
olvasása közben támadt impresszióimat rög
zítik. Úgy érzem azonban, hogy ezzel a 
megoldással a kö#yv anyagának elrendezése 
logikusabb és így a könyv még olvasmányo
sabb lehetett volna, mert az együvétartozó 
részek egymás mellett lennének. S azt hiszem, 
ezzel a gyakori átfedések és ismétlődések 
is kiküszöbölődtek volna és így nem kellett 
volna élni az oly sokszor előforduló s tegyük 
hozzá : oly zavaró fordulatokkal: „az előző 
fejezetben már írtam róla, már említettem" 
stb. (Ilyen ismétlődések például: a Tisza 
Istvántól való szubvenció-kérés többszöri 
tárgyalása, az építősztrájk, Várady Zsigmond 
azonos helyzetekben való többszöri említése 
stb. Ide írjuk azokat az oldalszámokat is, 
ahol a könyvönbelüli hivatkozások, utalások 
különösen szembetűnőek és bántóak : 26., 
64., 73., 74., 80., 81., 94. stb.) 

Lengyel Géza munkája olvasmányosan, 
jól megírt könyv. Művének vannak igen 
szépen megírt fejezetei is (például Nagy
várad, Szinek és alakok, Somló Bódog ügyé), 
vannak azonban szerkezetileg kuszált, fárad
tabban, szürkébben megírt részek is a könyv
ben. Nagyobbrészt azokat a fejezeteket 
érzem ilyennek, amelyekben sok a levél
publikálás és kevés az összekötő szöveg. 
Ezeknek a részeknek további csiszolása csak 
hasznára vált volna a könyvnek. 

* 

Végül az egyes fejezetekhez kapcsolódó 
kisebb jelentőségű megjegyzéseimet teszem 
meg : 

38. 1.: „Ez annál figyelemre méltóbb, 
mert mint mondottam, váradi első éveinek 
napi és heti versei és cikkei aligha gazdagí
tanák a későbbi Ady »szótárát".« Túlságos 
lebecsülése ez Ady korai írásainak. Bóka a 
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Dénes Zsófia miután először megírta a 
saját Ady emlékeit (Élet helyett órák), majd 
Ady Lajosné és áz érmindszenti levelesláda 
emlékezését és titkát foglalta könyvbe (Ady 
Lajosné: Az ismeretlen Ady. Amiről a 
mindszenti levelesláda beszél. —• Vö.: Akkor 
a hársak épp szerettek... 179. 1.) — ebben 
a könyvében Fehér Dezsőné Adyra, Lédára, 
Csinszkára, valamint Ady váradi és csúcsai 
környezetére vonatkozó memoárjait rögzí
tette. Könyve tartalmát így foglalja össze : 
„Ez a könyv tehát megörökíti mindazt, 
amit már csak Fehérné tudott Adyról, Lédá-

;- nemrég megjelent könyvében •— Ady Endre 
a élete és művei I. Ady pályakezdése. Akadé-
e miai Kiadó, 1955 •— meggyőzően bizonyí-
i- totta az ellenkezőjét. 
ó 72-—73. 1.: Nem nevezném „félrecsúszott 
i, cikk"-nek Ady 1901. szeptember 13-án 
k. „A hétről" című rovatában megjelent cikkét, 
t Eszmeileg is, művészileg is igaz és nagyon 
se szép írás: valósággal vers — prózában. 
5 94. 1.: Ady levelében olvasható, hogy alig 
" két hónapig kell neki a vasúti jegy. Ez 
a amellett szól, hogy a levelet nem 1903 végén, 
i hanem korábban, még ez év (1903) késő 
1 őszén írhatta. 
e , 208—209. 1.: Tévesen értelmezi Lengyel 
, a „Vörös szekér a tengeren" című Ady-
c verset. Hfszen, ha a Budapesti Napló a vers 
, megjelenéséig nem is írt, de Ady tudhatott 

az oroszországi eseményekről. 
, Jegyezzük ide még azt is, hogy dátumbeli 
í elírások és elég gyakran előbukkanó nyomda

hibák szeplősítik a könyvet. S az is sajnála-
, tos, hogy Lengyel mindössze egy Bíróhoz 

írott Ady-levelet közöl fakszimileben. Kár, 
hogy aki ennyi új anyagot publikál, meg-

t fosztja a szélesebb értelemben vett olvasó
közönséget, de a kutatókat is e becses Ady-
ereklyék vizuális élményétől. 

* 

Ha Lengyel könyve helyét az Ady-iro-
dalomban akarjuk kijelölni, azt hiszem, nem 

t túlozunk és a szerző számára sem mond-
[ hatunk nagyobb dicséretet, mint azt, hogy 

ez a gondosan készült, színvonalas könyv 
értékben és jelentőségben az Ady-filológia 
olyan fontos darabjai mellé sorakozik, mint 
Ady Lajos, Ady Lajosné, Bölöni György, 

í nélkülözhetetlen, alapvető művei. 
Varga József 

SZERETTEK... 

ról és az ő világuk embereiről, ahogyan ezt ő 
— a közvetlen közelükben élő — tudta. 
Átadom időnkint a szót Adél húgának, 
Brüll Bertának, aki Fehérné számára jegyezte 
fel családi emlékeit. Majd azt a sereg mélyén 
jellemző levelet idézem, melyet Fehérné 
őrzött meg az éveken át." (9—10. 1.) S ezt 
szakítja, ill. toldja meg egyszer-egyszer a 
saját kutatásaival, ill. kommentárjaival (vö. 
7. 1.). „Legendaoszlató emlékezések, kiadat
lan levelek, adatok — adalékok és más 
dokumentumok a költő váradi életéről—" 
így határozza meg könyve műfaját. Az emlé-
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kezeseket 12 fejezetben mondja el — Ady 
megérkezik, A váradi Ady, Az ismeretlen 
Léda, A „szófiai ügyvivő", Diósiék Párizsba 
mennek, Ady találkozik Adéllal, Léda asszony 
Rue de Lévis 92, Tavasz Váradon, Maria-
grüni közjáték, A csúcsai tündérkert, Az 
utolsó hajók — s bár Fehérné emlékezései 
és Dénes Zsófia kutatásai Ady egész életén 
átívelnek, könyvének két számottevő része 
van : a Lédával kapcsolatos fejezetek és a 
csúcsai éveket bemutató rész. 

Könyve fő emlékezőjérői, Fehér Dezső
nérői — az emlékezéseket ismerve —• találóan 
jegyzi meg Dénes Zsófia: „.. .Fehérné 
szellemi színvonala nem olyan, hogy Ady 
belső élete kibontakozását valaha is figyel
hette volna. . . Őt elsősorban Ady életének 
csak külsőségei, úgynevezett „szenzációi 
érdekelték." (6. 1.) Dénes Zsófia jellemzését 
csak hitelesíti és alátámasztja Fehérné 
vallomásának ama részlete, ahol elmondja : 
mennyire megharagudott Adyra, amiért 
1903 őszén otthagyta' lapjukat, hiszen a 
legjobb munkatársukat vesztették el. (109.1., 
154. 1.) . ; 

Fehérné emlékezéseinek jelentős része 
Lédával foglalkozik. Furcsa sors jutott 
Lédának irodalomtörténet-írásunkban : mind
egyik rá emlékező, ül. életrajzírója — Révész 
Béla, Ady Lajosné — valamilyen szempont
ból elfogult vele szemben. Fenémében is van 
elfogultság, irigykedés, sőt féltékenység is, 
mégis az ő emlékező pletykáin is áttetszik 
Léda nagyszerű egyénisége. Örülünk, hogy 
gyerekkoráról, iskolázásáról, lánykoráról hal
lunk itt, mert ezekből derül ki, hogy micsoda 
tartalékai voltak Lédának — műveltségben 
és élettapasztalatban. Egy ember jellemét 
mindig „villámféflynél" lehet igazán meg
látni, azaz, ha olyan helyzetbe kerül, hogy 
választania kell az áldozatvállalás vagy a 
könnyebb megoldás között. Ilyen helyzetbe 
került Léda, amikor férje Szófiában tönkre
ment— ám ő habozás nélkül a férje melletti 
kitartást választotta — pedig várta a 
kényelmes szülői ház —, mert tudta, hogy 
annak szüksége van az ő energiájára. Ekkor 
írta anyjának ezeket a sorokat: „Nem a 
csapás -nagysága teszi a szenvedést naggyá, 
hanem a fogékonyság annak átérzésére." 
(134. 1.) Aki így tudott érezni, gondolkozni 
és írni, az minden, csak nem hétköznapi lélek 
Léda egyéniségében, jellemében persze keve
redtek a századelő eltartott polgárasszonyá
nak vonásai az önállóan cselekedni tudó, az 
életben i— ha kell —• a maga lábán is megálló 
tudó nőével. Am Léda így egészében volt 
az a Valaki, aki Ady érzelmeit felszíthatta és 
kicsiholhatta azt a szerelmi lírát, amely 
két ember érzelmének megörökítésén túl 
az emberi lét kulcsproblémáinak szüntelen 
vallatója is. Ami Fehérné emlékezéseiben 
mindezen túl érték — Léda néhány fontos 

ismeretlen levelén kívül —- az : Léda és 
Ady megismerkedésének hiteles története. 
Ezt fogadhatjuk el hiteles történetnek, 
hiszen itt pletyka-témáról esik szó és Fehérné 
abban mindig kompetens (144—149. 1.). 
Ez valóban legendaoszlató-emlékezés, ameny-
nyiben elfújja azt a legendát, hogy Léda 
Ady kedvéért jött volna Váradra, hogy kézen
fogva vezesse Párizsba, azaz : a világhír felé. 
Léda tudhatott Adyról, hisz a Nagyváradi 
Naplót valószínűleg olvasta, de a megismer
kedésük teljésen a véletlen műve volt. 
Egyébként ezt már így olvashatjuk Ady 
Lajosné és Hegedűs Nándor könyvében is 
(Ady Endre Nagyváradon), — ám az „ős-
szövegnek" Fehér Dezsőné vallomásait tekint
hetjük, hiszen Ady Lajosné könyvét az a 
Dénes Zsófia írta, aki ismerte Fehérné 
történetét. Hegedűs Nándor könyve írásakor 
pedig szintén ismerte azt. 

Dénes Zsófa kurzívval szedett beleszólásai, 
megszakításai tarkítják Fehérné emlékezését. 
Talán jobb lett volna, ha kommentár nélkül 
adta volna Fehér Dezsőné szövegét, és a 
bizonytalan pletyka-színezésű részeket nem 
fűzte volna tovább. (Az Ady-költészete 
szempontjából mellőzhető szerelmi viszonyok 
tárgyalására gondolunk.) 

Itt jegyezzük meg azt is, hogy Fehérné 
emlékezése nyomán „A fiam bölcsőjénél" 
c. vers születésére vonatkozó rész túl érzelmes 
és romantikus ahhoz, hogy igaz lehessen. 
Ti., hogy Ady halva született gyermekük 
feletti bánatában Váradon egy kávéház 
márványasztalára írta volna ezt a verset, 
és a pincér három napig nem merte volna 
letörülni. A gyermek 1907 nyarán született, 
a vers pedig csak 1911 nyarán jelent meg a 
Nyugatban. 

Dénes Zsófia megszakításainak, közbe
szólásainak hitele akkor a legbizonytalanabb, 
amikor Brüll Berta emlékezéseit kommentál
ja. Soha sem tudja az ember, mennyi ezek
ben a tudományosan helytálló, hiteles hozzá-
tevés a két fő vallomásteyő szövegéhez, és 
mennyi az elfogultságból eredő pletyka. 

Dénes Zsófia könyvének — vagy ponto
sabban : Fehér Dezsőné emlékezéseinek — 
legjobban, legegységesebben megírt és igen 
sok új adatot hozó része : „A csúcsai tündér
kert" című fejezet. Megelevenednek itt a 
csúcsai mindennapok, amelyek Ady háborús 
mindennapjai, megismerkedünk egy a múlt
századból itt felejtett nagyszerű erdélyi 
nagyasszonnyal, Töröknével, a „nagymamá
val". Az ő szókimondó őszintesége ^-amelyet 
Fehérnéhez írott leveleiből ismerhetünk meg 
— sok mindent elárul e két exaltát ember 
furcsa házasságáról, Ady erőinek lassú meg
fogyatkozásáról s egyre erősödő ágyszerete
téről, Csinszka levelei viszont a „parádézó" 
Csinszkáról vallanak, aki élni szeretne e sír 
felé hajló élet mellett. Fehér Dezsőné emlé-
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kezese, valamint Ady, ül. Csinszka és Török 
nagymama leveleiből megdöbbentően bon
takozik ki, hogyan vergődött Ady a háborús 
hétköznapokban és hogyan féltette, szánta 
— és ha tudta—, segítette szenvedő, mene
külő népét. Külön is húzzuk alá, hogy milyen 
értékessé teszi ezt a fejezetet és Fenémé 
vallomásainak értékét is mennyire meg
növeli, hogy igen sok eddig ismeretlen 
— Fehér Dezsőékhez írt — levelet publikál
nak Adytól, Csinszkától és Török nagy
mamától. 

Az e két fő emlékezéscsoporton kívül eső 
fejezetek.nem jelentősek, mert vagy közismert 
tényeket ismételnek (Ady megérkezik —• 
e fejezet egyetlen értéke, hogy Ady Váradra 
érkezését Pásztor Bertalan, a meghívást 
közvetítő váradi szerkesztő — személyes 
elbeszélése nyomán mondja el; A váradi 
Ady. Tavasz Váradon — Dénes Zsófia a 
Holnap születésére és életére vonatkozó 
ismert dokumentumokat gyűjtötte itt egy 

Igaz Szó. 1957. november. (V. évfolyam. N*. 
(XII. évfolyam. Nr. 47.) 

A romániai magyar nyelvű folyóiratoknak, 
napilapoknak és iroldami hetilapnak Ady 
nyolcvanadik születésnapja alkalmából ki
adott és hozzánk eljutott emlékszámai, 
irodalmi mellékletei feküsznek előttünk az 
íróasztalunkon. Milyen imponálóan sokrétű 
és szép számok! „Örök virágzás sorsa már 
az enyém," —• jut eszünkbe a költő ismert 
versének sora, és valóban : az előttünk fekvő 
folyóiratok és újságok azt hirdetik, hogy : 
Ady él. Él mindenekelőtt műveiben, amelyek
nek a mának éppúgy van mondanivalójuk, 
mint a kései jövőnek. Él a kortársak emlé
kezetében, akik felidézik ma a vele töltött 
napokat és megmutatják Adyt, az embert. 
Élő és izgató probléma az irodalom tudósai-

Ez a több mint háromszáz oldalas kötet 
közel félszáz szerző írását tartalmazza. 
A folyóirat főrovatában olvashatjuk a kor
társi emlékezéseket, valamint esztétikai elem
zést, publicisztikus jellegű írásokat és a költőt 
köszöntő verseket. A „Fórum" keretében kap
tak helyet az Ady-műveket elemző írások ; 
elfelejtett, ill. ismeretlen Ady-írásokat 
zömben az „Anyag és adat" c. rovatban 
helyezték el, bár a főrovatban is helyet 
kaptak ezek; s végül a „Szemlében" át
tekintést kapunk az Ady-versek fordításairól, 

csokorba—), vagy pedig lényegtelen, nem 
értékes emlékezéseket tartalmaznak ; Maria-
grüni közjáték, Az utolsó hajók — ez utóbbi
ban hősei életét kíséri végig: Lédáét, 
Szüts Dezsőét és másokét.) 

Stílusbeli modorosság, affektáltság jel
lemzi Dénes Zsófia könyvét, csakúgy mint 
hősei leveleit is. (Ez alól még az Adyéi sem 
mindig kivételek —, ám e különös stílmodo
rosságban Csinszka levelei és Dénes Zsófia 
kommentárjai viszik el a pálmát. 

Mégis ez a könyv, bár címét sem mond
hatjuk szerencsésnek —, elvégre egy Ady-sor 
sem feltétlenül találó cím, ha azt a vers 
összefüggéséből kiszakítjuk —, jobb mint 
a híre és több érték van benne, mint azt 
„sokat sejtető" címe után elvárná és gondolná 
az ember. 

A könyv szép kiállítása, a gazdag fénykép
anyag szép kivitelezése a Magvető Kiadó 
gondos munkájáról vall. 

Varga József 

c. 11.) — Utunk. 1957. november 21. 

nak, akik a művek értelmezésével viszik 
közelebb a költőt az olvasókhoz. Az újabb 
és újabb kiadásban megjelenő és napok 
alatt gazdára találó verseskötetek és más 
Ady-művek mellett a romániai magyar 
íróknak és irodalomtörténészeknek az év
forduló alkalmából megjelent írásai is bizo
nyítják, hogy mennyire tévednek azok, akik 
azt állítják, hogy a költő könyveit már a 
klasszikusoknak — egy idő után — kijáró por 
borítja könyvespolcainkon, emlékét pedig 
csak a nagy szellemeinknek hivatalból 
kijáró protokoll idézteti velünk. Ilyen impo
zánsan vaskos és gazdag folyóiratszámot 
és szeretettel, ízléssel összeállított újság
oldalakat soha nem hoz össze a protokoll. 

érdekes összefoglalást olvashatunk arról, 
hogyan inspirálta Ady a zeneszerzőket és 
ebben a rovatban olvashatjuk az utolsó 
évtized legfontosabb Adyval foglalkozó köny
veiről, valamint a% Ady-kiadásokról írott 
recenziókat is. Irodalomtörténeti értékelő, 
elemző, filológiai adatokat feltáró cikkek 
váltakoznak tehát itt a kortársak vissza
emlékezéseivel. 

A hazai és az erdélyi kortársak színe-java 
megszólalt e kötetben. Míg a magyarországi 
Ady ismerők már megírt, elmondoft emlé-

AZ „IGAZ SZÓ" ES Az „UTUNK" ADY-EMLÉKSZÁMA 

Az „Igaz Szó" Ady Endre-emlékszáma 
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