felteszi a kérdést: „azonos vagy a saját verseid írójával?" (578.). 
Ez a gondolat feltűnik már Vészi Margit naplójában is (378.). Egy 
másik nyugatos, Lengyel Menyhért naplójában nagyon hasonló 
véleményt hangoztat (Életem könyve. Bp. 1987. 164., 200.). Péterfi 
Istvánra (1884— 1962) hivatkozva írja: „Ady emberi egyéniségéből 
nem magyarázható meg ez a költészet. Ady, ahogy mi ismertük, 
kicsinyes, gyűlölködő, nagyon irigy és nem túl nagy szempontú ma-
gyar vidéki fiú volt. De médiuma volt valamely nagyon komprimált 
szellemnek, melyben a magyar átok, látás, érzés századok óta felhal-
mozódott ereje megnyilatkozott." (A szövegben „Péterfy" található, 
ezt a jegyzet Jenő keresztnévvel egészíti ki. Ez nyilvánvaló tévedés, 
az irodalomtörténész 1899-ben halt meg. Lengyel naplójában a zene-
kritikusról van szó.) Ady halálakor Lengyel ezt írja naplójában : „igazi 
egyéniségét nem láttam — a belső tűz, mely benne lakott, így társaság-
ban nem árulta el magát — nem voltak őszinte kitárásai — megható 
beszédei — rajta keresztül nem lehetett elérni a látomásaihoz — biztos, 
hogy csak egészen magába maradva, láza s teremtése szent perceiben 
volt őszinte, s tudta adni magát. Különben szatirikus, gyűlölködő, 
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pletykás volt — beszéd közben mindig valami gonosz ötletet élezett ki 
valaki ellen. Nem lehetett vele benső, jó barátságba lenni, csak egy 
ember volt igazi j ó barátja, egy Szüts nevű félbolond svindler, nagy-
váradi újságíró, aki itt Pesten a titkárja lett egy fél esztendeig — de 
később evvel is összeveszett" . . . íme, az „emberi silányság", „irodal-
mon-kívüliség" más megfogalmazásban. 

* 

Kovalovszky Miklós — mint láttuk — sokszor maga komponálja 
az emlékezők írásaiból az alapszöveget : elhagyja a lényegtelen része-
ket, az ismétléseket; bekezdéseket, mondatokat cserél fel, szemel-
vény-mozaikokat állít össze, azaz szabadon gazdálkodik a szöveggel. 
Ez a terjedelem csökkentése, a lényeges mondanivaló kiemelése érde-
kében helyesen történik. Az alapszöveg ilyetén gondozása nem csök-
kenti a magyaráznivalókat, a szöveg még néha így is gyarló marad, 
s közlését — úgy tűnik — gyakran csak a hozzáfűzött magyarázatok 
indokolják azzal, hogy a szerkesztőnek alkalmat adnak a kiigazítás-
ra (486.). A kétes hitelű állítások alapszövegbeli közlése helyeselhető, 
ha a jegyzetben a szerző tévedést, a köztudatba átment hiedelmet 
cáfol, s legendásítást akadályoz meg. Ilyen pl. az Ady munkásmozgalmi 
kapcsolatát sejtető emlékezés (486—487.), Tika Sándor lódításai 
(340—346.) stb. Az alapszövegben felmerülő nevek és események 
alkalmat adnak arra is, hogy a fejezet „főtémája" mellett a szerkesztő 
a jegyzetben „melléktémaként" kifejtse az Ady-vonatkozásokat. Pél-
dául Szüts Dezső Ady és Léda harca c ímű írásában érinti a Kiss József-
aíTért. A jegyzet összefoglalja a két költő kapcsolatának történetét, 
utalva a kérdés irodalmára. Vészi József emlékező cikkének jegyzeté-
ben sor kerül Ady és Molnár Ferenc kapcsolatának leírására stb. 
Ez vonatkozik minden személyre, aki valamilyen módon kapcsolatba 
került Adyval, de vonatkozik egyes tárgykörökre (pl. Ady alkoholiz-
musára), a költő egyes műveire (pl. egy-egy vers keletkezéstörténeté-
re), és kisebb kérdésekre is (pl. a költő ruházkodása, szokásai stb.). 
A jegyzetben a szóban forgó kérdés mindenre kiterjedő, pontos és tel-
jes összefoglalása található. A jegyzet egy-két helyen talán túlságosan 
részletes. Az alapszöveg egyik helyén a Finta-testvérek kerülnek szóba. 
Az Adyhoz fűződő vékony szál nem indokol ilyen terjedelmű jegyze-
tet (325—331.). — Egy-egy vers keletkezésének körülményeit nagy 
szakértelemmel, kritikai kiadás követelményeit meghaladó részletes-
séggel világítja meg Kovalovszky. A Délibáb üzenete c ímű versre vo-
natkozó fejtegetésekhez azonban feleslegesnek érezzük a Hortobágy 
jelenére vonatkozó adatokat. — Elmaradhatnának a nem közvetlenül 
Adyra vonatkozó tárgykörök irodalmának bibliográfiái és az emlé-
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kezőkre vonatkozó bibliográfiák (Bölöni György: 37., Telekes Béla: 
454. stb.). — Nehézkes a főszöveg egyes részeire vonatkozó magyará-
zat, adat megtalálása, mert a jegyzet folyamatos, számozás nincs, 
legfeljebb a bekezdések jelzik az újabb mondanivalót. 

Ezért fogadjuk helyesléssel, hogy a mutatók sora egy tárgykör-
mutatóval egészült ki. Ennek már az e lőző kötetekben is hiányát 
éreztük. A gyűjtemény és a jegyzetek tárgyi gazdagsága és a szerkezet-
ből adódó visszakeresési nehézségek szükségessé teszik ezt a segéd-
eszközt. Bővebb tárgymutatót is szívesen látnánk, hiányoznak pl. 
ezek a tárgyszavak: A d y és a szociáldemokrácia, versajánlásai, szállo-
dái, lakhelyei stb. 

A z emlékezések, de különösen a jegyzetek nem csupán az életrajzi 
eseményekhez kötöttek, kiemelt helye van az életműnek is. A jegyze-
tek minden adódó alkalommal kitérnek tartalmi, formai és alkotás-
lélektani kérdésekre is. 

Fontos szerep jut a levelezésnek a magyarázatokban. Mint az előző 
kötetekben, itt is találunk ismeretlen levelet. A teljes közlés kritériuma 
az, hogy a levél a levelezés-kiadásokban, ill. nyomtatásban még nem 
jelent meg. 

Néhány apró, jelentéktelen hiányt, tévedést találtam a kötetben. 
Bölöni Györgyné (Itóka) halálának két különböző dátuma van a 39. 
és 40. lapon. — Szép Ernőről szólva meg kellett volna említeni, hogy 
1910 őszén ízléstelen kupiét írt arról, hogy Adyt Érmindszenten meg-
harapta egy kutya, ami nem volt veszett, attól veszett meg, hogy Adyt 
megmarta (Ady levelei 2: 409—411.). Léda azt írja Szüts Dezsőnek 
húgáról, Bertáról: „őrülten bele volt háborodva Adyba" (251.). 
Kovalovszky ezt megjegyzés nélkül ismétli meg a jegyzetben (205.). 
Itt vagy Léda nyelvérzéke botlott, vagy rosszul olvasták az írását, 
mert a szerelmes nem beleháborodik, hanem belehabarodik szeretett 
társába. — Léda 1905 őszén nem október végéig maradt Váradon 
(192.). Adyval együtt okt. 9-én indultak el Münchenbe. Ady Bécsből 
lapot írt Brüll Bertának még aznap (i. m. 1: 181.), s 12-én indult vissza 
Budapestre. Úti sóhajtások címmel naplószerű cikket írt útjáról a 
BN-be (AEÖPM VII. 2 2 - 2 3 . ) . - Hogy Léda nem féltékenykedett 
volna Lesznai Annára, nem állja meg a helyét (331.), mert neve szere-
pel egy 1910. dec. 5. keletű levélben így: „Vészi Margit, Lesznai 
Anna, Eszti, Stefii" (i. m. 2: 413.). (Nem tudni, vajon Léda a sorrendet 
fontosságinak vagy időrendinek szánta-e?) — Sík Sándor Az örök Ady 
c ímű tanulmánya nem 1947-ben, hanem 1949-ben jelent meg (677.). 

E kötetnél is észre kell vennünk, és örömmel kell nyugtáznunk, 
hogy Kovalovszky Miklós teljességre törekszik: műve az Ady életére, 
munkásságára, kapcsolataira vonatkozó ismeretek enciklopédiája. 
Szándéka, hogy azt a hatalmas ismeretanyagot, amelyet egy munkás 
életen keresztül felhalmozott, közkinccsé tegye, s hódolatos szereteté-
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bői, amelyet a zseniális költő iránt érez, másra is átsugározzon, tisz-
teletet és elismerést érdemel. Bennünk, e roppant munka haszonélve-
zőiben csupán az ébreszt aggodalmat, hogy a mindenre kiterjedő figye-
lemmel létrehozott bámulatos adatgazdagság nem foszt-e meg bennün-
ket a jegyzetíró fontosabb mondanivalóitól. Ez azonban nem kritikai 
észrevétel. A mű olyan nagyszabású, hogy nyugodtan viselheti alkotó-
ja egyéniségjegyeit. Egy roppant nagy tudású, szerény kutató írja itt a 
jegyzetekbe rejtve a maga kitűnő Ady-monográfiáját. Minden kötet 
gazdagodása az irodalomtörténetnek, s a további kutatásnak nélkü-
lözhetetlen kézikönyve. 

VITÁLYOS LÁSZLÓ 

SALZKAMMERGUTI ÉLMÉNYEK 
DÉRY TIBOR KÖLTÉSZETÉBEN 

E filológiai nyomozás egy szakadozott újságlappal kezdődött. 
A Déry-hagyaték egyik dossziéjában bukkantunk rá, amely az író 
verseinek, elbeszéléseinek és a könyveiről írt recenzióknak kivágatait 
őrizte. Ezen a lapon is egy költeményt találtunk A tóhoz! címmel. 

Színes, életvidám sorokkal, képekkel teli. A tavat fehér kutyakö-
lyök szelíd szeméhez, kinyíló bimbóhoz hasonlítja. Gyönyörködve 
írja le a napfény játékát a vízen és a víz alatti világ: a nyúlánk halak 
és a zöld fonatú rózsák buja bőségét. Majd hirtelen fordulattal a tó az 
egész létezés jelképévé válik, benne lüktet élet és halál, az Öröm és a 
Bánat, s természetesen a Szerelem is, a maga buja csillogásával és 
arany színeivel. 

Majd ismét fordul a vers optikája: ebben a tó — már maga a költő, 
benne lüktet a szerelem. A víz alatti kecses indák, a csillogó vízfelület, 
az abban visszatükröződő piros ribizlibokrok, játszadozó csikók, 
madarak s a belémerülő meztelen világ — mind az о erotikus képzetek-
kel átszőtt rousseau-i világérzését, lebegő boldogságát sugallják, 
sugározzák. 

Megragadó képsor! Néhány részletében ugyan még érezni egy-egy 
szó, szókapcsolat csikordulását. Nyelvileg, poétikailag még nem töké-
letes az összhang, de mindezt feledteti a szabadvers elementáris áradá-
sa s annak minden sorát átható öröm és boldogság. 

Közvéleményünk, melyben jórészt Dérynék a kommunista moz-
galommal való kapcsolatát feltáró A befejezetlen mondat c ímű regénye 
és az öregkori szkeptikus, ám kétségen kívül mély bölcsességtől átha-
tott művei rögződtek, az írónak nem ezt az arcát ismeri. A tóhoz!, 
amely vitán felül egy fiatal, életvidám lélek érzéseit fejezi ki, nem szere-
pel Déry egyetlen kötetében sem — így joggal csigázta fel az érdeklő-
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