Bíró-Balogh Tamás

A leleplezõ intuíció
Az Új Könyvpiac elõzõ számában, az Ady Endre-dedikációk eredetiségének megállapítása kapcsán idéztem Kieselbach Tamás véleményét,
miszerint a hamis festmények kiszûréséhez elsõsorban „szem kell”, az,
„hogy az ember több ezer festményt lásson, és felismerje a mesterek,
képek, anyagok jellegzetességeit”. Hogy az intuíciónak (szemnek) az
irodalomtörténetben is nagy szerepe van, arra ismét csak Ady irodalmi
utóéletébõl egy példa.
A legnagyobb példányszámban megjelenõ bulvárlap, Az Est 1923.
december 25-i számában irodalmi szenzációként mutatták be Ady
Endre frissen elõkerült versét. A Nincsen, nincsen!? címû költeményt
Lestyán Sándor közölte, fotómásolattal, mellékletként Ady Pásztor Bertalanhoz – a nagyváradi Szabadság segédszerkesztõjéhez – írott levelét, valamint Pásztor visszaemlékezését, miszerint a fenti verset Ady
1900-ban írta a lapnak, de közlése akkor elmaradt, a vers elfelejtõdött,
a kézirat pedig most került elõ, a szerkesztõségi asztal fiókjának mélyérõl. Ady
Nincsen, nincsen!? címû verse így szól:
“Nincs Semmi és nincs: Minden, / Csak
az én szívem van és volt, / Az én nagy,
véres, mámoros Szivem, / E szent, e félholt! // Nincsen Öröm és nincsen Szerelem / Nincsen Vigasz és nincsen Pénz, /
Csak én mindenem és én semmim, /
Csak én Szivem, te élsz! // Te vagy e Világ Közepe, / Körötted forognak balogul /
A bús csillagok s e beteg Föld, / Borúdra
mind borul! // Szívem, elõtted térdre
esem / S dalolom a legszebb zsolozsmámat, / Tiéd a Világ, a Szépség, a Bûn / S
Kincseim Kincse: a Bánat!”
A karácsonyi szám egyébként is nagyobb presztízsû egy hétköznapinál, nagyobb terjedelemben és nagyobb példányszámban jelent meg, illusztris szerzõgárdával, nagyobb olvasottsággal. Ady
versének elõkerülése is irodalmi ünnep
volt. Annál is inkább, mert a vers egyáltalán nem jellemzõ Adynak az 1900 körüli
költészetére. Nem véletlenül írták róla,
hogy a Nincsen, nincsen!? „a nagy költõ ismeretlen verse, amely fordulatot jelent fejlõdése megítélésében”. Mit is jelent ez? A cikkben komoly szaktekintélyek próbálták azt megmagyarázni, hogy 1900-ban
Ady írhatott-e olyan érett verset, milyet csak késõbb, 1907 után írt, és
ha már írt – amire erre itt a fényképes bizonyíték –, akkor miért nem
vette fel az 1903-ban kiadott Még egyszer címû kötetbe, illetve a modern hangú verse után miért tért vissza a korábbi verseinek avittas
hangjához?
Földessy Gyula, az Ady-kutatás akkori felkent papja, aki Ady hátrahagyott verseit rendezte sajtó alá (és késõbb még számtalan verskiadást, valamint több könyvet is írt a költõrõl), de facto kimondta: a Nincsen, nincsen?! „csakugyan eredeti Ady-vers”, „az Ady-izgalmak,
Ady-frázisok, Ady sajátos, új lendületei nyugtalanul háborognak benne”. Az Ady-szakértõ irodalomtörténész véleménye biztos volt. Mellette
Ady író-költõtársai, barátai is hasonlóképp vélekedtek. Babits szintén
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úgy nyilatkozott: „biztosra veszem, hogy ez a vers igazi Ady-vers”, és
Móricz sem kételkedett az eredetiségben, sõt kijelentette: „Adynak ez
az “egyik elsõ »nagy verse«, melyen „át meg lehetne magyarázni, mi
az az Ady-homályosság”.
Nagy volt a lelkesedés. A Nyugat elsõ számú költõjének új, korszakos verse került elõ, Ady legjobb ismerõi éljenezték az ismeretlen
vers fölbukkanását. Öt napig szép volt minden. Akkor, az év utolsó
elõtti napján Kosztolányi szintén nyilatkozott Az Estben, és nem átallotta azt mondani: hiába a sok szakértõi vélemény, a verset nem Ady, hanem Juhász Gyula írta. Véleményének kialakításakor elsõként saját intuíciójára hallgatott: „A sugallat, mely a mûvészi dolgokat összefogja,
elsõ pillanatban nem látja még az okokat, csak az okok eredõjét, nem
tud, csak érez.” Azaz: ránézésre az volt az érzése, hogy a kérdéses
kéziratot nem Ady, hanem Juhász írta. Tehette, korábban sok Ady- és
még több Juhász-kéziratot látott: Adyval
egy szerkesztõségben dolgozott, Juhásszal pedig sokat levelezett, verseket
küldtek egymásnak. Volt tehát viszonyítási alapja.
Az intuíció szülte gyanú megfogalmazása után azonban mint egy vérbeli
textológus, hozza az érveket is: Ady nem
használt felkiáltójelet, címei ráadásul
mindig három szóból állnak, soha nem
javított a kéziratain (pontosabban csak a
tisztázatokat õrizte meg), illetve ha Ady
töröl, „akkor egészen eltünteti, amit ír.
Nem akarja, hogy belássanak a
bûvöskonyhájába”. Juhász ellenben sokszor és jól láthatóan javított, sok piszkozata-változata ismert, itt is jól látható az
eredeti cím (Kivándorlók), melyet csak
pár laza vonallal húzott át, valamint a
Nincsen, nincsen!?-t lila tintával írták, ami
– mint Riedl-tanítványnak – Juhász jellegzetes színe volt. Továbbá, teszi még hozzá Kosztolányi, a versben Juhász jellegzetes szavai olvashatók (pl. bánat, bús
stb.). Summa summárum: a verset Juhász tréfás utánzatának tartja, de nem hamisítványnak. Juhásznak
nem volt célja mások félrevezetése, a vers ilyetén elõkerése és diadalmenete szerencsétlen véletlen, ezért némiképp patetikusan hozzáteszi: „Kötelességem kilépni a teljes igazsággal, minthogy az igazság
ebben az esetben bizonyítható is, s lelkiismeretem parancsolja, hogy
megóvjam a jövendõ magyar irodalomtörténetet a tévedéstõl”.
Biztonságból azonban Kosztolányi megkérdezte levélben Móra Ferencet, aki megkérdezte szóban Juhász Gyulát, és Kosztolányi igenlõ
választ kapott: igaza volt. Pár hét múlva, január 20-án már maga Juhász nyilatkozott Az Estben: a verset õ írta, mégpedig „Nagyváradon,
1908 végén, a »Világ Közepé«-hez címzett kõrösparti kocsmában, éjnek évadján, borozgatás közben”. Ez több mindent megmagyaráz. Juhász még hozzátette, hogy teljesen osztja Kosztolányi „szakértõ véleményét, mely fényes bizonyítéka annak, hogy a költõ intuiciója fölér a
tudomány bizonyosságával…”
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Ennek ellenére a lapban Pásztor Bertalan tovább bizonygatta,
hogy márpedig a verset õ magától Adytól kapta, sõt ekkor lépett elõ
Ady másik legnagyobb híve, Hatvany Lajos, aki ezt nyilatkozta: „Állítom és bizonyítom, hogy a verset valóban Ady Endre írta”. Mondta ezt
már akkor, amikor Juhász már beismerte szerzõségét, és a vers keletkezéstörténetét is adta. Aki hinni akart Ady szerzõségében, az továbbra is hitt – minden cáfolat ellenére. Errõl nyilatkozott késõbb Babits is, aki azonban elismerte saját tévedését: „Ha ösztönünkre, e
»belsõ érvre« hallgatunk, talán elkerüljük a tévedést; de mivel teljességgel leborultunk a külsõ »tények« elõtt, azt kellett hinnünk, hogy a
vers Ady régibb éveibõl való lehet, […] viszont ez évekbe helyezve
valóságos csodának látszott, s túlzott fontosságot is nyert”.
De minden csoda három napig tart. Ez a mondás azonban itt sajátos – irodalomtörténeti – színezetet nyert. Ahogy Kosztolányi írja
1929-ben, Az írástudatlanok árulásában: „Az ügy fölött egyszerûen
napirendre tértek. Az a vers, mely a minap még gyöngyszem volt és
csoda, nem jelzett többé új korszakot irodalmunk történetében, elfelejtõdött, a semmiségbe süllyedt. […] Úgy láttam, hogy az a divat, mely
Ady személye körül tombolt, immár elvált munkáitól, független tõlük, s
azoknak, akik néger-lármával körültáncolják, egészen mindegy, hogy
mit alkotott és mit nem.”
Az irodalmi kultusz sok mindenre képes. Ady kéznyomát látja ott,
ahol az nem is volt soha. Ady-dedikáció és Ady-vers az, minden cáfolat ellenére, amit annak akarnak látni. Errõl talán az tanúskodik legjobban, hogy a vita után a Nincsen, nincsen!? egy 1925-ös Párizsban kiadott kötetben Ady teljes jogú költeményeként kapott helyet.
Pár évvel késõbb Karinthy és Kosztolányi már viccet csinált az esetbõl. 1926. június 2-án együtt írtak levelet Gellért Oszkárnak. A levél
így szól: „Drága Oszkár, még egészen izgatottan a nagy eseménytõl
sietünk közölni Veled, hogy itt, a Hadik kávéház félreesõ helyiségében
egy eredeti, kiadatlan Ady-kéziratot találtunk, a csészében. Kérünk,
rendelkezz tetszésed szerint a megbecsülhetetlen értékû kézirattal – a
hitelesség nyilvánvaló megállapítása céljából, azt hiszem, jó lenne, ha
elküldenéd Földessy tanár úrnak – õ, ha egyszer megszagolja, kétséget kizáróan meg fogja állapítani, hogy abból a forrásból szarmazik-e
[!], melybõl annyi érték potyogott a magyar költészet urnájába.” Az elköszönés pedig maga is Ady-paródia: „Életes élettel, nagy szeretések
közt, kicsit barátaid, talán / Karinthy Bandi / Kosztolányi Bandi / Hadik
kávéház, éjjel”.
A dolog legérdekesebb része, hogy az említett vers két változatban
maradt fönn. Kosztolányi összegyûjtött költeményeiben ezt találjuk: „Bíztatva hüvelyzem már másnak / estjét a Minden-bírásnak./ Hûhós, nagy
estveledések, / beh, én mindenrõl lekések! / Beh kallóznak már simó
tenyerek, / beh félvén-félek, beh mervén-merek! / Szent jóízét bõvizû
imáknak / hagyom már mái Zápolyáknak, / biztatva hüvelyzem már
másnak / estjét a Minden-birásnak.” (Zápolya úr vallatása).
Karinthyéban viszont ezt: „Biztatva hüvelyzem már másnak / Estjét a
Minden-bírásnak.// Harsogó életem terûje, / Imádságos hûhós derûje.
// Leszünk, nem leszünk Isten-Úrral: / Beh, kérdezem harsos Petúrral.
// Turán-csaták, zsidó kétlések. / Beh, sietek és mindig kések! // Biztatva hüvelyzem már másnak / Estjét a Minden-birásnak.” (Petur-úr éjszakája). Az azonos nyitó sorokból és a mindkét versben elõforduló
azonos kifejezésekbõl nyilvánvaló, hogy egy költõi játéknak eredményei ezek: Karinthy és Kosztolányi azt játszották, hogy Ady-verset írnak. Csakhogy az övéké már egyértelmûen paródia.
Felhasznált irodalom: Juhász Gyula Összes Mûvei III. Versek 1926–1934. Sajtó
alá rend.: Ilia Mihály, Péter László. Bp., 1963. 158–159., 339–346. – Kosztolányi
Dezsõ: Levelek – Naplók. Sajtó alá rend.: Réz Pál. Bp., 1996. 541. – Kosztolányi
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