
S Z E M L E 

BÓKA LÁSZLÓ ADY-MONOGRÁFIÁJA 

Már régen szerettem volna Bóka Ady-
monográfiájáról elmondani véleményemet, 
s hogy most a könyv körül lezajlott vita 
után veszem kezembe a tollat, talán így is 
használni fogok az ügynek, és elsősorban 
Bóka Lászlónak, ha rámutatok ennek a 
nagyon értékes és sok tekintetben alapvető 
könyvnek egy pár tévedésére. Valahogyan 
én még benne élek Ady korában és benne 
vagyok életében. így sok mindent pontosab
ban látok, s ha a tények elmondásában nincs 
is zavar, félreértés, van a hangvételben, a 
modulációban, ami sokszor hamis kicsengéssé 
válik és nem kedvez az ítéletek tisztaságának. 

Különben Bóka László „Ady Endre élete 
és művei" munkájának még csak első kötete 
fekszik előttünk, s így végleges ítéletet róla 
nem mondhatunk. Hiszen az első kötet a 
fiatal, induló Ady éveit és költészetét ismer
teti, kommentálja és analizálja, s nem megy 
tovább Ady nagyváradi esztendeinél. Inkább 
Bóka munkamódszerét ismerjük meg a 
könyvből s azt mindjárt le is kell szegezzük, 
hogy lelkiismeretesen, komolyan, nagy gond
dal dolgozza fel s teljesebbé teszi az Ady-
mű ismeretét. Új arcát azonban nem kap
juk sem Adynak, az embernek, sem Adynak, 
a költőnek. Ellenben a szerző igen sok helyen 
megadja Ady napjainak rajzát, cselekvése 
indítóit, s a századeleji irodalmi és politikai 
atmoszférát, ahonnan Ady eredt, amelyben 
élt, megkapjuk az eseményeket és helyzete
ket, amelyek írói és politikai állásfoglalásait 
megszabták. Az az Ady, akit a magyar 
olvasó ismer, aki az első világháború előtti 
idők magyar forradalmi sirálya volt, a sokat 
támadott Ady s a vezérként rajongott Ady, 
még nincs sehol, csak buzog a magyar élet 
katlanában, forr, mint a mustból a jó bor. 

Bóka munkájának legfőbb érdeme, hogy 
Ady fejlődésének évről évre, cikkről cikkre, 
versről versre való emelkedését kihámozza 
és a már ismert vagy kevésbé ismert adatok 
alapján megállapítja, hogy Ady nemcsak 
Párizsnak s nemcsak Budapestnek köszönheti 
kibontakozását: gondolatai, politikai néze
tei, társadalmi szemlélete embriói már 
tagadhatatlanul ott dolgoztak a 'debreceni 

és nagyváradi újságíróban és költőben, sőt 
egyes állásfoglalásainak csírái a zilahi kezdő 
tollforgatóban s érlelődtek a sáros Érdmind
szent falusi magányában. Szorgos, gondos 
kutatás munkája ez, amint Bóka elemzi a 
fiatal Ady verssorait, alkalmi poézisét, 
aktuális strófáit és mindezekben fellel elő
csillantva olyan szavakat, kifejezéseket, 
gondolattöredékeket, amelyek később ki
formálódva, megtisztítva jelennek meg Ady 
verseiben. Bóka könyvének készülő foly
tatása hozzá fog járulni ahhoz, hogy Ady 
költészetét helyesebben helyezzük el az 
irodalomtörténetben. De vajon e folytatásba 
begyömöszölhető-e teljességében az igazi 
Ady, amikor itt csak induló esztendeiben 
érzékeljük az embert és a költőt, amikor a 
jövendő kötetben 1903-tól 1918-ig fog le
peregni a korának szellemi vezérévé nőtt 
költő élete? 

Kortársi szemmel nézem és értékelem a 
könyvet és mivel ismerem a szereplő szemé
lyeket és a körülményeket, néhol erőszakolt-
nak ítélem Bóka magyarázatait Ady életére 
és verseire. Az érdmindszenti szülői ház 
légkörének rekonstrukciója azonban annyira 
tökéletes, hogy Ady Endrének sem lenne sok 
hozzátenni valója. De csóválná a fejét a 
diák-korabeli „gentry utálatra", ami sem 
akkor, sem később nem volt meg benne. 
Megkritizálta, megszidta a dzsentrit, de nem 
utálta, sőt igen jól érezte magát körükben, 
kellett neki ez a környezet, hogy élményeket 
szerezzen, kíváncsian borozgatott velük, 
ha nem is merült el társaságukba s nem 
azonosította magát velük, mosolygósan néze
gette őket, mint az Istennek valami különös 
bogarait. 

Az Ady szülők arcképe nagyon hű és 
találó, de valami túlzást érzek az „ides" 
intelligenciájának és műveltségének meg
ítélésében. Bár megvallom, hogy mióta 
ezeket a sorokat először leírtam, Bóka 
malmára hajtja a vizet egy beszélgetésem 
nemrégiben Londonban Darvas Simon bará
tommal, aki nagyváradi szerkesztő korából 
az „idesnek" egy Ady-kötethez írt előszavát 
őrzi, amelyet felkérésére együltében, folya-
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matosan papírra vetett. Akárhogyan van, 
maradjon csak Ady Lőrincné annak, aki 
valójában volt: tisztalelkű, fiát rajongva 
szerető anyának, eszes, ravaszkodó asszony
nak, aki ugyan Ady Endre szavaiból és 
rapszodikus, őszinte beszédéből ismerte fia 
barátait, ellenségeit és hódolóit, aki csodá
lattal adózott a zseninek s meg is bámulta 
azt, de költészetét felmérni nem tudhatta. 
Büszkén, nagyon önérzetesen, anyai hiúságá
tól eltelve, a saját felmagasztosulását is 
érezte fiában, biblikusán szólva saját mennybe
menetelét. Ezzel szemben Ady Lőrinc, ha 
szántott és vetett és a kaszával is neki látott 
rendet vágni, nem volt olyan, mint „akár
melyik paraszt", egyszerű falusi ember volt, 
de dölyfös, zsörtölődő, basáskodó és károm
kodó természete mellett pompásak voltak 
észjárása, gondolkozásának furfangos for
dulatai s csiszárkodó hajlama dacára sem 
volt benne a parasztos közönségességből; 
érdemes volt figyelni minden szavát, mint-
ahogy a fia tette. 

Bóka nagyon helyesen felleli Ady zsenge 
verseiben későbbi állandóan használt ki
fejezéseit, fogalmait, jelzőit, eszmetöredékeit. 
De kár a fiatal joghallgatónak emlékkönyv
be írott soraiban is a halhatatlan Adyt 
szimatolni. A prédikáló legátus Ady ünnepi 
beszédeiben sem lehet sejtetni a költőt — 
hasonló próbaszónoklatot és légációt én is 
végigcsináltam a zilahi iskolában —, ami
kor az ünnepi beszédeket, ha itt-ott egy-két 
passzust beletettünk a magunk szájaíze 
szerint, évtizedes hagyományként ismert 
beszédgyűjteményekből szedtük ki legátusok 
s így tett Ady Endre is. Ne keressünk tehát 
Ady-gyökereket ott, ahol nincsenek s nem 
is lehetnek, amikor a valódiak vannak 
bőviben és másutt Bóka László is óvatosan 
választja meg és tanulságosan ki is bányássza 
őket. A fiatal Ady írásaiból nemcsak szavak
ban, de gondolatokban, kifejezésekben, ötle
tekben, világfelfogásbeli nézetekben is össze 
lehetne állítani egy Ady-kötetet. 

Amikor a fiatal Ady Rácz Gyuri prímással, 
Lingó kisbőgőssel húzatta, Bóka szerint a 
„gentry mulatozások" nótáit, el volt telve a 
„gentry iránt érzett sértett utálattal és 
gyűlölettel". Mindebben nincs egy fikarcnyi 
igazság. Talán én magam is hibáztam, ami
kor „Az igazi Ady"-ban túlságosan meglát
tam a diák Adyban a fejlődő osztályellen
tétet, ami ha lappangva meg is volt, gyűlö
letre nem vezetett. Adynak néhány év előtt 
elhunyt diáktársa, akivel szemben az önképző-
köri elnökválasztáson megbukott, Somogyi 
Kálmán, kérésemre megírta az Adyval 
töltött diákéveket, s ebben ezeket mondja : 
„Hidd el nekem, nem volt közöttünk semmi 
politikai vagy társadalmi ellentét, nem volt 
osztálykülönbség az önképzőkörben vagy az 
osztályban s nem volt demokrata, sem más-
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féle párt... Osztálytársaim közül többekről 
azt sem tudtuk, hogy kik a szülei, milyen 
családból való, ezt nem kerestük soha, 
annyira demokratikus szellem uralkodott 
közöttünk, még az a szegény fiú sem érez
hetett lenézést vagy mellőzést, aki a gimná
ziumban lakott bent ingyenes szálláson s 
úgynevezett kegykosztot kapott." Ne igye
kezzünk tehát mindjárt kettősséget látni 
Adyban, akiben „a jó tanuló dicsősége, és 
az úrifiúk fölényes fitymáló magatartása 
különös kettős életformát alakított ki", 
aki „nappal az iskola büszkesége, minta 
diák, éjjel a zilahi mulatók nótás-boros ven
dége". Testileg-lelkileg mindig egy és ugyan
az Ady. 

A könyvön végig menve van még néhány 
észrevételem. Inkább csak mutatóba soro
lom fel őket, az anyagot híven mégrostálva 
végig, több is akadhatna. Bóka azt írja, 
hogy a francia diákok e korban Baudelaire 
emlékén merengtek, aki hasist szívott; 
Rimbaudról álmodoztak, az oroszok Puskin
ról s.a zilahi diákok a munkácsi várba zárt 
diák költő Zsutairól, akinek feje köré az 
font glóriát, hogy leszúrt mulatozás közben 
egy debreceni civist. Meg kell védjem Adyt, 
diáktársait s a kollégáim szellemét attól, 
mintha költőmintaképpé vált volna ez a 
Bóka által kiemelt Zsutai, az ő hatását nem 
lehet fellelni sem Adyn sem önképzőköri 
társain. De éppen így túlzás, mintha 1896-ban 
a francia diákok Baudelaire-rel és Rimbaud-
val álmodoztak volna. E két költőnek 
Franciaországban nem volt általános hatása 
akkor, de még húsz év múlva sem. Mellettem 
bizonyít, hogy ha felütöm a kis Larousse-t 
(1910), Rimbaud-t nem lelem fel a történelmi 
részben, pedig itt megkapom Petőfi Sán
dort is. 

Bóka Ady versein követi és verseiből 
értteti meg a költő fejlődését. De ami tény 
filológiailag, az mégsem szabja meg az 
itt-ott elejtett szavakból a költő lényét. 
Bóka módszerének jellemvonása, hogy kisebb 
jelentőségű eseményeket, jelenségeket vagy 
éppen írásokat felnagyít, túlhangsúlyoz és 
az így alkotott szellemképet akarja az olva
sóval elfogadtatni. Az alkalmi poézisban, a 
bökversekben is megnyilatkozik Ady csodá
latos frissesége, verselő képessége és mondjuk 
csak : talpraesett zsenije, de ezek a versecs-
kék mégsem igényes remekművek, csak 
előlegezett váltók, amelyeket a jövőben kell 
Adynak beváltania. A fiafal versekben 
felcsillanó filozofálgatást sem lehet kialakult 
meggyőződésnek elfogadni. Csak egy példát 
hozok fel erre. Ady felutazik Pestre, hogy 
beiratkozzék az egyetemre. A tandíjat 
elmulatja, Karikás Lajos vendéglős rokoná
tól kér kölcsönt, de ez a pénz is elúszik, 
Karikással együtt mulatózzák el. Közben 
Ady verset ír egy szép leányhoz s a vers két 



sorából, — „Elnézem ezt az édes arcot, — 
Valósággá lett lelkemet," — Bóka messze
menő következtetéseket von le s azt állítja a 
kezdő Ady versére támaszkodva, hogy Ady 
az első magyar költő, aki kinőtt a feuda
lizmus nőkről alkotott felfogásából, tiszte
lettel és megbecsüléssel ír a nőkről s ez a két 
sor talán ennek a szemléletnek első csírája. 
Idézi Ady egy másik versét is s ebből azt a 
megállapítást vonja le, hogy „a fiatal 
huszonnégyéves Ady a férfi nemes szerelmé
ben, a lyány tiszta útjában, a fenséges ön
tudatában hisz", mert a pesti út züllésbe 
kergette, a fertő, amelybe elmerült, nem 
otthona neki. Nem a korhely, eleve züllött 
Ady ír szerelemről hazug verseket, hanem a 
nemes szerelemre vágyó Adyt kergeti csa
lódása a korhely, züllött életbe. Túlzás Ady 
züllöttsége s túlzás Adynak a nőről való 
felfogását erkölcsi és filozófiai-magasságba 
emelni. Amiért Pesten mulatozott, kirúgott 
a hámból, ez még nem züllöttség, s ha a tiszta 
szerelmet énekli meg, ez még nem örökkétartó 
életfelfogás" és csaknem érthetetlen, hogy 
Bóka ezek után azt állapítja meg, hogy kevés 
költő csalódott olyan végletesen, mint Ady. 
Nézzük, csak, mennyiben fogadhatjuk el 
Bóka érveléseit. Az az Ady, aki nagy tiszte
lettel és megbecsüléssel ír a nőkről, már 1901-
ben megírja „Az én menyasszonyom" versét, 
— „Mit bánom én ha uccasarkok rongya . . . " 
A feudalizmus felfogását a nőkről Ady 
elvetette, de nem lépett ennek a helyére a 
tisztelet és megbecsülés a nő iránt. Ellent
mond Bóka tételének egy légiónyi Ady vers 
s Lédához, Csinszkához, a kis csukákhoz írott 
versei. 

Fenntartással kell fogadni azt az állítást is, 
amelyben Adynak egy tárcája nyomán a 
„modernség"-gel szemben való állásfoglalását 
ítéli meg. Egy dolog figyelemre méltó Ady
nak e tárcacikkében: „Én a részletezés 
helyett gondolkozni szoktam a tárgyakról" 
— írja Ady. „Ez, — mondja Bóka, a natura
lizmus elítélése és a realizmus igénye." 
Lehet realizmusé is, de még inkább lírai 
egyéniségéé és később jelentkező szimbo
lizmusáé. S tovább menve, az Adyval vitázó és 
a modernséget védő Somogyi Endréről azt 
írja, hogy e „újságíróvá vedlett gentry 
fiúnál" a modernség csak úttörője az újítás
nak, mint Herczeg Ferencnél, mint Pékár 
Gyulánál pályájuk elején, s milyen jellemző 
ez, mondja, irodalmi viszonyainkra. Ha 
helyes is megállapítása, ezt nem lehet 
Somogyi Endre példájára alkalmazni. Somo
gyi nem volt újságíró, s nem is volt „gentry" 
fiú : ügyvédjelölt volt egy pesti irodában, 
irodalmilag igen képzett, művelt urbánus 
ember, aki Ambrus Zoltánon, Bródy Sándoron, 
a „Hét" íróin, nevelkedett, és néhanapján 
figyelemre méltó novellákat írt. Sokkal inkább 
jellemzőnek találtam volna idézni „az újság

íróvá vedlett gentry fiú" cikkéből ezt az 
akkor még senkitől el nem hangzott jöven
dölést : „Van nekem egy kedves collégám 
ott lenn a vidéken. Egy csupaszképű, borzas 
poétafiú, akiből, ha ő is úgy akarja — egyébb 
szükségesek meg vannak — nagy poéta
ember lészen egyszer." 

Az a vita, amely Bóka könyve felett 
lezajlott, főleg módszere felől adott véle
ményeket. Én inkább a könyv ténybeli 
adataival foglalkozom s annak tévedéseire 
szeretném figyelmeztetni az írót, mert Ady 
életepizódjaiból, kortársaihoz való viszonyá
ról s ezenkívül egyes jelentéktelenebb írá
sainak eszmcfoszlányaiból komoly s gyakran 
téves következtetéseket von le Ady gondolat
világának, filozófiai szemléletének s világ
nézetének kialakulására. Szólásra késztet a 
szereplők, a kor szellemének vagy éppen a 
tényeknek jobb ismerete, mert bármily 
csekély tényeknek is megvan a maguk.jelen
tősége, különösen, ha Bóka aprólékosan 
felgombostűzi a részleteket. Nála jelentős 
dolog, hogy a vidéki lap szerkesztőségében 
Ady „freszeli meg" a cikkíróval a. cikket. Aki 
valaha ezekben a vidéki, szerkesztőségekben 
megfordult, még ha azok már a „Nagyváradi 
Napló" színvonalán is állottak, tudja jól, 
hogy mit jelentettek az ilyen „megbeszélé
sek". Azon pedig mosolyognom kell, mikor a 
„Debreceni Újság" munkatársai között fel
sorolja mindazokat, akiknek cikkeit, novel
láit, verseit, elbeszéléseit a szerkesztő ollója 
kinyírta. Mert tudni kell, hogy az illetők 
sohasem voltak munkatársak s semmi közük 
nem volt a laphoz. A szerkesztő a fővárosi 
lapokból kénye-kedvére garázdálkodott, és 
senki sem védte meg sem a magyar, sem-a 
külföldi írót a vadorzások ellen. Az írók nem 
is nagyon tiltakoztak, mert az utánközlések-
ben népszerűségük bizonyítékát látták. Túl
értékelés az is, amikor Bóka azt hangsúlyozza, 
hogy Ady első cikkében sablonos feladatot 
kapott; ugyan milyen mást adhatott volna 
neki az a szerkesztő, akinek a lap összeolló-
zása volt a gondja s a lap napianyagának 
egy-két helyi cikkel való elevenítése. így 
szúnyogok elefántokká válnak s jelentékte
len semmiségek, kicsiny részletek zajgásában 
elhomályosodnak Ady fejlődésének igazi 
döntő fordulatai. Ady útja sok-sok élményből 
és sok-sok hatásból van összetéve, éppen 
ezért kell kikeresni azokat, amelyek valójá
ban részt vettek írói és emberi kialakulásá
ban. Bóka túlozza a debreceni szerkesztő, 
Király Péter jelentőségét és nem helyesen 
ítéli meg személyét Adyval kapcsolatosan. 
Véletlenül eléggé jól ismertem ezt a Király 
Pétert: jóindulatú, de kissé karikatúfás 
alak volt, túlzó negyvennyolcasságával és 
parlagi forradalmiságával csöppet sem hat
hatott Adyra, amit bizonyít az is, hogy 
emlékei között ez a Király Péter nem volt 
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elraktározva, nevét soha sem említette, ami
kor pedig debreceni barátai, jogász és újság
író társai gyakran visszajártak kísérteni 
emlékeiben. 

Bóka azt írja, hogy Adyt nem a kenyér
kereset hajtja az újságírásra, mert szülei 
eltarthatnák, míg elvégzi a jogot. Nem volt 
mindez olyan egyszerű. Rendesen az egye
temre került diákra hárult élete fenntartása, 
ha szülei valami kis pénzzel támogatták is. 
Ujjunkon megszámlálhattuk azokat a diá
kokat, akiket módos szüleik hazulról el
láttak megfelelő pénzzel. Ady már akkor 
igényes volt, költekező, kocsmázó diák, s 
mivel már Zilahon beleszagolt a tollforga-
tásba, semmi sem volt természetesebb, 
minthogy beállt újságírónak. Ez az újság
írás szabadulás volt az egyetemtől, ha 
robot is, édes robot, mert együttjárt a szabad 
élettel, kritikával a közéleti személyek, 
ítéletmondással a társadalom felett. Ezen
kívül az újságíró előtt megnyílt a színpad 
világa, fellebbentek a kuliszák, pajtáskodni 
lehetett a színésznőkkel vagy éppen szerel
meskedni, kell-e ennél több egy húsz esz
tendős jogásznak? Bóka azt írja, hogy Ady
nak a közéleti siker első grádicsa a szabad
jegy volt a debreceni kis vasútra. Az első 
grádics meg volt már szabadjegy nélkül, 
amikor tollat fogott és bíráló cikket írt 
a lapba. 

Van sol? helyes megállapítása Bókának. 
Kiemeli Adynak a népszínműről való véle
ményét (1899), amikor Ady megírta, hogy a 
népszínmű már „élvezhetetlen" s „igazságot, 
életet" követelt a népszínműbe, mert „a 
színpad nem cirkusz-porond s a századvég 
embere nem kardnyelésen bámuló atyafi". 
A „Haladunk" cikkről Bóka is leszögezi, 
hogy mind erősebb Ady társadalmi állás
foglalása és mindinkábD forte és fortissimo 
törnek elő szavai: „Az egész társadalom 
befogja a fülét, hogy ne hallja millió nyomo
rult nyöszörgését, mely kezd összeolvadni a 
jövő századok megváltást hirdető hatalmas 
zenéjével." És pontosan észreveszi a fordula
tot abban a nagyon nevezetes és idáig keve
sek által méltatott cikkében, — melyet a 
».Debreceni Főiskolai Lapok"-ba írt Bérezik 
Árpád „Himfy dalairól". Nagyon igaza van 
Bókának, amikor megállapítja, hogy a 
kezdő fiatal újságíró, Ady, kritikája nem 
csak életművében jelentős alkotás, hanem a 
magyar kritika történetében is. 

Amikor Bóka végigkíséri Ady „hangpró
báit", sokszor hamis útra téved. Túl komoly
nak veszi Ady életfelfogását szerelmi lírájá
ban, a születendő nagy költőt nem csak 
sejteti, hanem demonstrálja és analíziseit 
túlságosan elmélyíti. A „Versek"-ről Bóká
nak az a véleménye, hogy ez a kis kötet 
szorosabban beletartozik Ady műveinek 
egészébe, mint ahogy eddig hitték. Tágabb 

horizontokat lát általában Aay alkalmi 
verseiben, ahol vallomásokig jut el. Boszor
kányos ráolvasásokkal állítja ezeket, mert 
az igazi költő — Ady ezekben a versekben 
alig-alig jelentkezik. A kezdő Adynál — 
mondottam —, hiába akarja kimutatni Bóka 
a dühös „úrgyűlöletet": ez nincs sehol. 
Éppen így helytelen úgy állítani be Adyt, 
hogy Nagyváradon személy szerint gyűlölte 
a Tiszákat. Mindezt a Tisza Lajoska grófról 
írt versére építeni nem lehet. Ady alappal 
vagy alaptalanul éveken át Tisza Kálmán
ban és Tisza Istvánban látta Széli Kálmán
nal szemben a magyar liberalizmus s a hala
dás államférfiait. A Tisza gyűlölet csak tíz 
év múlva születik s a politikai helyzet éle
sedésével lesz fergeteges, amint világossá 
válik előtte Tisza István politikájának 
végzetessége. Tévedés, hogy a „Szabadság" 
újságírói „megvetették" Tiszát, ezt semmi
féle megnyilatkozásuk nem árulja el, s azt 
sem lehet karakán módon hirdetni, hogy Ady 
a „Szabadság"-gal valami vasfüggönyt vont 
volna maga köré s a „Nagyváradi Napló"-
hoz kerülve egyszerre szemben állt a hivatalos 
irodalommal s szemben állt a Tiszákkal. Nem 
túlságosan állott szembe, mert mint ismere
t e s ^ nagyváradi irodalmi körtől pénzt kapott 
és ajánló levelekért és pártfogásért futkosott 
Tiszához és egy újabban előkerült, Párizs
ból Tiszához írt levelében arra kérte, hogy 
hivatalos kultúrattasénak neveztesseki (1904). 

Bóka úgy látja, hogy Ady (1900) „a 
munkásmozgalmat tudomásul veszi, de egye
lőre úgy fél tőle, mint a polgárság", Ady 
kiábrándult és célja vesztett. Nem tudom 
elfogadni ezt a megállapítást, sem a követ
keztetést. Mert ha Ady fél a munkásságtól, 
akkor fél a társadalom átformálódásától s 
akkor nem írja Oroszországról (1900. dec. 
végén) „Megdöbbentő ennek a rejtelmes 
nagy ködös országnak ősereje". Ha eloszlik 
ott egyszer a köd, ez az őserő megindul, 
mi lesz belőlünk, szibarita nyugatiakból". 
És nem írja ezt (1900. jan. 28.) „És nem is 
mi fogjuk ám a rombadőlt erkölcsöt felépí
teni, hanem, egy, a miénknél tisztább, új 
társadalom." S nem írja meg (1901. május 22-
én) a váradi kanonok sorról az „Egy kis 
sétát"-t, amelyről Bóka joggal állapítja 
meg, hogy „az első Ady remekmű". És azt 
is megállapítja, hogy ez a cikk már nem a 
polgárság antiklerikalizmusa egészen. Nem 
bizony s nem is egészen, sőt egyáltalában 
nem, mert ebben a cikkben már ott dobol 
Ady forradalmisága, amikor megírja a 
kanonok sorról, hogy „lakosai a legmihasz-
nább, legingyenélőbb emberek, és haszonta
lanul vonják el ezer és ezer éhezőtől a kenye
ret". Ady, aki így ír, már tudja és nem tagadja 
hogy ezt a feje tetejére állított magyar társa
dalmat nem lehet megváltoztatni a munkásság 
ereje nélkül. 
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Az Adyt környező világnak jellemzése és 
leírása néhol meglepően frappáns és a való
ságot tükröző. Debrecen légköréből azonban 
alig kapunk valamit. Nagyvárad atmosz
férájának íróilag pompás jellemzésében is 
van néhol kisebb elcsúszás. így Nagyvárad
ról, azt olvassuk, hogy Adynak nem lehetett 
egészen idegen, mert olyan, mint a Szilágy
ság, mint az egész Partium. Ady semmi 
hazait nem érezhetett a váradi szellemben. 
Zilah, ahol diákoskodott, a vármegye s 
néhány állami intézmény hivatalnokaiban, 
a gimnázium műveltebb, konzervatív érzésű 
tanáraiban s kisiparos polgáraiban jelent
kezett, Érmindszent, a magyar sík felé 
kacsingató sáros kis falu, besüppedt a 
maradiságba. Semmi nem volt bennük 
Várad változásokat kívánó, liberalizmustól 
duzzadó városi levegőjéből. A haladás, a 
városodás, a kultúra szomja s a tőke jelen
ségei fogadták itt Adyt, merőben új, izgalmas 
világ. Az akkori Váradot nem lehet törté
nelmi múltjának ügyes és művészi rekonstruk
ciójával partiumi arculatúvá tenni. Idegen, 
újszerű, ingerlő volt Ady számára és éppen 
ezzel hatott nagyon serkentően rá. 

Bármennyire fontos, szinte döntő volt 
Adyra a „Nagyváradi Napló" szerkesztőjé
nek, Fehér Dezsőnek barátsága és szerkesz
tői támogatása, Fehér Dezső semmiképpen 
sem Osvát Ernő. Adynak feltétlenül többet 
adott, mint Osvát, akitől Ady nem sokat 
kapott, sem feltétlen elismerést, sem bizta
tást s akivel szemben Ady sohasem is olvadt 
fel. Fehér Dezső nap-nap után anyagi gondok
kal küzdő vidéki szerkesztő, aki a megszo
kott és megtűrt, sokszor a legsikamlósabb 
utakon járó üzletezéssel volt képes lapját 
fenntartani, állandó kötéltáncot járva a 
bankok, vállalatok és változó kormányok 
pausálés támogatása között. Ne csináljunk 
belőle Osvát-féle klasszikus irodalmi szer
kesztőt! Becsülte és biztatta Adyt, mert a 
kitűnő publicista cikkeire lapja tekintélye 
és prosperitása érdekében szüksége volt: 

A MAGYAR SIMPLICISSIMUS 

Jókai Szép Mikhál című regénye, a XVII. 
századi Felvidéknek csodálatos rajza 1877-
ben jelent meg ; a mind szorongatóbb törté
net sodrából emelkedik ki a tragikus század, 
a szerteszét szabdalt magyarság vergődése, a 
zordon szabályokkal körülkerített felvidéki 
városok, a végvári harcok, a török foglyok, 
magyar foglyok kálváriája, ez a különös 

ezért érezte később lapjára csapásnak Ady 
Párizsba távozását. 

Bóka könyve igen sok mende-mondát, 
téves adatot megcáfol Ady életéből és írói 
múltjából. Ezért nézem szigorúbb szemmel 
tévedéseit, melyekkel új legendák születését 
teszi lehetővé. Ezért kell Fehér Dezső sze
repét is megfosztani a nagyrészt önmaga 
gyártotta romantikától s azért kell, fenntar
tással fogadni Fehér Dezső Adyról szóló 
feljegyzéseinek minden sorát, különösen, ha 
olyanokat ír, hogy „Ady buzgón olvassa 
Spencer Herbertet, Nietschét, Lassalet, 
Marx-ot", akik némelyikéről Ady sokat 
olvasott, de könyveikbe s főleg Marxba és 
Lassalleba alig is pillantott és nem is pillant
hatott bele, nem lévén még akkor megfelelő 
magyar fordításuk. Józanabb szemmel kel
lene azt a szerepet is megnézni, amelyet 
Várady Zsigmond játszott Ady körül. Nála 
sokkal döntőbb volt a Párizst járt Bíró Lajos 
befolyása, aki Ady figyelmét a nyugati 
irodalom, a nyugati politika, a társadalmi 
fejlődés felé irányította, s aki Ady számára a 
nyugati műveltséget jelezte. 

Bóka könyve az első rendszeres irodalom
történeti tanulmány Adyról, amely már nem 
a kortársak szemével néz szét, hanem elfo
gulatlanul és távlatot kapva foglalkozik a 
költővel és műveivel, az évtizedek óta elült 
csatazaj után megtisztult szemlélettel. Annál 
inkább szükséges, hogy felhívjam figyelmét 
egyes jóakaratú túlzásokra, amelyek fel
állított tételeinek igazolására elragadják. 
Keressük meg az Ady-mű eredőit, de ne 
lássunk sok minden fiatalkori írásában 
remekművet. Ha a fiatal, Nagyváradról 
még el nem került, a Panaszusra csak induló
ban levő írásaira így elpuffogtatjuk a puska
port, mi marad az „Az új versek" Adyjától 
„A halottak élén" Adyjáig terjedő nagy 
művekre, amelyek a halhatatlanságba viszik, 
örökké élővé emelik a költőt? 

Bölöni György 

kegyetlen világ, amely mintha Magyarorszá
gon is, Európában is önönmaga gyötrését 
áhította volna. Jókai regényének csodálandó 
belső egyensúlya és mértéke éppen abban 
rejlik, hogy ezt a véres és keserű világot úgy 
festi, hogy művén átragyog a megértés és 
humor szép emberiessége. Ebben főként két 
figurája van segítségére. Az egyik: tudós 

A magyar Simplicissimus első teljes kiadása alkalmából: megjelent a Művelt Nép „Aurora"-
sorozat 4. köteteként Bp. 1956. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Turóczi-
Trostler József. Fordította Varjú Elemér. A jegyzeteket Benda Kálmán, a képmellékle
teket Varjú Domokos állította össze. 
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