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ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEI 
Újságcikkek, tanulmányok. I. köt. 2. átdolg. 

kiad., sajtó alá rend. Vezér Erzsébet 
Bp. 1990. Akadémiai Kiadó. 955 1. 

Ady 1897 szeptembere és 1901 májusa között írt publicisztikai írásainak 
első kötete 1955-ben jelent meg. A kötetek kisebb-nagyobb időközökkel 
követték egymást. 1982-ben a 11. kötettel zárult a sorozat, de az első két 
kötet újból való kiadásának szükségessége — azok súlyos hiányosságai 
miatt — már jóval hamarabb felmerült. Az első kötet második kiadására 
most került sor. 

Az első kötet első kiadása létrehozóinak (különösen Földessy Gyulá-
nak) irodalomtörténeti érdeme a sorozat megindítása mellett az is, hogy 
a munka hiányosságaira azonnal ráirányult a figyelem. Kritikai kiadás 
kötetet alig kísért még ilyen élénk visszhang, s a kezdeményezés elismerése 
mellett az elégedetlenség kifejezésének ilyen demonstrációja. Az Akadé-
miai Kiadó ankétot rendezett, s tüzetes, alapos bírálatok jelentek meg 
szakfolyóiratokban (lásd Ady-bibliográfia 1980.54a. tétel). 

A bírálatok egyik legsúlyosabb vádja a gyűjtés és a válogatás hiányossá-
gait tette szóvá: több névvel, álnévvel, szignóval jelölt cikk kimaradt, illetve 
a névtelen cikkek megvizsgálása nem volt elég gondos, és sok idegen írás 
is bekerült a kötetbe. A hiány és a „többlet" kérdései közül az utóbbi 
váltott ki nagyobb izgalmat, legtöbb érvet és ellenérvet. Földessy Gyula 
Komlós Aladártól azt vette legjobban zokon, hogy vitapartnere szerint a 
kötetbe felvett névtelen cikkek „jó része" nem Adyé, vagy legalábbis kétes 
hitelű. Földessy válaszában, talán szóbeli vitában elhangzottak alapján, 
már számszerűsít is: „tehát minimálisan vagy 50 darab" írás nem Adyé 
Komlós Aladár szerint. (Művelt Nép 1955. 33, 34. sz.) Földessy szakmai 
önérzetében sértetten utasította el a vádat, s kijelentette, hogy „nem 
hiszi: „két-három darabnál több lehetne a tévesen Adynak tulajdonított 
írás". Az új kiadás adatai számszerűen egyik felet sem igazolták Vezér 
Erzsébet mindössze 13 írást ejtett el a régi kiadásból (5 idegen, nem Adytól 
származó szignóval jelöltet és nyolc névtelent), de a jelzetlenek közül 71-
et megtartott, s Földessy 351 cikkével szemben 663-at vett fel a kötetbe. 
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Részletezve: az új gyűjtés során 14 Ady aláírásával, illetve szignójával jelzett 
új, eddig ismeretlen cikk került elő, a kétségtelen hitelű névtelen cikkek 
közül 52 régi, 61 új, a Függelékben (kétes hitelűek) 19 régi, 176 új írás van, 
és még 64 cikk található a jegyzetekben. 

1. Az anyag összegyűjtése és kiválogatása 

A kritikai kiadással szemben támasztott egyik fő követelmény a tel-
jesség. A fenti számvetésből is kitűnik az örvendetes gazdagodás: a sajtó 
alá rendező sok, eddig ismeretlen írással járult hozzá a teljességhez. 
Nem róható fel hibájául, hogy — jelenlegi ismereteink szerint — három 
aláírt, illetve álneves cikk kimaradt a gyűjtésből. A hírlaptári viszonyok, 
a feldolgozandó hírlapkötetek tömege, a kutatás eszközeinek decentrali-
záltsága, objektív és szubjektív tényezők szinte lehetetlenné teszik, hogy 
akár két „merítéssel" is minden a „hálóba" kerüljön. A hiányzó cikkek 
megjelenési sorrendben a következők: Ady Endre: Kapuzárás előtt. (A 
színészeti kiállítás.) = Debreczeni Újság 1898. dec. 4. 333. sz. 4. 1.; Yda: 
Idegenben. = Debreczeni Újság 1899. máj. 30.149. sz. [1.1. -Tárca rovat]; 
Bandy: A világvége. [Humoreszk.] = Debreczen 1899. nov. 14.223. sz. 5.1. 
— Az első cikknél talán az tévesztette meg az gyűjtőt, hogy Ady Л színészeti 
kiállítás címmel már nov. 30-án is írt cikket (lásd a kötet 29. sz. cikkét). 
A második írás a Than Gyula szerkesztette lapban jelent meg, amelynek 
Ady nem volt munkatársa, de az év júniusában két, augusztusában egy 
novellát adott, s ezek mind Yda álnév alatt jelentek meg (lásd Ady Endre 
Összes novellái. Bp. 1961. 22-23., 30-31., 35-36.). A „prózai művek -
újságcikkek" fogalomkörébe beleférnek a széppróza kisebb műfajai is 
mint rajz, karcolat, humoreszk stb. Az Idegenben határeset. Újságcikk 
ugyan, de kétségtelenül széppróza, nem publicisztika. A sorozat azonban 
nem tesz ilyen különbséget. E kötetben is sok hasonló írást találunk: 
Nyári estén, Levél, Az első dér, Az én lakótársam stb. Közelebbről az 
Idegenben annak a lelki válságnak a megnyilvánulása, amelyet már az előző 
évben versek, cikkek jeleznek (Sirasson meg Betegen, Dies doloris, Itthon 
stb.). Lehet, hogy műfaji szempont döntött az Idegenben és A világ vége 
kihagyásánál? Mivel mindhárom írás eddig ismeretlen az Ady-kutatás előtt, 
teljes szövegüket itt közöljük. 
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Kapuzárás előtt. 
(A színészeti kiállítás.) 

Ma délután 6 órakor bezárják a „Csokonai Kör" által 
rendezett színészeti kiállítást s el fog hangzani fényes, 
jubileumi ünnepélyeinek végső, zárószava is. 

Lehetetlen egy búcsúpillantást nem vetni a gyönyörűen 
sikerült jubileum legszebb részletére, hálátlanság volna 
szívből jövő köszönetünket ki nem fejezni a „Csokonai 
Kör" vezetősége iránt, mely fáradhatatlan buzgalommal 
munkálkodott az ünnepély teljes sikerén, melyet valóban el 
is ért. 

Legyen még egyszer szívből üdvözölve a „Csokonai Kör", 
legyen üdvözölve annak tevékeny alelnöke: Komlóssy Ar-
thur főjegyző, kinek legnagyobb rész jut a siker érdeméből. 

Az önzetlen munkájának jutalma az az elismerés, mely-
ben őt az igazi érdem ismerősei mindannyian részesítik. 

Még csak ma tekinthető meg a jubileumi ünnepélyek 
gyönyörű részlete: a színészeti kiállítás. 

Mi nem késtünk olvasóink s a nagy közönség figyelmébe 
ajánlani ezt a mindenképen sikerült, szép kiállítást, melyet 
megnézni minden művelt embernek elmulaszthatatlan kö-
telessége. 

Mennyi lelkesítő, mennyi szép dolog van ezen a kiállítá-
son! 

Ott látjuk azoknak a művésznőknek és művészeknek 
relikviáját [!], kik a debreczeni színészetben örök érdemet 
szereztek maguknak. 

Hogy csak néhányat soroljunk fel az emléktárgyak közül, 
ott látjuk a két legnagyobb élő magyar művésznőnek Prielle 
Kornéliának és Blaha Lujzának azokat az emléktárgyait, 
melyeknek kedves emléke, művészi becse sohasem felejteti 
el velünk, hogy valaha a debreczeni színészet büszkeségei 
voltak. 

Ott látjuk Újházi Edének, E. Kovács Gyulának, a Mán-
doky párnak kegyelettel őrzött ereklyéjit, [!] melyeknek 
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minden darabja egy esemény a debreczeni színészet gyönyö-
rű történetében. 

B. Békéssy Rózsa úrnő a debreczeniek nemrég ünnepelt 
művésznője is igen becses emléktárgyakat állított ki. Ott 
látjuk a művésznő kritika könyvét, mely csaknem az egész 
magyar sajtó elismerő nyilatkozatait tartalmazza, értékes 
albumát, egy igen sikerült emlékrajzot egyik újságíró tár-
sunk kezétől, egy másik rajzot — szintén őtőle, — mely a 
művésznőnek egyik jutalomjátékán adott bankóknak olyan 
hű másolatát adja, hogy az osztrák-magyar bank itteni fiókja 
bankóhamisítási pert akart a rajzoló nyakába akasztani s 
még egy majolikára festett arczkép is emlékezteti a közön-
séget régi kedvenczére. 

Jókai, a költőkirály nejének Laborfalvy Rózának sikerült 
arczképét és egy a debreczeniektől kapott ezüst babérko-
szorút állított ki és még számtalan, igen becses emléktárgy 
teszi nagy jelentőségűvé a sikerült kiállítást, melynek ren-
dezéséért igazi elismerés illeti a „Csokonai Kört". 

S mi lenne más a mi végszavunk is a debreczeni színészet 
jubileumának estéjén, mint az, hogy a debreczeni színészet 
fejlődjék, virágozzék továbbra is legyen mindig, mindenek-
felett [!] magyar. 

Ady Endre 

Idegenben, 
írta: Yda 

Októberi este volt. Egész nap esett az eső: csúnya piszkos 
víz mosta egy csomóba az őszi rózsa lefonnyadt [!] szirmait. 

Este felé elállott az eső. Sűrű, nehéz köd ereszkedett a 
megáztatott városra s a fojtó, nehéz ködben alig tudtak utat 
törni a gázlámpák reszkető fénysugarai. 
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Csendesen, elmerülten mentem végig a külvárosi utczán. 
Ez a köd, ez a nagy nehéz köd ráült az én lelkemre is. 

Emlékezni csak októberben lehet. A hervadás, a síró 
őszi felleg, a köd eszünkbe juttat minden fényt, mert az 
emléknek csak fénye, az eltűnt ifjúságnak csak varázsa van. 

Egy füstös kávéházban ültem egész délután. Az ablako-
kat verte az eső s én gondolkoztam. 

Távol vagyok mindenkitől akit szeretek. Egy nagy idegen 
városban, hol ismeretlen hideg emberek vannak körülöt-
tem, hol ezerszer jobban érzem egy szerencsétlen, eltévesz-
tett élet keservét. 

És baktatok haza. Ködben, sötétségben. 
Egyszerre szomorú zeneszót hallok. Bánatos bús nótát 

játszanak. Egy gyászindulót. A ködön keresztül erős fény tör 
át, a szél fáklya-füstöt ver a szemembe. 

Temetés zeneszó és fáklyák mellett. Októberi estén kö-
dös, szomorú októberi estén, mikor tele van a szívünk 
borongós sejtelemmel, kínos halálvággyal. 

. . . És összefacsarja a szívem a visszatartott keserűség. 
Most már eszembe jutott minden, minden.. . 

A ködben reszkető fáklyafény, a síró muzsika szó eszem-
be hozta az én nyomorult, átkozott sorsomat. 

Egyedül, elhagyatva, idegenben rovom át a napokat. Köd 
ült a szívemre, októberi köd. — Roskadozom... 

Letörtek a remények, meghaltak a vágyak. Terhe vagyok 
magamnak, terhe a világnak. 

Nem így gondoltam s így lett. Magasra vágytam, sír felé 
roskadoztam. 

Előttem van egy szegény beteg asszony arcza. Engem 
sirat mindig, engem keres mindig hiszen ő szeretett ő is 
szeret. . . Édes anyám. 

Csak egyszer láthatnám meg. Csak egyszer utoljára... 
. . . A zene elhaló hangjai még fülembe csengtek s én 

leborultam az én kis hideg szobám csupasz asztalára s sírtam 
zokogó sírással, a hogy régóta, a hogy még sohasem. 
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Sirattam azt az ismeretlen halottat, a kit most temetnek 
októberi ködös, szomorú alkonyatkor... sirattam a másik 
halottat, a legszerencsétlenebbet — magamat. 

A világ vége. 
(Saját tudósítónktól.) 

Bevezetés. 

Krisztus születése után 1899 év nov. 12-én déli 12 óra és 
2 perczkor szólt a szerkesztő: 

— Bandy úr, önre nagy kitüntetés vár. Holnap, — ha 
ugyan nem légből kapott koholmány — világ vége lesz. E 
könnyen végzetessé vállható [!] szerencsétlenségről lapunk 
külön kiadásban óhajt megemlékezni. Önt bízom meg a 
tudósítói tiszttel, melynek sikeres betöltése jó ajánló levél 
lesz az ö n számára a Holdban, vagy ott, ahova a katasztrófa 
után kerülni fog. 

Menjen lásson és győzzön. Ha csak lehet térjen vissza. 
A tudósítás lehet 5 hasáb. Viszontlátásra, vagy itt, vagy a 
másvilágon. 

. . . Ot lőgő [!] előleget kértem s mentem. . . 

Hová mentem? 

Gyors lépésekben kerestem fel az Angol Királynő étter-
mét, hol Rubos Árpád, a színtársulat legény tagja ivott — 
már két nap óta. Nyakamba borult. 

— Boldogtalan vagyok. Két nap óta iszom, s még mindig 
józan vagyok. Holnap elmúlik a világ s én józanul fogok 
elpusztulni. 

— Bizalom, hit, remény és szeretet, — szóltam hidegvér-
rel. 

Mellé ültem és ittunk. 

Este. 
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Este 11 órakor harsányan kiáltottam fel egy kurta korcs-
mában: 

— Sohse halunk meg! 
Az üstökös még nem jelent meg, az asztalon negyven 

üveg, az asztal alatt két bajtársam. 

Hajnalban, hajnal előtt. 

Belehelyeztek egy konflisba s hazavittek. 

Az utolsó nap. 

Mély, mondhatnám lethargikus álomba merültem. Ké-
sőbb álmodni kezdtem. Rám esett egy üstökös s én két-
ségbeesetten ragadtam bele az üstökébe. Ijjedtemben [!] 
felébredtem. Este 7 óra volt. Közeleg a v é g . . . 

Az utolsó órák. 

Sietve öltöztem, nehogy elkéssek. Az utcza sötét volt, a 
sarkon egy kofaasszonyt találtam. Fején öt bunda volt s várt. 

Mit várt az asszony? 

Ő is a világ végét várta. 

Az üstökös. 

Az „Üstökös" cz. csárdában találtam Rubost. Még min-
digjózan volt. Felhozattuk a pinczéből a hordókat. Úgy sem 
kell már többé bor senkinek. A korcsmáros is velünk ivott. 

A vég. 

Éjfél után el kezdett [!] véljünk forogni a föld. Szemeink 
előtt üstökösök czikáztak. Átkaroltam Rubost és a korcsmá-
rost. Együtt zuhantunk le a földre.. . 

Epilóg. 

Tekintetes Szerkesztő Úr! Itt vagyok a csicsogói „Üstö-
kös" csapszékben. Több üstökös nincs sehol a környéken. 
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A korcsmáros nem akar engedni. A cekk 10 frt. Sürgős 
intézkedésért könyörög 

Bandy. 

A kötet anyagának összegyűjtésében, rendezésében, összeállításában 
legnehezebb munka lehetett a lapokban megjelent névtelen írások töme-
géből kiválogatni Ady cikkeit, s dönteni hitelességükről. A gyűjtemény 
erőssége, hogy Vezér Erzsébet ezt a munkát kiválóan oldotta meg. A 
jegyzetek előszavában ugyan csak annyit szögez le, hogy a névtelen cikkek 
szerzőségének eldöntésénél a tárgyi indokok voltak bizonyítók (692.), az 
egyes cikkek jegyzetében felsorolja — mindenre kiteijedő figyelemmel — 
a más jellegű bizonyítékokat is. A kritériumok három csoportba oszthatók: 
1. Tárgyi, tartalmi bizonyítékok; Ady kedvelt témái, tartalmi és szöveg-
összefüggések köteten belül és az egész életműre vonatkozóan; 2. Stilá-
ris, nyelvhasználati sajátságok; 3. Formai sajátságok: szöveg-elrendezés, 
tagolás; a cikk helye, rovata a lapban. (A kritériumokra és az első kiadás 
egészére vonatkozóan helytálló megfigyeléseket tett Kovalovszky Miklós 
- It 1956. 204-218.) 

Ha a cikkek tartalom szerinti megoszlását vesszük szemügyre, rögtön 
feltűnik a színikritikák, színházi vonatkozású cikkek sokasága. A főszöveg 
404 cikkéből 115 színházi tárgyú (közülük 36 névtelen). A Függelék 195 
cikkéből 100, a jegyzetek 64 cikkéből 30 színházi tárgyú (a 115 szignált 
cikkel szemben 166 névtelen). Kortársak tanúsága szerint akkoriban a 
laphoz került fiatal újságíró feladata volt a színházi hírek összegyűjtése és 
színikritikák írása. Ady maga is ír erről a kötet egyik cikkében (Amolyan 
búcsú-féle, 222.) Debrecenből távozóban. Vezér Erzsébet — szintén kor-
társakra hivatkozva írja, hogy Váradon a Szabadságnál övé volt a színházi 
rovat (878.). 

Ebből kiindulva tegyünk egy próbát az 1901. jan. 25-i számban. A rovat 
é\ériA kis szökevény című operett előadásának ismertetése áll névtelenül. A 
cikk a kötet főrészében van (434.), hitelességét a jegyzetben tárgyi-tartalmi 
érvek igazolják, utalással egy másik kritikára, amely ugyancsak névtelen, de 
Ady szerzőségét kétségtelen bizonyítékok támasztják alá. A rovat követ-
kező cikke Batizfalvy Gizella távozása, a színésznő levele a szerkesztőhöz, 
néhány soros bevezetéssel és befejezéssel, ezt a jegyzetekben találjuk 
(827-828.). A kísérő sorokat „feltehetően" Ady írta, állapítja meg Vezér 
Erzsébet, és ez a korábbi kritikák ismeretében, a színésznőről több helyen 
megfogalmazott véleménye alapján bizonyítottnak vehető. A következő 
cikkek, hírek már nincsenek benne a kötetben: Operett újdonságok, a 
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Csepűrágók című operettről írt sablonos sorok, Ady szerzőségére legfeljebb 
a „bájos, elbűvölő zenéjű operett" kifejezés általa is szívesen használt jelzői 
miatt gondolhatnánk; Mándoky Béla jubileuma című cikk, amely a színész 
búcsú-előadását jelenti be, azonban — a következő, az előadásról szóló 
színikritika nincs a kötetben csak a Függelékben van (633.), a jegyzet 
szövege szerint „minden bizonnyal Ady műve. Erre vall a hisztrió kifejezés 
is" (891.). A meghatott, lírai sorokban megnyilvánuló szimpátia alapján 
az előző cikket is Adyénak tarthatjuk. A rovat utolsó híre Balla Kálmán 
szervezkedése. Adyra utalhatnának a következő szavak: „mi, akik Ballát 
ismerjük és szeretjük". A kötetben több cikk jelzi, hogy Balla Kálmán a 
győri színház igazgatói helyére pályázik. Ebben a cikkben is erről van szó. 

Más helyen is találhatunk névtelen cikkekben adys szavakat, kifejezé-
seket. A Szabadság 1901. febr. 21-i számában Szultán című színikritikában 
ezt olvassuk: „kétes értékű operett", „kacagtató figura", „a kar [...] kiválóan 
rossz volt.'' A felsorolt példákkal azt akartuk érzékeltetni, hogy a kötetbe 
felvett írásokon kívül még sok cikknél gyanakodhatunk Ady szerzőségére, 
de a jelentéktelen, csak sablonos frázisokat ismételgető cikkek elhagyá-
sával a kritikai kiadás teljességét nem éri sérelem. Az alapos mérlegelés 
és rostálás szükségességére utal Kovalovszky is: „a sablonos újságírói 
munkának ezeket a termékeit" nincs értelme kiemelni a névtelenségből, 
mert tárgyuk „jelentéktelen, stílusukat, nyelvüket a megszokott újságírói 
fordulatok, közhelyek jellemzik, tehát hiányzik belőlük minden egyéni" (i. 
m. 209.). Mint elfogadhatatlan szélsőséget idézzük Benedek Marcellnek 
az Ady-ankéton elhangzott álláspontját: „Ha egy cikkből sugárzik az 
elégedetlenség, úgy ezt akkor is közölhetjük, ha más írta. Ha ez hiányzik, ha 
a cikk semmitmondó, akkor pedig akkor sem méltó a közlésre, ha Adyé" 
(It 1956. 55.). Vezér Erzsébet egyik szélsőségbe sem esett a válogatásnál. 
Tájékozottságában, stílus-felismerő érzékében meg lehet bízni. Törekvése, 
hogy minden lényeges névtelen írás bekerüljön a kötetbe sikeresnek 
tekinthető. 

A „jelentéktelen" minősítés sem alkalmazható önmagában, a névtelen 
cikkekről csak a többi cikkel való összefüggésükben lehet dönteni. A 
fentebb felsorolt példákkal szemben más megítélés illeti azokat az eseteket, 
amikor egy biztosan vagy bizonyítottan Ady által írt cikkben találunk 
utalást egy másikra. Ebben az esetben az utalt cikket fel kell venni, vagy 
legalább regisztrálni kell. Ilyeneknek tartjuk a következő eseteket. 

Jelzett cikkekből tudjuk, hogy Ady nagyra tartotta Herczeg Ferenc 
Ocskay brigadéros című színdarabját. A Függelékben van egy névtelen cikk: 
Ocskay brigadéros nálunk (641.). Ebben ezt olvassuk: „Színházi körökből 
vett értesülés alapján írtuk meg a múltkor, hogy [...] a darab címszerepét 
[...] Szarvasi Sándor játsza." Vezér Erzsébet a jegyzetben azzal indokolja 
a névtelen cikk felvételét, hogy a szerepet „egy jelzett cikkében is szóvá 
teszi" Ady (893.). Hiányzik azonban az ügyet elindító cikk, amelyet a feb-
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ruár 20-i színházi rovatban találunk. Ebben olvasható: „az már bizonyos, 
hogy a darab címszerepét Szarvasi Sándor [...] játsza." Hasonló eset az 
ugyancsak Függelékben közölt, a Szabadság 1901. február 1-i számában 
megjelent B-A.L.E.K. című cikké (636.). Ebben ezt a mondatot találjuk: „A 
B.A.L.E.K. — mint tegnap jeleztük is — vaudeville." A darabról szóló rövid 
hír valóban a január 31-i sz. színházi rovatában van. 

Hogy a színházi rovat cikkeit nem mindig és nem kizárólag Ady írta — 
nem kell bizonyítani. Egy-egy rovat nem volt egy munkatárs felségterülete. 
Az újságíró a század elején — különösen kisebb lapoknál — mindenes 
volt (lásd Lengyel Géza: Ady a műhelyben. Bp. 1957. 381.). Ady névte-
len cikkeire a lapok minden más helyén és rovatában rábukkanhatunk. 
(Újságíró-társának Bíró Lajosnak a Színház rovatban találunk cikkét ó-s 
szignóval, Forrai Ferike búcsúja címmel, ilyen jellemzéssel: „édes hangja" 
van, „bájos és elragadó". A jelzők Ady színikritikáiban is lépten-nyomon 
előfordulnak.) A vezércikket és a vonal alatti tárcát szokás volt aláírni vagy 
szignálni. A Színház rovaton kívül a Szabadságban gyakori lelőhelye Ady 
névtelen cikkeinek a Hírek rovat is. Ebbe írja Nagy Endre távozása után 
névtelenül a heti krónikát. A január 6-i szám rovatában Ritoók Zsigmond 
beszéde címmel névtelen cikk jelent meg ezzel a bevezetéssel „Tegnap 
hosszasabban írtunk arról, hogy a mi királyi táblai elnökünknek [...] újévi 
beszéde a helytelen közlés miatt több helyen tévesen magyaráztatott." Ez a 
cikk nincs benne a kötetben. Az, amire utal Reflexiókegy beszédről címmel, 
ae. szignóval, megtalálható (409-411.). A névtelen cikkből kitűnik, hogy 
Ady szignált cikkével a Nagyvárad, a rivális váradi lap vitába szállt. Erre 
válaszol a január 6-i írás, s egyben közli Ritoók Zsigmondnak a vitában 
állást foglaló, a szerkesztőhöz írt „Tisztelt Barátom!" megszólítású tegező 
levelét. A levél egészen biztosan nem Adynak szól, a cikket azonban Ady 
írta. Erre bizonyíték az is, ahogy a levelet bevezeti: „alább közöljük Ritoók 
Zsigmond úrnak lapunk szerkesztőjéhez intézett [...] levelét", valamint az, 
hogy a levélből kiderül, mindkét lap munkatársával Ritoók személyesen is 
beszélt. Idézet a levélből: „Ezt különben a Szabadság t. munkatársával is 
ekként közöltem." Ez a munkatárs csak a szignált cikk írója, Ady lehetett. 

A példák felsorolása után felmerül a kérdés, a cikkek egyike-másika 
nem szándékosan maradt-e ki? Nem minősült-e jelentéktelennek, elhagy-
hatónak? A jegyzetek bevezetésében a szerkesztő ilyen szándékáról nem 
írt. Egyetlen jegyzetben találtunk ilyen értelmű utalást: „A Szabadság 
szept. 8-i számábanm rövid, feltehetően Adytól származó bevezetés után 
közlik [...] román diák cikkét." E bevezetés nincs benne a kötetben. Inkább 
az ellenkező tendencia látszik érvényesülni: mindent felvenni a Függelékbe 
vagy a jegyzetekbe, amelyben Ady szerzőségére csak egyetlen érv is utal. A 
bizonyítékok néhol magát a sajtó alá rendezőt sem győzték meg egészen, 
mert gyakori az ilyen fogalmazás: „Adynak tulajdonítható", „Ady tollára 
vall", „bizonyára", „bizonnyal", „valószínűleg", „feltehetően Ady írás" 
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stb. Pedig sok helyen bizonyossággal állunk szemben. Példák: a 393. sz. 
főszövegbeli cikkben Ady így jellemez: „becsületes arcú szegény kis ember" 
(485.), a jegyzetbe felvett beszámolóban: „becsületes arcú, falusi bácsi" 
(844.); a főszövegbe felvett és a jegyzetben közölt kritika a Gésák című 
operettről egyaránt Ady-cikk (833.). 

A hiányok után a tévesen (vagy feleslegesen) felvett cikkekről kell 
beszámolni. A gyűjtés munkájának kiválóságát bizonyítja, hogy kevés 
elhagyásra javasolt cikket találunk. Többségüknél nem tartjuk teljesen 
lehetetlennek Ady szerzőségét, ez ellen inkább az indokok csekély volta: 
a tárgyi mellett a stiláris, nyelvi ismérvek hiánya szól. A főszövegben 
egyáltalán nincs ilyen írás. Elhagyhatónak gondoljuk a Függelékben a 427. 
és 428. sz. cikket. Mindkettő — ahogy Vezér Erzsébet találóan elnevezte 
a típust — „időjárási laptöltelék". Tudjuk, hogy Ady e témát kedvelte, 
versben és prózában is többször megírta, de ezekben nem találjuk meg a 
bizonyító jellegzetességeket. Nem meggyőző a 462., 463., 466., 471. és a 
475. sz. cikk indokolása, a feltétlenül Adyra valló sajátságok hiányzanak. 
Az 505. sz. cikket, Hegyesi Márton felelős szerkesztő névnapi köszöntőjét 
inkább Bíró Lajos írhatta. Ő Ady érkezése után két hónappal került a 
Szabadsághoz, de mindjárt szerkesztőnek, tehát a lapnál elfoglalt helyét 
tekintve közelebb állt Hegyesihez mint Ady. A 38. sz. jegyzetben közölt két 
színházi közlemény (725-726.) jellegtelen és jelentéktelen. Bíró szerzősége 
mellett döntöttünk volna a 479. sz. cikknél, amelyről Vezér Erzsébet 
egyértelműen dönteni nem tudott. Az írás valóságos ügyvédi „védőbeszéd", 
szakszerű, száraz és racionális. 

Nem Adyénak tartjuk a 211. sz. jegyzetben közölt A kereskedő ifiak 
estélye című írást. Ha olykor gyorsan kellett is elkészülni egy cikkel, 
nehezen tételezünk fel annyi pongyolaságot, rossz fogalmazást Adyról, 
mint amennyi ebben a cikkben hemzseg, pl.: a színésznő „elfogultságából 
következőleg szintén boldog volt", — a poéta, „ki csendes, mindamellett 
kedves és kedélyes", — „beszéde legelején kijelentette, hogy a műhely 
titkaiba akarja bevezetni hallgatóit, azon titokban, amelyek egy vers készü-
lését megelőzik és annak szülőokai. Prózában beszélve arról akar beszélni 
..." stb. Ady szerzősége ellen szól az azon, ezen névmás használata, mellette 
csak az, hogy Kiss Józsefet akkor még elismeri és szereti, ez azonban nem 
elegendő érv. 

Megfigyelhető a szándék, hogy a cikkek fontosságuk, jelentőségük, 
súlyuk szerint minősítve kerüljenek a főrészbe (hiteles cikkek), a Függe-
lékbe (kétes hitelűek) vagy a jegyzetekbe (kevésbé jelentősek). A jegyzetek 
előszavában erre nézve a következő megjegyzést olvassuk: „olyan jelen-
téktelen vagy kisebb terjedelmű cikkeket, amelyek témájukban nagyobb 
Ady-cikkhez kapcsolódnak, azokat kiegészítik, a nagyobb és jelentősebb 
cikkek jegyzetében közlünk, mégakkor is, ha azokra nézve Ady szerzőségét 
kétségtelennek tartjuk. Ezt a gyakorlatot már az első kiadás III. kötetétől 
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kezdve követjük." (705.). Az idézet a főszöveg és a jegyzetek viszonyáról 
szól. (A „jegyzetek" alatt itt a kötetnek szövegközlésre is szolgáló harmadik 
részét értjük.) Fontosság és értékbeli különbség a főszöveg és a Függelék 
között magától értetődik. A rendelkezésre álló cikkekből a sajtó alá ren-
dezőnek a kötetet meg kellett komponálni, jó értelemben, nem pejorative 
használva a szót. Bizonytalansági tényezők jelenléte mellett (névtelen 
cikkek nagy tömege) a szubjektivitás nem kerülhető el. Ezt bizonyítja, hogy 
Kovalovszky a Szabadság 1900. januárja és szeptembere közötti számokból 
22 „Ady-gyanús"-cikket sorolt fel, amelyeket Vezér Erzsébet nem vett fel 
a kötetbe (i. m. 212.). A recenzens csak a válogatás eredményét látja, a 
hírlapokat, amikből a válogatás történt hosszasan tanulmányozni nem volt 
módja. 

A szerkesztés másik próbaköve a névtelen cikkekből a kétségtelen 
hitelűek kiválasztása. Ehhez a válogatáshoz már nem kapcsolódik a végle-
gesség, lezártság képzete, a teljességigény is kevésbé kényszerítő a gyűjtő 
számára. A bíráló dolga azonban itt még nehezebb, a bizonyítás még 
bonyolultabb. A bírált esetek száma kevés. 

Adyénak tartjuk a 430. sz. Egy debreceni műteremben című, Tóth 
András szobrászról szóló cikket. Vezér Erzsébet is hoz fel bizonyítékokat 
Ady szerzősége mellett, ezeket magukban is meggyőzőnek tartjuk (861.). 
De további érvek is felsorakoztathatók. Adyra valló kifejezések: „folyton 
haladó szobrász", „izmos tehetség", „okvetlenül muszáj". Az Idem álnévvel 
a költő később verset is írt: Az év komédiája (1901. január 1.). 

Meglepő, hogy Vezér Erzsébet az írók és írások című (542. sz.) cikket a 
kétes hitelűek közé sorolta. Megítélése — úgy tűnik — ingadozik, mert a 
Varga Józseffel együtt szerkesztett Ady az irodalomról című gyűjteménybe 
a cikk nem került be, az általa összeállított válogatásokban pedig már 
megtaláljuk — teljes értékű Ady-írásként (Ady Endre Publicisztikai írásai. 
1977., 1987.). Koczkás Sándor a Misztérium című vers (1900. december 22.) 
keletkezéstörténetében (AEÖV II. 386.) a cikket a vers „tömör lírai tézi-
seinek" tekinti, tehát hitelesnek. Véleményünk szerint a költő világképére, 
irodalmi-esztétikai nézeteire, önszemléletére vonatkozó gondolatai akkori 
összegezésének tekinthető ez az írás. Ezek a gondolatok a debreceni 
években fogalmazódtak meg először a súlyos lelki megrázkódtatás, a pá-
lyaválasztási válság időszakában, célok, értékek lázas keresése közepette. 
Azoknak az éveknek a kulcsa a Dies doloris című vallomásos írás. Ebben 
két gondolat egész életre kihatóan fogalmazódik meg. Az egyik a világra 
hatni akaró, prométheuszi ember eszméje és képe (amely később — többek 
között — „az Isten sújtott s kedvelt szörnyetege" képét ölti), itt — akkori 
fogalmazása szerint — azoknak a teremtő által kiválasztott „gondolkodó 
embereknek" egyike, kiknek tetteiben „egy őrült cél küzdelme dominál: 
magokhoz hasonlóvá tenni a világot" az „igazság" nevében. A gondolkozás 
„kényszere" szükségképpen a társadalmi elkötelezettséghez, a társadalmi 
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változás, változtatás akarásához, a művész elhivatottságához vezet. A 
társadalomnak „jó orvosra" van szüksége, aki megmutatja testén a sebeket 
(Katonák, 67.), „nagy gondolkodókra, irányítókra" (Himfydalai, 82.), azaz 
drámaírókra, a kor sikerműfajának művészeire. így azonosul már akkor a 
művész a gondolkozóval, a filozófussal. A filozófusok „ítéljenek a kor hibái 
felett. Gondolkozzanak a gyógyszerekről is" — írja könnyedebb tónusú 
tárcacikkében (1899. május 20. 153.). Két évvel a Dies doloris megírása 
után az írók és írások című cikkben ugyanaz az „eszmei hős" jelenik meg: 
az „agyvelő átfogó képességével" rendelkező „egyetemes gondolkozó", 
aki azonban „felette áll [...] minden rendű és rangú csupán írónak. Hogy 
emellett írhat is: bizonyos"(623.). Hogy a gondolatok azonossága félreért-
hetetlen, későbbi példákat is idézünk: „Chiméra fiai és leányai. Poéták, 
piktorok, muzsikusok, képfaragók, filozófusok s hasonlók. Mindazok, 
akik voltaképpen sohasem élnek ti véletek élethabzsoló embermilliók" 
(Chimérapolis. = Budapesti Napló 1905. május 18. - AEÖPM VI. 161.). 
Es alig több mint egy évvel később: „a nagy tudós, a nagy művész, a nagy 
író: egy grádus. Hivatásuk a rejtelmes nagy élet magyarázata." (Egy kis 
irodalom. = Budapesti Napló 1906. augusztus 24. - AEÖPM VIII. 67.) 
Az érett költő esztétikájának gyökerei tehát a debreceni évekig érnek le, 
illetve onnan erednek. Hatvany Lajosnak írja, hogy a művész fogalmában 
benne van „igazában minden nagyobb és ható élet koncepciója" (Levél. 
Ady levelei II. 212.) Versben kifejezve: „Én nem bűvésznek, de mindennek 
jöttem" (Hunn, új legenda). 

A másik azonosság, amely mindkét cikkben megtalálható a nietzschei 
arisztokratizmus. „Az Ubermensch tehát nem fantom. Igaz, élő ember: 
kiválóság" — „az átlagember vegetál" (írók és írások, 623.), s két évvel 
korábban: „Nem tudok, nem akarok a tömeg módjára élni [...] vegetáló 
életétől irtózom" (Die doloris, 58.). A „csupán író" fogalma a később 
Kosztolányival szemben hangoztatott „irodalmi író" fogalmával azonos 
(AEÖPM VIII. 227.). Az író mesterségbeli tudása s produktuma az 
irodalom — önmagában nem érték. Túlbecsüli az írást és az irodalmat az, 
aki nem veszi észre, hogy „irodalom éppen csak olyan megnyilatkozása 
az emberi produktív erőnek [...] mint a politika"... — írja később 
heti krónikájában (474.) — Még egy gondolat-ismétlődés „az emberiség 
legdicsőbbjei"-ről: ők a „vérengző hadvezérek, a zsarnok fejedelmek s a 
poéták" — írja elítélően a szóban forgó cikkben (622.), s megismétli a 
Nagy pózok című írásban (451.) „a nagyság hitének legjobb ébresztői": 
„a poéta, az államférfi s a hadvezér". Az idézett cikk különben szintén 
névtelen, de benne Ady szerzőségét nemcsak a témának hozzá közelálló 
volta, hanem sajátságos nyelvi alakzatok is bizonyítják mint „áhítni" és 
folytathatnók". (Általában a nyelvhasználati sajátságok, de különösen a 
jelen idejű feltételes mód többes első személyű régies ragozású, illetve 
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keleti nyelvjárásban élő alakja biztosabb érv Ady szerzősége mellett, mint 
a „kedvelt témák" kategória.) 

Ady szerzősége mellett szólnak olyan gyakran használt szavai is, mint 
„skribler" (újságíró), „író ember" (a 340. sz. névtelen cikk jegyzetében Ady 
szerzősége melletti érvként van említve — egybeírással — , s a vitatott cikk-
ben kétszer is szerepel!); az ész, értelem jelentésben használt „agyvelő". Az 
1900. március 15-i vezércikkben már előfordul a „divináció" szó. Második 
előfordulása az 1900. október 25-i A hódító szép című cikkben van: „az 
álmodozás divináció" . . . „Örök álmodóink: a művészek." A szó jelentése 
mind az említett helyeken, mind a vitatott cikkben (623.): isteni sugallat. 
Erre utal egy korábbi példa: „a színpad ma már az Ibsenek [...] katedrája, 
honnan [...] szól egy eljövő jobb kor isteni jóslata" (82.). Az idézett helyeken 
e kifejezésben is Ady korán jelentkező küldetéstudata, elhivatottság-érzete 
nyilatkozik meg. — Még annak a hasonlatnak a megfelelőjét is megtaláljuk, 
hogy a „szépírás is olyan, mint a zománcozás" (623.). A hódító szép című 
írásban pedig a „művészet szent zománcával" szeretné az élet szürkeségét 
bevonni (373.). 

A felsorolt bizonyítékok egyik-másika talán spekulatív, de elegendőek 
a „konkrét tárgyi indokok" is. Vezér Erzsébet egyetlen ellen-indokot említ 
a jegyzetben, azt, hogy a „Napló rovatot Bíró Lajos is írta" (889.). Az 
e rovatban január 1. után márciusig, pontosabban január 3-án, 4-én, 9-
én, 12-én, 16-án és február 21-én megjelent cikkeket Vezér Erzsébet, 
bár jelzetlenek — szerintünk is helyesen — a hitelesek közé veszi fel. 
Hogy a rovatot akkor hosszabb ideig Ady látja el írással — kétségtelen. 
Feltételezhetjük, hogy Bíró Lajos távollétében teszi. Neki az év első két 
hónapjában csak két jelzett írása van a lapban: január 10-én egy tárca-
novella, ehhez azonban nem kellett személyes jelenléte, majd február 10-
én egy hírfej alatt találjuk (bl.) jelét. Ezt követően már csak március 15-
én találkozunk névjelével a haladásért síkra szálló, lángoló hazafisággal 
megírt ünnepi vezércikk alatt, majd 17-én ó-s jelét találjuk a Színház 
rovatban. De távollétéhez perdöntő bizonyítékot neve, szignója hiánya 
nem szolgál, a lapban sok a névtelen írás. Teljes név, álnév, betűjelek 
alkalmazásának kialakult szokásrendje van Adynál is, újságíró társainál is. 
Az, hogy éppen melyiket használja az író, az az írás súlyát, célját is minősíti. 
Az írók és tások jellegű „komoly" cikket szerzője általában aláírja. Ilyen 
úton tehát Bíró szerzőségét kizárni nem tudjuk, s a cikk névtelenségére 
sem találunk magyarázatot. 

Az Ady szerzősége elleni gyanúnak tápot ad, hogy cikkeiben 1900 
második felében bizonyos stílus-, szemlélet-, hangulatváltozás észlelhe-
tő. Anélkül, hogy ezt részletesen, behatóan elemezhetnénk, két feltűnő 
jelenségre mutatunk rá a vitatott cikk kapcsán. Ady stílusa észrevehe-
tően veszít líraiságából, érzelmi töltéséből, objektív, kifejtő, értekező 
próza-stílushoz közelít. A másik jelenség: Ady világnézetet, életesztményt 
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érintő írásai magukon viselik emberi-költői válságának jeleit s tragikus, 
pesszimista hangvételűek. Az írók és írások című cikkben ennek semmi 
nyoma nincs. 1898 karácsonyán írja: „a gondolkozó emberek pedig a 
legszerencsétlenebb páriák" (57.) — majd másfél év múlva: „a gondolkozót 
megfojtja a világ" (283.) — (vonatkozó versek: Álmodás, Éles szemmel, 
Még egyszer...), a szóban forgó cikkben ezzel szemben megjelenik, ha 
csak ideálként is az „egyetemes gondolkozó, ki lát, tud és megnyugszik, 
[...] Élete harmonikus és szép" (623.). A cikk nyugodt, kiegyensúlyozott 
hangja nem csupán gondolati „beérés" eredménye, sőt elsősorban nem 
azé. A magabiztos öntudat külső hatás eredménye: a Bíró Lajosé. Az 
ő baráti egyetértése erősítette meg a költőt nézetei igazában, biztatása 
szilárdította meg tehetségtudatát, önbizalmát. Életük Bíró 1900. márciusi 
megérkezése után szoros barátságba kapcsolódott össze, amelynek alapja 
a közel azonos életkor, azonos világnézet. Vezér Erzsébet így ír erről: „Az 
azonos érdeklődés, azonos olvasmányok, a vég nélküli baráti beszélgetések 
még tematikai és stiláris hasonlóságot is bőven produkáltak a két író 
korai publicisztikájában. Bizony sokszor próbára teszi a filológust kettőjük 
stílusának megkülönböztetése a nagyon is rokon hevületű cikkekben." (V 
E.: Ady Endre élete és pályája. 2. átdolg. kiad. Bp. 1977. 67.) 

Bíró Lajos publicisztikáját, korabeli írásait ismerve talán részleteiben 
is kimutatható lenne hatása Ady gondolatvilágára. De a lélek mélyé-
ben semmi sem változott: a hűvös, bölcs „egyetemes gondolkozó" nem 
megvalósulás, csak egy más temperamentum, más tehetségtípus sugallata, 
amely délibábként feltűnik, mint „irigylendő filozófusa a tudatlannak", de a 
költő megmaradt annak, ami volt, „örökké vívódó művészléleknek" (111.), 
„álmodónak" (373.). 

2 Szövegközlés, helyesírás, szöveggondozás 

A szövegközlés módja eltér az első kiadásétól, s a III. kötettől kezdődő 
gyakorlatot követi, azaz a szövegeket a mai akadémiai helyesírási szabályok 
szerinti átírásban közvetíti — néhány egyéni sajátság kivételével —, azzal 
az indokolással, hogy az újságszövegek írásmódja nem az írójuk, hanem 
a „szerkesztők és szedők helyesírási szokásait tükrözi, s így a legváltoza-
tosabb képet mutatja, amelyet természetesen nem követhetünk" (705.). 
Ellenvethető ugyan, hogy Ady lapjainál nem volt szerkesztőségi ellenőrzés 
a helyesírás egységesítésére, maguk a munkatársak végezték a korrigálást 
is, ennek következtében ezeknek a szövegeknek az 1903-as Simonyi-
féle iskolai helyesírás érvényesülése előtti állapotot tükröző megjelenítése 
klasszikusunk kritikai kiadásában a filológia nyeresége lehetett volna, 
mégis egyetértünk Kovalovszky Miklóssal, aki az első kiadásban a szövegek 
eredeti helyesírásának megváltoztatását bírálva is megengedően állapította 
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meg: „Tudjuk, hogy nyomdai szempontból nem lenne könnyű feladat egy 
betűhű kiadás elkészítése" (i. m. 214.). (A bírálat arra is vonatkozott, hogy 
a korszerűsítés csak „általános elvként" érvényesült, a kivételek felemás 
megoldáshoz, következetlenségekhez vezettek.) A szövegközlésnek a má-
sodik kiadásbeli módját a III. kötettől követett gyakorlat is megköveteli: 
a már kész kötetekhez kellett igazodni, s az Irodalmi szövegek kritikai 
kiadásának szabályzatában megadott időhatár (1904) figyelembevétele 
felemássá tenné a publicisztikai sorozatot. 

Az új szöveget az eredeti szöveggel, illetve az első kiadásban közölt 
hasonmásokkal összevetve észleltük, hogy az új kiadásban a réginek né-
hány hibája megismétlődik. A 34. sz. cikkben ugyanaz a hibás mondat van 
„éneke magasan felébe emelkedett az operettelőadások rendes nívóján" 
— elmaradt a felébe szokásos módon történő javítása; hibaként maradt 
benn a szójátékot elsikkasztó „székely rabonbán" — „székely zabonbán" 
helyett (247.). Hasonló jelenség az eredeti szövegben előforduló sajtóhi-
bák, tévesztések önkényes, jelzés nélküli javítása: „a delikvens úgy úgy 
vall" mondatból a felesleges kettőzés elhagyása (178.); Henczi Hentzi-re 
javítása. Ezeket a hibákat már Kovalovszky Miklós is megemlítette (i. m. 
213-214.). 

Jelzetlen belejavítást a szövegbe (mintha az eredeti sajtóhiba lenne), 
más helyeken is találunk. Az Úri hóhérok című cikkben (177-178.) Mocsa 
községről olvasunk. Az eredeti szövegben több helyen is Mócsa a község 
neve — tévesen (a Révai-lexikonban Mócsa helynév is van). A sokat idézett 
Himfy dalai című színikritikában a darab egyik jelzője „korrajz-babérokra 
vágyó". A kötőjel — helyesen — most került a két szó közé, az eredeti 
szövegben semmiféle írásjel nincs, de a javítás jelölése, ami a sajtó alá 
rendező helyénvaló beavatkozását jelezné, elmaradt (82.). 

A keresztény szó írásmódjában mindkét kiadásban mutatkozó kettős-
ség gyanút kelt. Erősíti a gyanút a 2. kiadásban egy nyilvánvaló másolási 
hiba a szövegben. A néppárt lapjából, a katolikus érdekeket képviselő 
Alkotmányból idézet van az 503. sz. névtelen cikkben, s itt a következő 
mondat: „Vogelsang báró konvertita vala és keresztyén publicista." (591.) 
A lapban „keresztény" található. Néhány további adat helyszíni ellenőrzése 
azonban arról győz meg bennünket, hogy a kötetben lévő írásokban 
mindkét változat előfordul, pedig a kálvinista Adytól a ty-vel írt változatot 
várnánk. A Debreczen című lapban, melynek felelős szerkesztője Bartha 
Mór református pap volt, Ady a tárca rovat heti krónikájában „keresz-
ténységet" ír, míg a vonal fölött a vezércikkben többször is szerepel a 
protestáns változat. Tehát az írásmód nem lehet döntő egyetlen érv a 
névtelen cikkek hitelességi vizsgálatánál (lásd a 281. sz. cikket és jegyzetét). 
A következő mondatokban Ady szignált cikkekben tudatosan használta 
a kétféle változatot: „édesapja keresztény katolikusnak született" (331.), 
„én is keresztyén ember vagyok" (336.). A 334. sz. névtelen cikkben 
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nagyváradi „keresztény úri családokról" ír, ott az általánosabb formát 
találta alkalmasabbnak (409.). 

A zárójeles csillagos javítások többségével egyetértünk. A felsorolt 
helyeken azonban feleslegesnek tűnnek, illetve hiányzanak. Az „elcsene-
vész[esed]tek" kiegészítés felesleges, „csenevészik" ige van (lásd A magyar 
nyelv értelmező szótára 1. köt. 865.), a felkiáltójel elég lett volna. — „A 
közönség alig tudott volna [!] betelni" mondatban (217.) a „volna" szót 
csillaggal jelölt „vele" névutóval kellett volna helyettesíteni. — A 380. sz. 
cikkben a „napok" szót a sajtó alá rendező csillaggal „papok"-ra javította 
(467.), szerintünk feleslegesen. A mondat így hangzik: „vallásokat, amiket 
a milliók számára napok irányítására kifundáltak"... — ebben a „napok 
irányítására" azt jelenti: mindennapi használatra, napi szükségletre. Ezt 
bizonyítja a következő bekezdés egyik mondata: „Hétköznapi vallásokért 
ma már sajnálja a bőrét mindenki." — Nem tudjuk, mi lehetett az eredeti 
szövegben e mondatban: „Persze a nagyhatalmakat nem lehet felrúgni", 
mert a javítást jelző csillag a jegyzetben nincs megmagyarázva. (313.). 

Valószínűleg a figyelem-felkeltő jel maradt el az alábbi szöveghibáknál: 
„nagyobbfényt" (249.), „szokásból, Mert" (273.), „két csövű fegyverét" 
(274.), „leveszítette az eszét" (304.), „emberi fantázi" (351,), „Ne küldjük 
mi Gerő" - Gerőt helyett (376.), „fortálytalan" (407.), „Szarvas" -
Szarvasi helyett (634.), „önkénytes elnöki aktus" (805.). 

Általános szokás a főszövegbe ékelt idegen írás más betűtípussal való 
elkülönítése a klasszikus szövegtől. Ez a következő helyeken nem történt 
meg: 272., 283, 307. sz. cikkekben. 

Mindkét kiadásban következetlen az eredeti szöveg kiemeléseinek a 
megvalósítása. A debreceni lapok ritkítással emeltek ki. Ezt a tulajdonne-
vek esetében egyik kiadás sem követi. A Szabadságban kétféle kiemelés 
van: a tulajdonneveket ritkított, a közneveket dőlt szedéssel emelik ki. 
Úgy tűnik, a ritkított szedés itt nem az újságíró jelölése, hanem nyomdai 
gyakorlat, követése tehát nem szükséges. Az eredeti szövegben ritkítottan 
szedett Waldersee (lásd 1. kiad. XIV. hasonmás) mégis dőlt szedéssel 
jelenik meg a 2. kiadásban (457.). 

A 2. kiadásban a címek tipográfiája egységesítve van. Ha egy rovatcím 
alatt alcímmel rendelkező cikk vagy cikkek vannak, az alcím főcímmé lép 
elő, s a rovatcím csak a jegyzetekben van feltüntetve (706.). E megoldás 
mellett szól az is, hogy a rovatcím a lap „tartozéka", az alcím pedig a szerző 
írásának része. Ellene szól azonban, hogy így a pár soros glossza is önálló 
írássá válik, holott a szerző azt a rovatba szánta, s az egészet egységnek 
tekintve egyszer írta alá, nem külön-külön. 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a kötetben a hírlapban meg-
jelent szövegek szabadabb kezelésére vonatkozó gyakorlat valósult meg. 
Erre az Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata lehetőséget ad. 
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3. Jelzetek 

A bevezetés bemutatja azokat a hírlapokat, ahova Ady ezekben az 
években írt, közli a lapokból kigyűjtött Ady-vonatkozásokat, és felsorolja 
időrendben az életrajzi eseményeket. Egy-egy cikkre vonatkozó magyarázó 
jegyzetek eligazítanak a korabeli társadalmi-politikai utalások között, s be-
mutatják a szereplő személyeket első előfordulásuk helyén, „amennyiben 
azt Ady életművének, illetve az egyes cikkek hátterének megértéséhez" 
a kötet szerkesztője szükségesnek tartja (705.). Ebből következik, hogy 
a személyek egy része nem kap jegyzetet, így a színikritikákban említett 
színészek túlnyomó többsége sem. Ez nem is lett volna lehetséges, és feles-
legesen duzzasztotta volna a terjedelmet. Legfeljebb utalni lehetett volna 
a Magyar színészeti lexikonra mint a magyar színészvilág legrészletesebb 
kézikönyvére (Bp. 1929-31. 1-4. köt.). Zenés és prózai darabok szerzői, 
szövegírói jegyzetbe csak akkor kerülnek be életrajzi adattal, ha nevük a 
szövegben szerepei. De kimaradtak például Planquette (179. sz.) és Leclerq 
(180. sz.) adatai. 

A magyarázó jegyzetek latinos általános műveltséget tételeznek fel. 
Nem kapott például jegyzetet 204. sz.: „béka-egér harc" (ismeretlen szerző 
komikus eposza — Csokonai), 200. sz. „Cipruslombok" (Petőfi), Dulcinea 
(Cervantes), 230. sz. minnezengerek (német lovagköltők), 267. sz. „de 
mortuis nil nisi bene" (holtakról csak jót), 343. sz. „titulus bibendi" (jogcím 
az ivásra), „treuga dei" stb. — magyarázatot kapott például: „pakfon", 
„remuneracio", „penecilus", „quod Deus avertat", Menenius Agrippa 
meséje, „risum teneatis" stb. A két csoport „nehézségi foka", ismertsége 
között némi árnyalati különbség valóban felfedezhető. 

Néhány pótlás, kiegészítés, megjegyzés a jegyzetekhez 

Mintha Adynak a szecessziót védelmébe vevő cikkére (114. sz.) vála-
szolna Hajós Izsó váradi előadása a Szigligeti-társaság matinéján 1899. de-
cember 17-én (= Szabadság december 19.), amelyben ilyen meghatározást 
ad: „A szecesszió nem egyéb, mint szabadjára engedett egyéni önkénynek 
lázas kísérletezése avégből, hogy minél eredetibb, a létező formáktól 
minél elütőbb motívumok kieszelésén tölthesse forradalmi kedvét." Mint 
magatartás az „egyéni mindenhatóság és gőg" megnyilvánulása, mint 
művészeti áramlat a „művészi individualizmusnak önkényét és szabadságát 
hirdető" forradalom. Ha kapcsolat nem is mutatható ki sem az említett, sem 
a jegyzetben utalt cikkel, mindkettő bizonyítja a közfelfogásnak és a költő 
közvetlen szellemi környezetének ellenállását a szecesszióval szemben. — 
A társadalmi átalakulásért először „a legmagasabb téren folyik a harc. A 
művészetben, irodalomban." (131.) — az Irodalmi háborgás és szocializmus 
című cikkében (AEÖPM IX. 207.) kifejtett gondolat gyökere. 
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ADíjnokék című 190. sz. cikk jegyzetében meg lehetett volna említeni, 
hogy Ady 1897/98 telén maga is díjnokoskodott a temesvári kir. táblánál. Ez 
a névtelen cikknél Ady szerzőségének egyik bizonyítéka is lehet. — Vargha 
Gyula nevéhez azért kellett volna jegyzet, mert a szövegből következtetve 
Ady őt a hivatalos irodalom elismert költőjének tartotta: valóban a Kisfa-
ludy Társaság és az MTA tagja volt (197. sz.) — A „kazárok" jegyzetbeli 
magyarázata: „rutén földön élő zsidók" — szükséges hozzátenni az itt 
helyhatározót (213. sz.) — A 247. sz. jegyzetben félrevezető a következő 
mondat: „Ezentúl elhagyjuk a szignót" — helyesen: elhagyja, ti. Ady a 
Hétről hétre című heti krónikák alól, mert Nagy Endre távozása után 
átvette a rovatot. (791.) — „A kukorica-élet szedődött" — az „élet" szónak 
itt a régi és a népnyelvben általános 'termés' jelentése van (338.). — A 
hódító szép című cikk (306. sz.) a Lótuszvirág című vers „motívumának 
gondolati előzménye" állapítja meg Koczkás Sándor a versek kritikai 
kiadásának II. kötetében (AEÖV II. 469.) - Nyilassy Mátyásról, Adyval 
való kapcsolatáról szeretnénk többet tudni a baráti, részvétteljes meg-
emlékezésen kívül (316. sz.). — A Sikerült fényképek című névtelen cikk 
jegyzetéből (856.) az ismert kép egy ismeretlen változatáról értesülünk 
(lásd Fény képikonográfia. = Tegnapok és holnapok árján. Szerk.: Láng 
József. Bp. 1977. 423.). — Nagy Endre könyvének adatai (340. sz.) Petrik 
Géza bibliográfiája alapján: Rózsa. Lírai elbeszélés. Nagyvárad, 1900. — 
Tompa Kálmánról (374. sz.) a Magyar színművészeti lexikonban találunk 
adatot. — A „vezető daruk históriája" kérdőjellel szerepel a jegyzetben 
(391. sz.). Fáy András állatmeséjéről van szó. — Ermete Zacconi halálozási 
adata nem jó (826.). A helyes adat: 1949. — A Még egyszer című verskötet 
1900. május 1-én megjelent beharangozásán kívül (lásd 223. sz.) volt egy 
későbbi előfizetési felhívás is Ady szövegezésében, amely először augusztus 
11-én a Nagyváradi Naplóban, majd a következő napon Bíró Lajos kísérő 
soraival a Szabadságban látott napvilágot. Vagy a jegyzetben kellett volna 
közölni, vagy utalni az AEÖV II. kötete kiadástörténeti függelékére (212— 
218.). A kötet első bejelentése Váradon június 12-én a Szabadságban 
történt, ezt követte június 13-án a Nagyváradi Napló. Ez is mutatja, hogy 
Fehér Dezső hamar felismerte, és méltányolta Ady tehetségét (lásd még a 
245. sz. jegyzetet). 

A 344. sz. cikk jegyzetében a szerkesztő tévesen ítéli Ady magatartását a 
sikkasztó főhadnagy iránt részvétnek. Ellenkezőleg, metsző gúny nyilvánul 
meg abban, hogy történetet kerekít ki, amely szerint a tisztet gyermekkorá-
ban hipnotizálták, azért viselkedik úgy, mint aki minden törvény fölött áll, 
akit semmiféle morál nem kötelez. Ady iróniája itt a dzsentri magatartást 
célozza meg. 

A jegyzetek szűkszavúságát, a megjegyzetelendő tárgyak, személyek 
szigorú válogatását nagyon is szükséges és eléggé nem dicsérhető törekvés 
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szabja meg: felesleges lexikon-adatokkal terhelni a jegyzeteket azzal a 
veszéllyel járt volna, hogy a terjedelem nem fér egy kötetbe. 

Vezér Erzsébet újabb kötettel járult hozzá a kritikai kiadáshoz. E kötet 
is áldozatos és magas színvonalú munkájának eredménye, az Ady-filológia 
nagy nyeresége. О az Ady-próza kritikai kiadásának legszorgalmasabb 
és legeredményesebb munkása: a IV-V, a VIII-IX. kötetnek, valamint a 
III. és а X. kötet felének sajtó alá rendezője. A második kiadás nem is 
kaphatott volna megfelelőbb vállalkozót, mint őt, aki tanulmányaival és két 
nagy publicisztikai válogatás közreadásával is bizonyította, hogy Ady egész 
életművében a legmagasabb fokon tájékozott. 

VITÁLYOS LÁSZLÓ 

EGY KÖNYV KÜLÖNÖS ELŐ- ÉS 
UTÓTÖRTÉNETE* 

(GÁBOR ANDOR „PESTI SIRÁMOK" CÍMŰ KÖTETÉNEK 
KELETKEZÉSE ÉS SORSA) 

Gábor Andor Pesti sirámok című, Könyv a beteg városról alcímű 
szatirikustárca-gyűjteménye 1912 őszén jelent meg és több szempontból 
is korszakjelölő munkának tekinthetjük az író életében. Elsősorban azért, 
mert ez volt az első újságírói könyve: megelőzően — 1911-ben és 1912-
ben megjelent — négy kötete sanzonokat (kuplékat, kabarédalokat), no-
vellákat, illetve kabarétréfákat tartalmazott. De korszakjelölő munkának 
tekinthetjük ezt a kötetet azért is, mert amint Gábor Andor legelmélyül-
tebb kutatója, Diószegi András találóan írta: 

* Ez a cikk átdolgozott (főleg rövidített) részlete annak a mintegy 
hét szerzői ív teijedelmű munkának, amelyben a szerző Gábor Andor 
pályakezdésére és újságírói tevékenysége 1912 végéig terjedő szakaszára 
vonatkozó kutatási eredményeit foglalta össze. A kutatás annak az ala-
pítványnak a támogatásával folyt (1987-88-ban), amelyet az író fogadott 
leánya, dr. Gábor Magda tett a Gábor Andor-kutatások támogatására, s 
amely a Petőfi Irodalmi Múzeum kezelésében van. Ennek megfelelően a 
kézirat és a szerző által feltárt cikkek fénymásolatainak gyűjteménye a 
PIM-ban található. A munka egy másik részletét az Irodalomtörténet 1990. 
évi 1. száma közölte (135-146.), egy továbbit a Magyar Könyvszemle 1991. 
évi 3.SZ. (207-229.). 
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„Igaz publicista rangot azonban kötetbe gyűjtött tárcái 
adnak majd Gábor Andornak. így a Pesti Sirámok (1912), 
melyekben mélyenszántó iróniával a pesti élet ferdeségeit, 
provincializmusát ostorozza." 

I 

(A KÖTET MEGJELENÉSE) A Pesti sirámok kiadója Dick Manó 
volt, egy budapesti könyvkereskedő, aki Gábor Andor sugalmazására és 
az ő irányítása alatt jelentette meg kiadványait, elsősorban az ő könyveit. 
(„Erre találtam ki Dick Manómat" — írta évekkel később Gábor Andor 
egy levélben.) A Napban először 1912. október 5-én jelent meg — a 
hírek között — ez a pár sor „Pesti Sirámok. Megdöbbentő igazságok a 
fővárosról, kritika vezetőiről. Gábor Andor új kötete megjelent s kiadóhi-
vatalunkban megrendelhető. Ára 3 korona." Ugyanez a szöveg két héttel 
később mégegyszer olvasható volt A Napban. 

A megjelenés említett időpontja mellett szól az a tény is, hogy a 
könyvről szóló kritikák — amelyekről alább részletesen szó lesz — szinte 
kivétel nélkül október 2-a és 13-a között jelentek meg: ennél később 
csak egy hetilap (az Élet) és — eléggé meglepő módon — G. A „saját" 
lapja (munkahelye), A Nap írt róla, az utóbbiban azonban a párnapos 
késedelemért kárpótolhatta az a feltűnő és kitüntető mód, ahogyan maga 
a főszerkesztő-helyettes méltatta, nyomdatechnikailag is kiemelt és terje-
delmes cikkben. 

A megjelenés eme teljesen bizonyosnak látszó időpontjának ellent-
mondani látszik egy cikk, amelyet szintén A Nap közölt, de jóval előbb, 
augusztus 31-én. Ennek címe Pest volt, alcíme: Különvélemény, és „Kedves 
Gábor Andor" megszólítással az íróhoz nyílt levélben fejtette ki vélemé-
nyét az íróval vitázó Kádár Endre. E korábbi megjelenés azonban érthető, 
ha föltételezzük, hogy — ami ma ritkaság ugyan a hazai könyvkiadásban, 
de akkor és még sokáig eléggé általános szokás volt — a cikkíró még a 
megjelenés előtt kapott egy példányt (esetleg „krudában", azaz fűzetlen 
nyomdai levonatban). Ennek az írásnak a tartalmára is visszatérek majd a 
kritikákról szólva, előbb azonban a könyv keletkezéséről kell szólnom. 

(A KÖNYV KELETKEZÉSE) A Pesti sirámokról általános az a 
felfogás, hogy ebben a kötetben, mint majd később több másikban is, G. 
A. újságokban megjelent tárcáit gyűjtötte össze. Az Összegyűjtött Müvei 
sorozatban 1958-ban megjelent Pesti sirámok című — de az eredeti, az 
1912-es ilyen című kötet anyaga mellett több más könyv teljes, illetve 
válogatott anyagát is tartalmazó — kötetének előszavában ezt olvassuk: 
„Gábor Andor a P e s t i S i r á m o k (így!) tárcasorozatát 
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1911-12-ben írta." (8.) A Magyar Klasszikusok című sorozatban 1961-
ben megjelent Válogatott Művei bevezető tanulmányában ez áll: „Legjobb 
tárcái kötetekbe gyűjtve is, ismételt kiadásokban látnak napvilágot (Pesti 
sirámok, Mit ültök a kávéházban?)." (20.) Ugyanez az állítás majdnem 
szóról szóra megismétlődik a Tanulmányok a magyar szocialista irodalom 
történetéből című tanulmánygyűjteményben (Akadémiai Kiadó, Bp. 1962. 
Szerk.: Szabolcsi Miklós és Illés László) a 173. oldalon. Diószegi And-
rás hézagpótló és mindmáig egyetlen Gábor Andor-kismonográfiájában 
(Gondolat, Bp. 1966. 25.) ez olvasható: „Könyv alakban összegyűjtött tár-
cáiban mindinkább ez a hangnem dominál (Pesti sirámok, 1911; Mit ültök a 
kávéházban? 1913.)." A „Akadémiai" irodalomtörténetben megjelent erre 
vonatkozó sorokat már idéztem,1 és szinte szó szerint ugyanezt írja az 
Arcképek a magyar szocialista irodalomból (Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1967. 
szerk.: Illés László) című kötetben olvasható Gábor Andor-arckép: „A 
Pesti sirámok-ban (1912) azokat a tárcáit gyűjti össze, amelyekben a pesti 
élet ferdeségeit, kényelmetlenségeit, provincializmusát ostorozza." (144.) 
Az ugyanebben az évben a Gondolat kiadásában megjelent háromkötetes 
A magyar irodalom története (szerk.: Béládi Miklós és Bodnár György) 
ugyanezt a megfogalmazást ismétli. (III. köt. 424.) 

Ennek a következetesen ismétlődő — de amint majd látni fogjuk; 
téves — álláspontnak a magyarázata egyszerű: az idézetek kivétel nélkül 
ugyanattól a szerzőtől származnak, Diószegi Andrástól, aki múlhatatlan 
érdemeket szerzett Gábor Andor művének megőrzésében és megismer-
tetésében. Az ő kis könyvén és nagyobb művekbe, gyűjteményekbe írt 
(fentebb idézett) tanulmányain kívül ugyanis szinte alig találunk említésre 
méltó írást Gábor Andorról: néhány kortárs és barát (így például Lu-
kács György és Bölöni György) írt róla — különféle művei megjelenése 
alkalmából — kétségtelenül szeretetteljes, tartalmas, de inkább méltató, 
mint ismertető, esszéisztikus-emlékező cikket, azután néhány tisztelő (min-
denekelőtt Goda Gábor, mellette Bóka László) és egy-két fiatal, akkor 
pályakezdő irodalmár (Bárdos Pál és Faragó Vilmos dolgozatára gondolok, 
amelyek Gábor Andornak a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
kézirattárában levő hagyatékában találhatók). 

Kutatásaim eredményeként megállapítottam, hogy az eddig elteijedt 
állásponttal szemben a Pesti sirámok nem egyszerűen már megjelent 
tárcákból válogatott gyűjtemény, mint majd a későbbi kötetek, a Mit ültök 
a kávéházban? vagy a bécsi Ezt izenem... és a Halottak arcai, illetve az 
1950-es immár budapesti Bécsi levelek. (Érdekes, hogy ezek a bécsi cikkek 
— G. A talán legragyogóbb szatirikus írásai — „bécsi levelek" néven 
váltak közismertté, mindig úgy idézik, jóllehet az Ezt izenem... egyszer 

1 A magyar irodalom története. Akadémiai Kiadó, Bp. 1966. VI. köt. 
267. 



910 
Filológia 922 

már megjelent Budapesten, 1945-ben így kezdődön címmel; az 1950-es 
terjedelmes Bécsi levelekben pedig egy sor más írás is olvasható, amelyeket 
sehol másutt, Összegyűjtött Műveiben sem találunk meg!) Az 1912-ben 
kiadott Pesti sirámokat Gábor Andor könyvnek írta. Igaz, bele vannak 
építve korábban — főleg A Napban — megjelent írásai, de egyetlen 
kivételtől eltekintve ezek is átalakítva, megtoldva, összekapcsolva egy 
cikkbe, úgy, hogy ha az ember maga elé teszi egyfelől Gábor Andornak A 
Napban megjelent cikkeit, másfelől a Pesti sirámok című könyvét (amelyet 
a továbbiakban az 1958-as kiadás alapján idézek: az oldalszámok mindig 
erre a kiadásra vonatkoznak), az az érzése, hogy mozaikkövecskéket lát, 
amelyeket — szinte minden mondatukat „megcsiszolva" — összeraktak, 
de az író az eredetinél sokkal többet „csinált" és ebbe illeszkedik bele 
intarziaszerűen az, ami már megvolt. 

Azt, hogy miről szól ez a könyv, elmondja a címe és alcíme is: egy pesti 
ember sirámai amiatt, hogy ez a város, amelyben lakik és amelyet szeret: 
beteg, ezt a várost tehetségtelen és tehetetlen emberek irányítják, élősdiek 
és tolvajok garázdálkodnak, akik nyúzzák a pesti embert, megkeserítve 
életét. De ezt a pár sorban elmondott tartalmat olyan változatossággal, 
olyan szellemességgel, a keserűen szatirikus gúny mellett is humorosan, 
kacagtatóan adja elő, úgy képes egy megragadott apró részletet elemezni 
és megmutatni, mi minden húzódik meg mögötte, hogy az olvasó az igazság 
megismerése mellett szórakozik, nevet (is). Sok évvel később Gábor 
Andor egyszer azt mondta Bóka Lászlónak — igaz, inkább kabarétréfára 
vonatkozóan —, hogy tehetetlenségében nevetett, kínjában tréfálkozott,2 

és ez nagyon találó leírása a Pesti sirámoknak is, írói és olvasói szemszögből 
nézve egyaránt. 

A Pesti sirámok szerkezete a következő. Egy, A beteg város című beve-
zetés után 13 cikk következik, majd egy Végszó. A 13 cikk némelyike nem 
egység: az Intermezzo című, Apró gyötrelmek alcímű írás (53-58.) kilenc 
hosszabb-rövidebb glosszából áll, a Vajon lesz-e autótaxi? című pedig három 
cikkből áll, amelyek mindegyik előtt rövid bevezetés van, elmondva, hogy 
mikor íródott. Ez utóbbi fejezetnek a kezdete világosan utal arra, hogy a 
kötet nem egyszerűen már meglevő és megjelent cikkek gyűjteménye, így 
kezdődik ugyanis: „Ezt a fejezetet nem kell külön megírnom." Vagyis: a 
többi fejezetet (cikket) meg kellett írnia a könyv számára. 

Annak érzékeltetésére, hogy hogyan „montírozódon" össze ez a könyv, 
pontosabban az egyes fejezetek Gábor Andor újság(ok)beli glosszáiból, 
néhány cikket fogok — mintegy illusztrációként — bemutatni. 

A bevezető A beteg város gondolatai ugyan elszórva megtalálhatók 
G. A. írásaiban, de egyetlen ilyen tárgyú összefüggő cikkét sem sikerült 
felfedeznem, ez tehát kifejezetten a kötet számára íródott. 

2 Bóka László: Könyvek, gondok. Gondolat, 1966.226., 234. 



910 Filológia 923 

A Megérkezés című második írás, amely a főváros vasúti pályaudvarairól 
szól (19-24.), egy újságban sehol nem talált szövegrésszel kezdődik, majd 
a 20. oldal aljától a 23. oldal első bekezdésének végéig csaknem szó szerint 
azonos a Pályaudvarok című, A Nap 1912. augusztus 1-i számában (2.) 
megjelent cikk nagyobb részével. Ezután ismét egy másutt nem olvasható 
rész következik, majd a 23. oldal utolsó sorától a cikk végéig ismét az 
említett A Nap-beli írás található, de erősen átdolgozva. 

A kötet harmadik fejezete a Villamosok címet viseli. Ennek első fele, 
vagyis a 25. oldaltól a 29. oldal alján levő nagyobb sor-, illetve bekezdés-
közig teijedő része megjelenti Pénzvilág című lapban (1912. II. évfolyam 
25. sz. 990-993.). A cikk második fele, a 29. oldal aljától, onnan, hogy „Ön 
kijön a fasor valamelyik házából" Közlekedem címmel A Nap 1912. július 
7-i számának 2. oldalán olvasható — de ott véget ér az „És így tovább" 
szavakkal (31.). Ami ezután következik — több mint egy nyomtatott oldal 
terjedelemben — az láthatóan megint a könyv számára íródott, máshol nem 
olvasható. 

Különösen tanulságos a Vajon lesz-e autótaxi? című fejezet. A már 
idézett mondat így folytatódik: 

„Az olvasó engedelmével csak belenyúlok az íróasztalom 
fiókjába, és kiveszek belőle három szorgalmi dolgozatot, 
amiket a magam számára alkottam az utóbbi három év alatt, 
de már röstelltem állandóan az autótaxi x betűjét sziszegni 
a levegőbe, tehát úgy, ahogy elkészültek, úgy dugtam őket a 
fiókba." 

Ez persze az olvasónak viccnek tűnhet: valaki, aki az írásaiból, az 
írásból él — a fiókja számára írna? Csakhogy Gábor Andornál sajátos 
módon gyakran az a humor ellenállhatatlan forrása, hogy kimondja az 
igazat: az igazság, különösen, ha kimondatlan, mert kimondhatatlan, 
bizony sokszor nagyon mulatságos. Ebben az esetben is így van. Ezt 
bizonyítja a következő, anekdotába illő, de valóságos eset. Bölöni György 
jegyezte fel,3 hogy amikor bécsi emigrációjuk idején a Bécsi Magyar 
Újságnál egy politikai konfliktus miatt Gábort egy hónapra „eltanácsolták 
az írástól", s ő meglátogatta a lakásán, Gábor Andor „kihúzta asztalfiókját 
és mosolyogva megmutatta: mindennap megírta cikkét vagy versét, mert 
nem tudott anélkül élni, hogy ne mondjon véleményt e sorsdöntő időkben". 
Gábor Andornak az írás nem csupán munka volt, hanem szenvedély, sőt, 
életforma is. így tehát könnyen elhihetjük a taxiról szóló, „fióknak írott 

3 Bölöni György: Nemzedékről nemzedékre. Szépirodalmi Könyvkia-
dó, Bp. 1968.215. — Eredetileg az Összegyűjtött versek 1954-es kiadásának 
előszavából. 
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cikkek"-ről, hogy valóban annyira kikívánkoztak belőle, hogy megírta s 
csak a könyv megjelenésekor vette elő és fűzte össze őket. Ami pedig azt 
illeti, hogy már „röstellte állandóan az autótaxi x-ét sziszegni": valóban 
elképesztő mennyiségű — főleg rövidebb — glosszát írt a taxi ügyében,4 

amit feltehetően az magyaráz, hogy akkoriban már jómódú ember lévén 
többször is járt külföldön, elsősorban Nyugat-Európában, ahol akkor az 
autótaxi már elteijedt, jól működő és olcsó közlekedési eszköz volt, míg 
Budapesten lassan, nehezen és drágán indult meg. 

A Sötét van című írás (43-49.) ismét egy, a könyv számára készült résszel 
kezdődik, majd a 45. oldal alja felé, ahol a gázórákról van szó, a Villám 
(így ! ) és gáz (A Nap, 1912. július 24.2.) című cikk egy — erősen átdolgozott 
és kibővített — része következik, a 46. oldalon a „nem tisztességes pénz" 
mondatvégig. Utána ismét a könyv számára írott szöveg olvasható, majd a 
47. oldal kezdetétől a 48. oldal negyedik soráig annak a cikknek a szövege 
következik — az első pár sor elhagyásával —, amely Gyere rózsám, gyújtsál 
gyertyát! címmel A Nap 1911. július 12-i számában (10.) jelent meg. A 48. 
oldal alján — a nagyobb sorköztől — viszont folytatódik a már említett 
Villám és gáz című írás, a kötetben levő cikk (fejezet) végéig. Ez után 
található a könyv egyetlen olyan fejezete, A fácán (50-52.), amely valóban 
így megjelent (A Nap, 1912. augusztus 15-i számának 2. oldalán Fácánhús 
címmel). 

Az Intermezzo című, Apró gyötrelmek alcímű fejezet rövid glosszákból 
áll, amelyek egy része elszórva, olykor rövidebb formában megtalálható 
A Napban. De ezek is más sorrendben vannak a könyvben, mint ahogyan 
megjelentek: az ottani esetlegesség helyett itt megkomponáltság érezhető. 
Az 53. oldalon levő Tessék bemenni! című írás A Nap 1910. május 1-jei 
számának aláíratlan Pesti saláta című rovatában (7.) megjelent három írás 
közül az első volt, a könyvben ezt követő Zöld tó viszont A Nap 1910. április 
3-i számában a Pesti saláta (6.) első írása Zöld tó, tiszta tó címmel (utalva a 
János vitéz című daljátékATéA: tó, tiszta tó kezdetű dalának szövegére, Heltai 
Jenő versére). A Kergessétek el a kisdedeket... című glossza (54.) A Nap 
1910. április 19-i számában a Pesti saláta rovat (8.) utolsó írása és látható 

4 (névtelen:) Sztrájkol az autó-taxi! A Nap (a továbbiakban: N), 
1910. V. 18. 7. (Bécsből keltezett telefonjelentés.) - (névtelen:) Sose lesz 
már Pesten autótaxi (így!) N 1910. XII. 7. 9. — 60 darab autotaxi. Pesti 
gyötrelmek. N 1911. VI. 17. 9. - (névtelen:) Jöjjön az autotaxi! N 1911. VI. 
29. 7. - - bor: A taxi. (bökvers.) N 1911. IX. 1. 6. - (névtelen:) Itt a 
tow'.'N 1911. VII. 18.6. - (névtelen:)/«ű taxaméter! N 1911. VIII. 12.8. -
(névtelen:) Taxi-találmányok. N 1911. VIII. 30.8. - Gábor Andor: Atarifa. 
N 1911. X. 11. 7. - Gábor Andor: Fiakkerek alkonya. N 1911. XI. 3. 7. -
(névtelen:) Beszélgetés az autotaxiról. В 1912. IV 24. 2. - Gábor Andor: 
Autotaxi. N 1912. VII. 30. 3. - G.: 1200. Esengés. N 1912. IX. 8. 6. 



910 Filológia 925 

módon a „helyhiány" miatt ott rövidebben jelent meg, alatta ugyanis egy 
hirdetés volt, és egy lapkiadó-üzletember számára a pénzt hozó hirdetés 
a fontosabb, még akkor is, ha ez a kiadó egyben (igen jó) szerkesztő 
is . . . „Hova mennek?" — olvassuk a könyvben megjelent változatban. 
(Mármint a gyermekek játszani.) „Sehová vagy a gyermekhalandósági 
statisztikákba." A Napban a „sehova" után csak ennyi áll: „se." Ezután 
A Napban még benne van az „Ezek a gyerekek" kezdetű bekezdés, bár 
rövidebben, s ami a könyvben az utolsó öt sor, az a lapban nem jelent meg. 
Ezt követi a Tábla a fűben című glossza (55.): ezt A Nap 1910. április 9-i 
száma közölte, szintén a Pesti saláta című aláíratlan glosszarovatban (6.). 
A könyvben ezt követő Két napi rahmónesz viszont szintén az 1910. április 
9-i Pesti saláta (6.) harmadik (utolsó) írása, de a könyvben a csattanója 
más, mint az újságban volt. A könyvben ez után következő négy glosszát 
(56-58.) nem láttam A Napban (és máshol sem): feltehető, hogy ezeket a 
könyv számára írta! 

A Ház, házbér, házmester (59-69.) a kötet egyik legélesebb és leg-
sikerültebb írása, amely az akkori pesti ember legkeservesebb panaszát 
adja elő. Láthatólag ezt a jól felépített cikket a könyv számára írta, de 
itt-ott fel lehet ismerni benne egyes korábban megjelent cikkeket, illetve 
cikktöredékeket. Például az 59. oldalon az „Amennyit a Népszínház utcai 
lakásomért fizetek" kezdetű bekezdés megvan az Emelik, emelik... című 
cikben (A Nap, 1912. augusztus 13. 2.), a 60. lap 2. bekezdésének 2 -
3. sorától a bekezdésnek a 61. lapon levő végéig terjedő része A Nap 
Fertály után című cikkében (A Nap, 1911. november 25. 8.) is megvan. 
A 61. oldalon a nagyobb sorköz után kezdődő rész megint az Emelik, 
emelik . .. című cikkből való, egészen a 64. oldal utolsó bekezdésének 
kezdetéig. Ezután a könyv számára írt rész jön, majd a 65. oldalon az 
„eljutottunk oda"szavaktól a 66. oldalon a 2. bekezdés végéig, a „spagáttal" 
szóig A Napban Melegvíz címmel 1911. december 17-én megjelent cikk 
következik. A 66. oldal aljától a 67. oldal első bekezdésének végéig terjedő 
résznek nem a szavai, de a gondolatmenete felismerhető az Uralkodik 
a háziúr című cikkben (A Nap, 1911. december 31. 8.) — míg a 67. 
oldal utolsó bekezdésétől („értekezzünk a kapunyitásról...") a 69. oldal 
utolsó bekezdésének elejéig a Kapukulcs! című cikkből való (A Nap, 1911. 
december 8. 7.), és egy annak idején időszerű esetre vonatkozó, de később 
már nyilván érthetetlen célzást (egy Dohány utcai házmester revolverrel ölt 
lakókat) kihagyva a cikk a 69. oldalon az 1911. december 8-i cikk szavaival 
ér véget. 

Folytathatnám a példákat, hiszen a könyvnek még hátravan kb. egyhar-
mada, de azt hiszem, ennyi is meggyőzően mutatja, amit megállapítottam: 
hogy ti. a Pesti sirámok című könyv nem Gábor Andor tárcáinak gyűjte-
ménye, mármint a szónak abban az értelmében, ahogyan a többi hasonló 
műve. Ezt a könyvet megírta Gábor Andor, megkomponálta, és itt-ott, 
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talán a kötet teijedelmének egy ötödét olyan — de jórészt átdolgozott 
— szövegek teszik ki, amelyek már megjelentek, részben névtelenül, és 
sokszor más szövegösszefüggésben. 

II 

(KORTÁRSAK KRITIKÁI)A Pesti sirámokróX az első írás -
voltaképpen még nem kritika — A Napban jelent meg, méghozzá (mint már 
említettem) jóval a könyv megjelenése előtt: 1912. augusztus 31-én. Szer-
zője: Kádár Endre az íróhoz címzett „levél"-nek mindjárt a bevezetőjében 
leszögezte, hogy a könyvet egy cseppet sem tartja túlzónak, azután azonban 
kifejtette, hogy következtetéseiben nem tud egyetérteni Gábor Andorral, 
aki — az ő értelmezésében — elfogadja azt a nézetet, hogy „minden 
másképpen is lehetne". Végkövetkeztetése ugyanis az, hogy Budapest nem 
város és még sokáig nem is lesz az, mert „az a polgárság, amely vagyon 
mellett szolidságot, tisztes nevet hagy örökül az utódokra" — vagyis, amely 
réteg létezése várossá tesz egy települést — „most szerzi kegyetlen dühvel 
a vagyonát". Kádár Endre a polgári osztály kialakulásában látta a város 
fejlődésének alapját, de erre szerinte akkor még várni kellett: 

„Le kell ülni a partra, és nézni, hogy folyik a víz, vagy tán 
igaza van önnek, jobb kikiabálni a zsiványságokat. Ha nem 
másért, csak azért, hogy a becsületeseknek érdemes legyen 
becsületeseknek maradniok." 

A kritkák — legalábbis a napi- és hetilapokban — október elején kezd-
tek megjelenni. Elsőként a Budapesti Napló közölt Tudomány, Irodalom 
rovatában (1912. október 2. 10.) rövid, és többi „könyvkritiká"-jához — 
azaz inkább csak könyvismertetéseihez — hasonlóan aláírás nélküli rövid 
írást. Az ismeretlen kritikus bevezetőben nem mulasztotta el emlékeztetni 
olvasóit arra, hogy itt kabarédalok, -tréfák, -kuplék, humoros versek 
szerzője lép a közönség elé: „sok humorral tömérdek keserű igazságot 
mond a szerző a mi hatalmasan fejlődő könnyelmű nagy Budapestünkről". 
Felsorolta a könyv néhány témáját (villamosok, gázgyár, állatkert, taxi) 
és azt a kissé meglepő értékelést adta róla, hogy „nem bántóan, mindig 
kedves derűvel fűszerezve" adja elő az író „a pesti adófizető polgár százféle 
keserves jogos panaszát, amibe hosszú évtizedek alatt már beletörődött és 
bele is nyugodott"... 

Nem sokkal később a haladó polgári, szabadkőműves elkötelezettségű 
Világ írt Tudomány, irodalom rovata élén (1912. október 4. 15.) jóval 
teijedelmesebb, szintén aláírás nélküli kritikát. Néhány jellemző mondata: 
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„Mi talán jobban szeretjük ezt a szép, sokszor szidott 
és lekritizált Budapestet, mint néhány éve még elődeink, 
akik versben írásban csak dicsérni tudták. [...] ...ma már 
látjuk, mikor sántít vagy fáradtan biceg és rákiáltunk, hogy 
húzza ki magát. Ilyen rákiáltás Gábor Andor új könyve. 
Csupa élet és csupa megfigyelés, amilyet a pesti ember 
gyűjt, amikor nagyon szereti a várost és nagyon szeretné, 
hogy az ő városa legyen a legszebb, legjobb, leginkább 
az övé." [...] „Pesti embernek kedves kis breviáriuma ez a 
könyv, vidékinek rengeteg tapasztalatot, helyes nézőpontot 
összegyűjtő útmutatója, amelyet szívesen hord magával" 

— szögezte le a nagyon elismerő hangú bírálat. 
A Hét, a kor egyik legigényesebb irodalmi hetilapja egy majdnem 

háromnegyed oldalas kritikát közölt a Pesti sirámolaóX 1912. október 6-i 
számában (A Hét, 1912. II. köt. 646-647.). A szintén aláíratlan kritika 
„szatirikus bölcs újságíró"-nak nevezte a szerzőt, aki 

„nagyon meglátta azt a görögtüzes, barbár komédiát, 
amit nálunk idegenforgalomnak, városrendezésnek, ipar-
fejlesztésnek, népsegélyezésnek, egyszóval fővárosi életnek 
hívnak. És mert nagyon keserű mondanivalói támadtak, 
mindezt évek során szemlélvén, olykor csörgősipkával ta-
karja el a legkeserűbb igazságokat." 

Érdekes, hogy még a klerikális és antiszemita Alkotmány című napilap 
is elismerően írt a könyvről, pedig Gábor Andor ezzel a lappal állandóan 
éles harcban állt az Egyenlőség című zsidó felekezeti hetilap hasábjain 
megjelenő rovatában. Az Alkotmány Tudomány, irodalom című rovatában 
(1912. október 10.14.) aláírás nélkül, viszonylag terjedelmesen méltatta a 
Pesti sirámokat: 

„Gábor Andor a nála megszokott szellemes modorban 
és ötletességgel panaszolja el a főváros bajait egy köteten 
keresztül. [...] a kitűnő belletrista ragyogó nyelvezetével írja 
le, amin az éles újságírói szeme megakadt." 

A kritikus felsorolta ezután a könyv témáit, majd így folytatta: 

„És mindezt páratlan humorral kezeli, úgy, hogy az 
ember — ha már életében annyit bosszankodik miattuk — 
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a Gábor Andor könyvét olvasva, legalább kitűnően mulat 
azon a tengernyi bajon, ami bennünket körülvesz. Sőt, 
végiglapozva a könyvet, egyenesen sajnálkozással tesszük le, 
hogy Budapestnek csak ennyi baja van, amennyije van és 
Gábor Andornak nem nyílt alkalma még többről írni." 

Ugyanazon a napon, amelyen az Alkotmány méltatta, A Napban a 
könyv címe alatt terjedelmes cikket írt Hajdú Miklós, a lap szerkesztője 
(1912. október 10. 7.). A szatirikus írónak, szellemességének kijáró elisme-
réssel írt róla, bár azt is megjegyezte: „Mert szörnyen mulatságos ez a sok 
siralom így sorjában. A városnak — mondja Gábor Andor, aki megvesz-
tegetően bájos a túlzásaiban — már minden mindegy. Nincs igaza. (Amint 
hogy sokban és sokszor nincs igaza.)" (Az én kiemeléseim. — P. G. P.) 

Az elismerő írás egyik érdekes megállapítása volt még a következő: 

„egy kis legális (így!) megilletődéssel, másoknál valame-
lyest nagyobb joggal hirdethetem a Gábor Andor könyvé-
nek dicséretét. A több jogom onnan datálódik, hogy én 
formáltam Gábor Andor effajta témáinak ezt a tribünt, ezt 
a keskeny barázdás sarkot." 

(Ti. a kritika a lap többi részénél keskenyebb hasábokra szedett, vonal 
alatti tárcaként jelent meg.) 

A szerkesztő öndicséretében jókora adag túlzás volt: neki kellett leg-
jobban tudnia, hogy a könyv anyaga tartalmában ugyan erős rokonságban 
volt A Napban megjelent cikkekkel, de távolról sem igaz, hogy azokból állt. 
De azért a tényleges vezetést ellátó szerkesztő nyilvános dicsérete, kiállása 
munkatársa mellett — még inkább a saját dicséretét szolgálta is — nyilván 
jólesett az írónak. 

Nem sokkal később A Pénzvilág című lap (1912. október 12. 907.) 
írt (berkes) aláírással bírálatot a könyvről. Az elismerő kritika egyik 
figyelemre méltó mondata az, hogy 

„annyi temérdek írás szól már erről a beteg városról, 
annyi hivatásos és amatőr orvosa van ennek az idült és 
vezetőségével, mint ápolóival tehetetlen szörnyszülöttnek, 
hogy itt nem egy szellemesen kikerekített körmondat, még 
csak egy becsületes érvágás sem segít!" 

Vagyis — ami Szalay Károly később idézendő kritikája megítélése 
szempontjából fontos — nem Gábor Andor volt az egyetlen, aki abban az 
időben Budapest hibáit, elmaradottságát, ellentmondásait tollhegyre tűzte. 
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A Pénzvilág nem sokkal korábban (1912. 753.) idézte Molnár Ferencnek 
a Pesti Hírlapban megjelent egyik Vasárnapi Krónikájából, hogy „...a 
füst, a piszok, a por, a drágaság és a kényelmetlenség" a jellemzői a 
városnak (Pesti Hírlap, 1912. szeptember 8.). A Pénzvilág kritikusa szerint 
valószínűleg Gábor Andor könyve sem azért íródott, hogy segítsen a 
városon, talán csak azért, hogy elmondja, mit látott: 

„megírtam, könnyítettem a lelkiismeretemen. Nézz bele 
a sorokba, most pedig szervusz, nem várom meg nyájas 
mosolyodat, nem mindenki olvadt el a boldogságtól, mert 
ennek a balkáni zsenialitástól püffedt városnak a lakója 
lehetett." 

Rákosi Jenő konzervatív lapja, a Budapesti Hírlap is csak elismerő 
szavakat talált a Pesti sirámokró\ írva (1912. október 13., a Könyvvilág 
rovatban, aláírás nélkül): > 

„Ennyi egészséges harag láttára igazán nem lehet hara-
gudni, legföljebb csak csodálkozni, hogy miképpen győzi 
szóval meg — szusszal? Már pedig győzi. Sőt mikor végére 
ér a pörölni valójának, az asztalra csap és kivág egy olyan 
helyes, ügyes, okos és lelkes szónoklatot, hogy az olvasó 
magában rákiáltja: ÉljenГ 

Ugyanazon a napon a szociáldemokrata párt napilapjában, a Népsza-
vában a lap egyik legműveltebb munkatársa, a kitűnő kritikus és publicista: 
Pogány József írt Gábor Andor könyvéről:5 „Egy komikus jajkiáltás, 
egy nevetséges és szomorú fintor szól ebből a könyvből" — kezdte és 
hangsúlyozta, hogy 

„Budapest népének [...] minden sebe és minden szenve-
dése kijajgat belőle és mégis vidám, tréfás és mulatságos 
könyv. [...] A klikkfőnökök és Budapest nyárspolgári pub-
likuma (amelybe nem tartozik bele az egyetlen komoly har-
cos: a budapesti proletariátus) a hősei ennek a könyvnek, a 
hangja és formája tehát nem lehet más, csak a szatíra, csak 
a csúfolódás." 

3 Pogány József: Kultúra — álkulti'ira. Magvető Könyvkiadó, Bp. 
1962.148-149. 
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Ennek a mondatnak az érdekessége az utalás a budapesti proletariá-
tusra, ami érthető a szociáldemokrata kritikus részéről, de amely osztály 
Gábor Andor tükrében csak a proletárlét peremén tengődő, de magát 
polgárnak tartó kispolgársággal felismerhetetlenül összemosódva jelenik 
meg. 

Az értő és elismerő bírálat így fejeződött be: 

„Az egész könyvet egyfolytában végig lehet olvasni, és az 
ember igen jól mulat rajta, csak a végén, ha újra átgondolja 
az egészet, szorul ökölbe a gyűlölettől, az undortól, a 
megvetéstől a keze." 

Az Élet című katolikus színezetű hetilap (1912. november 10. 1437-
1438.) több mint fél oldal teijedelmű, nagyon elismerő bírálatot közölt a 
könyvről, ami kissé meglepő, ha tudjuk, hogy alig pár hónappal korábban 
Gábor Andor ezt a lapot az Egyenlőség hasábjain élesen bírálta: 

„[...] az Élet, egy nagyon ostoba hetilap, helyben, egy 
olyan hetilap, amely már régóta tengődik és semmire se tud 
menni, s most, hogy mégis menjen valamire, átcsapott az 
antiszemitizmusra. Tessék elképzelni egy külsejében elég jó 
megjelenésű hetilapot, amely illusztrálva is van s amelyben 
zengő lírai költemények mellett, köp és káromkodik a zsi-
dók ellen. Ez, kedves szerkesztő urak, a legrosszabb üzlet a 
világon."6 

Az Élet — amelynek szerkesztője akkor Pethő Sándor volt — elisme-
rően írt a Pesti sirámokról: „[...] Gábor Andor ötletes, csípős könyve" írta, 
amely 

„haragvó, sistergő, közben szatírával és nevettető humor-
ral cikázó megfogalmazásban Budapest városkórtana kom-
pendiuma ez a pompás könyv, amely egyben a város urainak 
fejére olvassa a szententeciát egész kíméletlenül, egészen 
úgy, ahogy megérdemlik azok, akik e sirámokat kikínozzák 
testünkből, lelkünkből. Akik miatt még e legelemibb élet 
is lehetetlen itt Budapesten, nemhogy Európára mernénk 
gondolni és kultúréletre, ó, dehogy." 

6 Glosszák a hétről. Egyenlőség, 1912. IV 21.4. 
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A Vasárnapi Újság — ez a kissé szürke, konzervatív polgári lap, 
amelyet tudtommal (eléggé különös módon a Nyugat egyik neves és vezető 
kritikusa) Schöpflin Aladár szerkesztett — nem nagy terjedelmű, de nem 
is rövid (szintén aláírás nélküli) kritikájában (1912. 43. sz. 872.) ezt írta: 

„Gábor Andor a budapesti panaszkodás tipikus, mond-
hatni örökbecsű tárgyait írja meg apró czikkekben, melye-
ket most könyvbe gyűjtött össze. Ügyes kis czikkecskék, 
egy könnyű fegyverzetű újságíró tollával írva — az olvasó 
mindenütt talál benne olyan dolgokat, amiken már ma-
ga is százszor elbosszankodott. Bizonyára kelete is van a 
könyvnek, mert mindig szolgálatot tesz az embereknek, aki 
helyettük és értük csöröl-pöröl." 

(A KÖNYV SORSA) A Pesti sirámok első kiadásában az első lapon 
ez állt: „első és második ezer". Bár ez akkor nem kis példányszám volt, 
meg kell állapítani: az a több helyen is olvasható, már idézett megállapítás, 
hogy Gábor Andor könyvbe gyűjtött tárcái több kiadásban is megjelentek, 
erre az első effajta művére nem vonatkozik, a kötet nem jelent meg újabb 
kiadásban — csaknem fél évszázadnak kellett eltelnie, hogy öt évvel az író 
halála után, 1958-ban, az Összegyűjtött Müvei sorozatban az olvasók kezébe 
kerüljön a Pesti sirámok második kiadása. 

A Vasárnapi Újság idézett kritikájának jóindulatú megjegyzése, hogy 
„bizonyára kelete is van a könyvnek" tehát nem bizonyult valóságnak. 
Maga Gábor Andor írta le alig pár héttel a kötet megjelenése után: 

„Tisztelt olvasóközönség, engedélyezzen számomra annyi 
orcátlanságot, hogy felhívjam figyelmét Pesti sirámok nevű 
könyvemre, mely a kutyának sem kell s a budapesti városhá-
zán közkacaj tárgyát képezi."7 

Ez tréfának tűnik, de attól tartok, ismét a humornak az a Gábor 
Andornál nem ritka fajtája ez, ahol valami nevetséges és hihetetlen, illetve 
azért nevetséges, mert hihetetlen, holott Gábor Andor csak a leghét-
köznapibb — és ezért hihetetlen! — igazságot mondta ki . . . Bármilyen 
valószínűtlennek tűnik is a mai olvasónak: ez a mulatságos, szellemes 
könyvecske, az elismerő bírálatok ellenére — úgy látszik — nem volt 
könyvsiker a maga idejében. 

7 Gábor Andor Sötét van! N 1912. X. 24.3. 
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A Pesti sirámok második kiadása az író halála után megjelent Össze-
gyűjtött Művei ugyanilyen című kötetében jelent meg, de ez a Pesti sirámok 
már nem az a Pesti sirámok: az 1958-as vastag kötet tartalmazza a Mit 
ültök a kávéházban? című tárcagyűjtemény anyagát is, bár nem az eredeti 
ciklus-elrendezésben, és jócskán kibővítve, azonkívül Gábor Andor más 
köteteiből, sőt, könyvben meg nem jelent cikkeiből is sokat tartalmaz. (A 
szerkesztés sajnos — talán a sietősség miatt — meglehetősen felületes, 
amire csak két példát említek: a kötet előszava utal egy Л hatalmas vadász 
című ciklusra, amely azonban a kötetben nem található meg; másrészt: 
nyolc olyan írás is van a könyvben, amelyek azután belekerültek az 
Összegyűjtött Művek Tarka rímek címmel alig négy évvel később megjelent 
kötetébe is.) 

Az 1958-as Pesti sirámok nem keltett jelentősebb kritikai visszhangot. 
Valószínűleg csak az a három írás jelent meg róla, amelyet az író özvegye — 
aki gondosan gyűjtött minden, féijére vonatkozó írást — eltett, s amelyek 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára kézirattárában elhelyezett 
Gábor Andor-hagyatékban levő egyik füzetbe beragasztva találhatók.8 

Ezek közül az egyiket Bárdos Pál írta a Tiszatáj 1958. szeptemberi szá-
mában (a tehetséges író nagyra becsülte Gábor Andort és már koráb-
ban is foglalkozott vele: ugyancsak az Akadémiai Könyvtárban található 
hagyatékban olvasható egy 14 oldalas tanulmánya Gábor Andor eszmei 
fejlődésének vázlata a pályakezdéstől az emigrációig címmel, amely ugyan 
nem épül önálló kutatásokra, s talán egyetemi szakdolgozat lehetett, de 
értő és rokonszenvező munka9), a másikat Gádor Béla, a neves humorista 
— Gábor Andornak a Ludas Matyi főszerkesztői székében egyik utóda — 
írta a Népszabadságba (1958. augusztus 22. 4.), végül a harmadik Pándi 
(Kardos) Pál, a neves irodalomtörténész és kritikus tollából a Kortárs 
című folyóiratban jelent meg.10 Pándi a kötetről elismerően írt és a benne 
összegyűjtött írásokból kijelentette: „...ezekből kiindulva lehet és kell 
elvégezni a Gábor-kép revízióját." Ezt a feladatot azután jórészt elvégezte 
Diószegi András néhány évvel később megjelent kismonográfiája. 

III 

(KÉSEI, KÜLÖNÖS „UTÓJÁTÉK")A Pesti sirámok második 
kiadása óta egy emberöltő telt el. Csaknem harminc évvel e második kiadás 
— és háromnegyed évszázaddal az első kiadás — után egy meghökkentő, 

8 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, kézirattár Ms 4487 
9 Ms 4486/2. 
1 0 Megtalálható Pándi Pál Kritikus ponton című kötetében: Szépiro-

dalmi Könyvkiadó, Bp. 1972.375-379. 
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minden korábbitól eltérő, azokkal szembenálló kritika jelent meg a Pesti 
sirámokról Ez a szinte személyes ellenszenvet és haragot sugárzó, már-
már szidalmazó bírálat egy nem is Gábor Andorról szóló [!] könyvben ol-
vasható: Szalay Károly „elmondom hát mindenkinek " című, Karinthy Frigyes 
életéről és műveiről 1887-1938 alcímű könyvében (Kossuth Könyvkiadó, 
Bp. 1987.) 

A századelejipesti írók Pest-képét ismertetve a szerző ezt írta (i. m. 52-
54.): 

„[...] Megint más Gábor Andor fővárosképe az 1912-ben 
megjelent Pesti sirámokban. A korabeli magyar irodalom-
ban szokatlanul heves fővárosellenesség izzik föl benne. 
Sommásan és lesújtóan intézi el Budapest »állítólagos« 
európaiságát, modernségét, szépségét, fejlődését. Az And-
rássy út csapnivaló, ilyesmiből harminc kellene legalább, 
a Körút szűk sikátor, a pályaudvarok vityillók, a »mai 
forgalomnak abszolút nem megfelelőek« az utcai világítás 
rossz, »kicsi és buta beosztású lakások mellett itt építik 
a legundokabb bérházakat«. A kapunyitás szokásrendjé-
től a koszig mindent kifogásol. Érzékeli, hogy a főváro-
si emberek, »akiket az élet már belezüllesztett a pesti 
viszonyokba«, türelmesebbek, mint ő. Gombnyomásra nyí-
ló kaput kér számon a fővárosi házakban, mint amilyen 
állítólag a franciáknak van. Aztán nincsenek közterek, par-
kok. Ami van, a Városliget, a Népliget, hol van a Bois-hoz 
képest? Nem folytatom. Gábor Andor nemcsak Pestet, az 
országot is fönntartás nélkül szapulja. Van igazságtartalma 
mondandójának, képtelen túlzásai ellenére is. Kritikája 
lehetséges értékét azonban csökkenti elfogult-ájult-sznob 
Párizs-imádata, amely, éppen a gombnyomásos házmes-
terekkel karikaturisztikussá is válik. Szatírája gyomorba-
jos, mérges morgolódássá nehezül, nyilvánvaló Budapest-
ellenessége elfogult kritikára ragadtatja. Későbbi, főleg 
háború alatti szatíráiban árnyaltabbá, politikusabbá válik: 
valóban a csalókat, az üzéreket, a pesti polgárt, a vérfürdő 
cinikus haszonélvezőit, az urizálókat szatirizálja, a globális 
Budapest-elítélés helyett. Kabaréiban is a pesti embertípus 
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torzulásait figurázza ki, s nem magát a várost. Azt kell 
hinnünk, hogy Gábor Andor, a pesti kabaré egyik fölvi-
rágoztatója, mindvégig idegen maradt a fővárosban, kívü-
lállóként szemlélte az itt történteket. Karinthy parodizálja 
Molnár Vasárnapi krónikáit, s éppen azt a Gábor Andor-i 
gesztust gúnyolja ki Molnárban, amiben Molnár kevésbé 
vétkes, mint Gábor: az ország és a főváros summázó lesajná-
lását, valamiféle nyugat-majmoló sznobizmus szemüvegén 
át. » D e ezen addig nem lehet változtatni, míg Balkánok 
vagyunk és szegények és nyomorultak és piszkosak vagyunk 
és hátér villamoson megyünk Budára... Addig ne is álmo-
dozzunk pénzről és automobilról és Utcakapróról... < Az 
automobilokat Molnár Ferenc is kifogásolja egyik vasárnapi 
krónikájában." 

Szalay Károly ebben a könyvében még többször is igen elítélően 
ír — Karinthyval összevetve — Gábor Andorról: „A pestiség Karinthy 
jellemzője, amely még Gábor Andorban is hiányosan volt meg, hiába írta 
tele kabaréjeleneteivel a pesti dobogókat, tárcáival, humoreszkjeivel a pesti 
újságokat" — olvassuk például másutt (72.). Alig egy oldallal később pedig 
ezt: „[...] Gábor Andor szatirikusán sistereg, epésen szitkozódik." (73.) 
Ugyanazon az oldalon kezdve ez áll: „[...) Gábor Andor szinte mindennel 
szemben undort érez, amint azt Karinthy róla megírta: 1919 után az 
undorhoz való jogát politikai fordulattal is megtámogatva hangoztatja." 
(73-74.)11 Ugyancsak Karinthy Frigyesről szólva még ezt is írta Szalay 
Károly: 

„Kedvelte (ti. Karinthy.) talán Gábor Andort, de nem 
állhatta meg, hogy a Pesti sirámokbóX is ismert morc ked-
vetlenségét ki ne gúnyolja. Pontosan fölfedezte a komikus 
ellentmondást abban a tényben, hogy: 'Három év előtt 
a Stáció utcában még látta valaki mosolyogni — végre 
azonban egészen elborult a kedélye, és átvette a Fidibusz 
(vicclap. - Sz. K ) szerkesztését." (117.) Pár sorral alább 
megismétli: „[...] az elborult kedélyű, mogorva Gábor Andor 
vicclapszerkesztő lesz." 

1 1 Azt, hogy ezt Karinthy hol írta v o l n a meg Gábor Andorról, nem 
tudjuk meg! 
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Azt, hogy Karinthy kedvelte-e Gábor Andort („fölfedezőjét", első írása-
inak megjelentetőjét), megítélhetjük mind abból, hogy emigrációjáig az így 
írtok ti valamennyi kiadása Gábor Andornak szóló nyomtatott dedikálást 
viselt az első lapján, mind abból, amiről Gábor Andor Karinthy halálakor 
a moszkvai Új Hangba írt terjedelmes nekrológjában12 megemlékezett: 
Karinthy a Tanácsköztársaság bukása után meglátogatta őt a lakásán, ami 
akkor nem kis kockázattal járt, mivel a két forradalomban játszott szerepe 
miatt Gábor Andor számíthatott a megtorlásra, és valóban, nem sokkal 
Karinthy látogatása után el is hurcolták. (A látogatás célja is elsősorban 
az volt, hogy figyelmeztesse Gábort: le fogják tartóztatni.) Érdekesebb 
azonban felhívni a figyelmet az utóbbi, az így írtok riből származó idézetnek 
arra az elképesztő félreértésére, hogy Gábor Andor „elborult kedélyű, 
morc" volt. Gábor Andor ugyanis — szemtanúk és fényképek tanúsága 
szerint — élete végéig, a legrosszabb helyzetben is mindig derűs és 
mosolygós volt. Egyszerűen érthetetlen, hogy Szalay Károly, aki több 
kötet tanulmányt és esszét írt a szatíráról és humorról, komolyan vette 
azt a tréfát, hogy „a Stáció utcában látták utoljára mosolyogni". Olyan 
ez, mintha az így írtok ti valamelyik másik paródiájának a bevezetőjét 
vennénk szó szerint, például azt, hogy Babits Mihály „néhány nappal 
születése előtt titkos figyelmeztetéssel rávette édesanyját, hogy utazzon 
Szekszárdra, nehogy Szekszárdon Születtem, Színésznőt Szerettem című 
leendő versében az alliterációt elrontsa."13 Az idézett részt („a Stáció 
utcában") különben a következő szavak előzik meg: „Huszonkét éves 
koráig bölcsészetet, filológiát és esztétikát tanult: rendkívüli tehetség 
mutatkozott benne a pesszimista líra, filozófiai elmélyedés és az ógörög 
végzettragédia műveléséhez." Már ebből is látható, hogy a kabaréjelenetek 
és vígjátékok szerzőjét, operettversek fordítóját, sanzonok költőjét milyen 
„komolyan" jellemzi Karinthy... És legyen szabad itt emlékeztetni arra, 
hogy Karinthy először Gábor Andorról írta le a szállóigévé vált mondást, 
hogy „humorban nem ismer tréfát".14 

Még egy meglepő dolgot kell feleleveníteni, mielőtt a Pesti sirá-
mokról szóló idézett kritika néhány különösen kirívó részletét bonckés 
alá vennénk. Szalay Károly korábban, 1961-ben megjelent első Karinthy-
monográfiájában (Gondolat Kiadó, Bp.) még egészen másként vélekedett 
Gábor Andorról. Az 1961-es monográfia névmutatójának tanúsága szerint 

1 2 Ez a cikk azóta csak a Magyar Klasszikusok sorozatban megjelent 
Gábor Andor Válogatott művei kötetben olvasható. Az Összegyűjtött Mű-
vei sorozat Irodalmi tanulmányok című kötetéből érthetetlenül kihagyták 
a szerkesztők. 

1 3 Karinthy Frigyes: így írtok ti. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1979.1. 
köt. 34. 

14 így írtok ti. Idézett kiadás I. köt. 41. 
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Gábor Andor neve huszonegy alkalommal szerepelt a könyvben. Nem 
sorolom fel mind a 21 említést, csak arra utalok, hogy például egyhelyütt 
azt írta, hogy Karinthy Frigyes emlékeztet Gábor Andorra (58.), mégpedig 
éppen a Pesti sirámokra, másutt (63.) Gábor Andort (Molnár Ferenccel és 
Ambrus Zoltánnal együtt) Karinthy fölé helyezte (1912-1914-röl szólva!), 
sőt, a Pesti sirámokal „tartalmasabb"-nak minősítette, mint Karinthy vele 
egykorú Görbe tükör című sorozatát. (64.) — és még három helyen (114., 
174, 175.), igaz, másokkal együtt, Karinthy fölé helyezte Gábort! 

Szalay Károly azonban már korábban is félreismerte Gábor Andort: 
1961-es Karinthy-monográfiájában (41.) azt írta, hogy Karinthy — országos 
tekintélye miatt — csak óvatosan bírálta Herczeg Ferencet és (bár csak 
zárójelben, de) hozzátette: „Gábor Andor egyenesen Herczegnek ajánlja 
egyik könyvét ez idő tájt!" Kétségtelen, hogy az említett időben — a 
század tízes éveinek elején — Gábor Andornak még nem volt olyan rossz 
véleménye Herczegről, mint később (utalok itta Bécsi levelekben olvasható 
róla szóló cikkre), sőt 1913-ban elképzelhetőnek tartotta, hogy Herczeg 
Ferencből kultuszminiszter lesz,15 de Gábor Andor már csak azért sem 
ajánlott könyvet Herczegnek, mert soha senkinek nem ajánlott: neki ez 
nem volt szokása. Megnézheti bárki műveinek első kiadású példányait az 
Országos Széchényi Könyvtárban (a Pesti sirámok első kiadása viszont csak 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteményében található): 
egyiket sem ajánlotta senkinek, legközelebbi barátainak sem. 

Mindezek után érdemes kissé közelebbről szemügyre venni az ember-
öltővel megkésett „bírálatot". 

Azzal kezdi, hogy Gábor Andor Pesti sirámok című könyvében „szen-
vedélyes fővárosellenesség izzik föl". Az egykorú kritikák tanúsítják, hogy 
sem barát, sem ellenség nem érezte főváros-ellenességnek a metsző gúnyt, 
hanem a hibák elleni izzó haragnak. A könyv első oldalán pedig ez áll: 

„Én viszont abból fogok kiindulni, hogy magam és velem 
együtt még félmillió felnőtt magyar jól, olcsón és kelleme-
sen akarunk élni Budapesten, Magyarországnak nemcsak 
hivatalosan fővárosában, hanem egyetlenegy nagy és vala-
mirevaló városában, de nem élhetünk itt sem jól, sem olcsón, 
sem kellemesen, mert valami és valakik összessége, a senkik 
tömege, ennek a mi jó, olcsó és kellemes életünknek útját 
szegi." 

15 Eq/ miniszterség körüL A Hét, 1913.1. 399-400. - A Mit ültök a 
kávéházban? című kötetben, majd az 1958-as Pesti sirámokban (358-360.) 
Herczeg Ferenc: miniszter címmel szerepel. 
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Majd — ostorozva a hibákat — kijelenti: 

„Nincs ok rá, hogy ezt a sok kincset továbbra is a 
sárban hagyjuk heverni. Meg lehet és meg kell csinálni a 
világvárost, melynek váza megvan már, csak be kell tölteni 
ezt a vázat, helyenként sok-sok apró részlettel."16 

Szalay Károly nemcsak kétségbe vonja Gábor Andor szavahihetőségét, 
hanem olyan álláspontot is tulajdonít neki, ami a könyvben nem található: 
„nemcsak Pestet, az országot is fenntartás nélkül szapulja" — írja. Ezzel 
szemben azaz igazság, hogy Gábor Andor mára Pesti sirámok előszavában 
elhárítja, hogy az országról szóljon: „keserveinket Budapestre koncentrál-
juk" — írja, és egyetlen szó sem esik a fővároson kívüli dolgokról. 

Elismeri a megkésett kritika, hogy „van igazságtartalma mondandójá-
nak, képtelen túlzásai ellenére is". Ebből a „képtelen túlzás" a figyelemre 
méltó: Szalay Károly, a szatíra teoretikusa ne tudná, hogy a szatíra eszköze 
ősidők óta éppen a „képtelen" túlzás? 

„Elfogult-ájult-sznob Párizs-imádattal" vádolja meg a kritikus Gábor 
Andort. A „sznob" kifejezés a Bakos Ferenc által szerkesztett Idegen 
szavak és kifejezések szótára (Akadémiai, Bp. 1973.) szerint „az ún. elő-
kelő társadalom szokásait mindenáron majmolni akaró személy", második 
értelmében pedig „előkelősködő, nagyképű, nyegle" (815.). Nem szorul 
részletesebb bizonyításra, hogy Gábor Andor Pesti sirámok című köteté-
nek egyetlen sorára sem illik rá ez a meghatározás: ő nem az előkelő, 
hanem a fejlettebb, haladottabb, civilizáltabb, emberibb életet biztosító 
körülmények iránt érez vonzódást, ezek felmutatásával akart példát állítani 
polgártársai elé, felébreszteni igényeiket ezek iránt. 

„Elfogult" volt Párizs iránt? Ebben lehet valami igazság, de a korra, 
éppen annak leghaladóbb hazai elméire ez a hazai állapotok kritikáját is 
magábafoglaló szemlélet és érzés eléggé elterjedten jellemző volt. Éppen 
erről az első világháborút megelőző korról írta ugyanis Bajomi Lázár End-
red magyar Párizs17 című gyűjteményében írott bevezető tanulmányában, 
miután idézett Adytól, Nagy Endrétől, Oláh Gábortól, utalt Babitsra (aki 
pedig csak verse megírása után egy évvel jutott ki Párizsba), s felsorolta „a 
hun elit hadai"-nak névsorát, akik „a bűvös és rejtelmes úton, amelyet Ady 
nyitott, valósággal özönlöttek Párizsba", megjegyezve, hogy „ebben az alélt 
ámuldozásban alig akad visszafogottabb hang", mindössze Kassák Lajost 
és Gábor Andort említette példaként: 

16 Pesti sirámok (1958-as kiadás.) 13. és 16. 
1 7 Gondolat, Bp. 1978. 
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„[...] Gábor Andor, aki miután józanabbul írt Párizsról, 
leszögezte: 'Ez a józanság.. . közelebb van az igazsághoz, 
mint az a mámor, amely térden állva és homlokát a földhöz 
verve akarja körülzarándokolni Párizst, a világ királynőjét."' 
(10.) 

A részlet különben Gábor Andornak az idézett gyűjteményben olvas-
ható, 1913-ban íródott El Párizsból című cikkéből származik (154-156.), 
amelyben még számos józan, sőt, kritikus megállapítás olvasható Párizsról. 

„Szatírája gyomorbajos, mérges morgolódássá nehezül" — fűzi tovább 
Szalay Károly: 

„Azt kell hinnünk, hogy Gábor Andor, a pesti kabaré 
egyik fölvirágoztatója, mindvégig idegen maradt a főváros-
ban, kívülállóként szemlélte az itt történteket." 

Természetesen mindenki azt hisz, ami jólesik neki, de hogy Gábor 
Andor ízig-vérig pesti ember volt, azt írásainak Budapest-centrikussága 
éppúgy bizonyítja, mint leveleinek stílusa, magánlevélben tónusa.18 

Szalay Károly kései kritikája tehát nem minősíthető másnak, mint 
értetlen kirohanásnak a Pesti sirámok (vagy talán — későbbi politikai 
nézetei miatt?! — a szerző) ellen. A kötet történetének, utóéletének 
ez a szomorú epizódja sajnálatos kisiklása egy kiváló tollnak (amelynek 
forgatója ezzel inkább önmagát, mint Gábor Andort minősíti), amely 
epizód azonban nem változtathat azon, hogy a Pesti sirámok című könyv 
a magyar szatirikus publicisztika egyik maradandó, kikezdhetetlen remeke 
volt és marad. 

PETŐ GÁBOR PÁL 

1 8 Gábor Andor. Kedves Anyóli! (szerk.: Petrányi Ilona.) Múzsák 
Közművelődési Könyvkiadó és a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadása, Bp. 
1988. 


