
misza Péter, Sopron-Bp-Győr, 1939. 285. 
1. — A Foliópostilla 633. lapjáról idézi Bor
zsák István: Az antikvitás képe a XVI. szá
zadban, Bp. 1960. 468. 1.) - Ráday Pál 
a szécsényi országgyűlés fejedelmi előterjesz
tésének fogalmazványában a várnai csata
vesztésnek a protestáns publicisztikában 
széltében divatozó érvét használja, a katolikus 
Rákóczi a pápai hitszegésnek e példáját 
beszédéből kihagyja (1.337); ott van azonban 
Rákóczi marosvásárhelyi fejedelmi előter
jesztésében a jobbágyságnak az egyiptomi 
szolgasággal való összehasonlítása, ahogyan 
Apáczainál és Martonfalvi Györgynél olvassuk, 
de németellenes éllel (II. 109. 1.). Ez is Ráday 
Pálnak a magyar irodalmi hagyományba 
kapcsolódására mutat. — Jól sejti a II. kötet 

219. lapjának 2. jegyzete, hogy a Dániel-féle 
jóslatok „északi birodalmá"-ra való utalás 
nem Rákóczi vagy Ráday leleménye: ez is 
protestáns publicisztikai hagyomány, különö
sen Comenius és az álpróféta Drábik Miklós 
emlegették, csakhogy ők, II. Rákóczi György 
politikai terveit támogatandó, Lengyel
országot értették rajta. (Lásd pl. Kvacsala 
János: Egy álpróféta a XVII. században. Száz. 
1889. 745-766. 1.; uő: A XVII. századi 
chiliasmus, Prot. Szle. 1890. 428-450.) 

Ráday Pál iratainak eddig megjelent két 
kötete komoly nyereség a magyar irodalom 
kutatója számára is, mint kiadvány pedig 
feltétlen elismerést érdemel. Reméljük, hogy 
a III. kötet sem várat már magára sokáig. 

Bán Imre 
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FÖLDESSY GYULA: ADY MINDEN TITKAI 

2. kiadás. Bp. 1952. Magvető K- 374 1. ] 

Egy életet eltölteni a zseni alázatos és 
titkait fürkésző szolgálatában maga is elegen
dő ok a halhatatlanságra. Hát még ha ez a 
szolgálat egyre-másra megújuló és feléledő 
harcokkal párosul a költő elismertetéséért, 
majd meg félreismerése és kisajátítása ellen. 
Ez az Ady melletti kettős szerep biztosítja 
Földessy Gyulának azt a tiszteletet, mely oly 
régóta övezi tanítványok, irodalomtörténé
szek és versértők körében. 

1919-ben jelent meg első Ady-tanulmánya, 
mely már hitvallás volt és hitek múltán, idők 
fordultán is mindvégig megőrizte hűségét a 
mester iránt. Filozófiai érdeklődés hajtotta 
Adyhoz és megértője lett a művésznek és a 
forradalmárnak egyaránt. Ez a megértés óvta 
meg attól, hogy a változó politikai konstellá
ciók alatt bármikor is megfogyatkozzék 
emberségben, az esztétikai ítélet biztonságá
ban és Adyt átengedje bármilyen politikai 
divatnak. A forradalmas költőt, Petőfi 
ügyének folytatóját mutatta fel az egymást 
követő generációknak akár a tanári katedrán, 
akár könyvei és tanulmányai hosszú sorában. 

Élete folyamán rengeteg széljegyzetet 
készített Ady verseihez s e töméntelen 
feljegyzést adta ki 1949-ben Ady minden 
titkai című kötetében. Ezt egészítette ki az 
időközben felgyülemlett jegyzetekkel az új 
kiadásban. Á versek fonalán elrendezett 
kommentárok hihetetlenül nagy ismeret
anyagot tartalmaznak, olyan óriásit, hogy 
első pillanatra a gazdagság szédülete fog el 
bennünket. Zavarunkonég csak fokozódik, ha 
a tömör széljegyzetek, sokszor félmondatos 
utalások, komplikált konkordanciák tömegé
ben el akarunk igazodni. Egyvégtében végig
olvasni Földessy Gyula jegyzeteit nem cél

szerű tehát. Nem is ez a rendeltetésük. Ady 
egy-egy versének tanulmányozásához adnak 
segítséget ezek a jegyzetek. Arra serkentenek, 
hogy olvassuk figyelmesebben elsősorban 
Ady verseit, de azokat a szerzőket is, akiket 
a kommentárok írójának az Ady-versek 
asszociálnak. Emellett nem egy összefüggő, 
szép elemzést is kapunk. Gondolok elsősorban 
a Hunn új legenda vagy A fiaim sorsa elem
zésére. A finom megfigyelések tömegét 
rejti magában a látszólag amorf adathalmaz is. 
így pl. Ady olvasmányai között rámutat az 
elfeledett Indali Gyula verseire, Ady Lajosnak 
nem egy téves versmagyarázatát igazítja 
helyre, pl. A régi sereglések jegyzeteiben. 
Sok jelentős szöveghibára hívja fel a figyelmet 
Ady verseiben, melyeknek mérlegelése a kriti
kai kiadás sürgős feladata volna. Kifogy
hatatlanul gazdag az Ady-vers-próza konkor
danciák felfedésében, bár itt a prózai kritikai 
kiadás hiányában gyakran nem megbízható 
Ady szövegekre utal. Egész tömegét tárja fel 
az értékes adalékoknak, felbecsülhetetlen 
forrásértékű személyes emlékeknek pl. —hogy 
csak néhányat említsünk - a Kató á misén, 
A tavasznak alkonyata, a Föl, föl, Uram, Az 
öreg szakállas, a Hát ezért bolondultunk? c. 
versek szövegéhez írt kommentárokban, 
vagy a Ki látott engem? kötetcím keletkezésé
hez fűzött megjegyzéseiben. 

Mégis, bármennyire gazdag és érdekes 
anyagot tárnak is fel ezek a kommentárok, 
az az érzésünk, hogy a nem nagyon szerencsés 
módszer következtében a sok értékes meg
figyelés kicsit feloldódik a másodlagos érdekes-
ségű adatok, párhuzamok tömegében. A szer
ző néha sajnálatos módon enged hatalmas 
erudiciója csábításának és ott is hatást vagy 

240 



párhuzamot keres, ahol ilyenről szó sem lehet, 
vagy éppen csak véletlen szóegyezések mutat
hatók ki. Fárasztó és cseppet sem meggyőző 
a sok Ehrenburg-, Romain Rolland-, A. 
Tolsztoj-analógia, de olykor még a Goethe- és 
Petőfi-párhuzamok is feleslegesek. Sokkal 
gondolatébresztőbbek azok az analógiák, 
melyeket Ady szövegei és más szimbolista 
költőké közt tár fel a szerző, de ezek sem 
egyéni hatás formájában érdekesek, hiszen 
nyilvánvalóan mind a közös szimbolista 
szólamkincsből került Ady költészetébe. Ezt 
maga Földessy bizonyítja a legmeggyőzőb
ben, mikor elmondja, hogyan hívta fel Ady 
figyelmét egy harmadrangú német szimbolista 
költőre, Felix Dormannra, akinek egyik 
verse feltűnően hasonlít A halál rokonához. 
Kiderült, hogy Ady sohasem olvasta a verset. 
Ugyanígy kevéssé valószínű, hogy Adynak 
a Holnap-motívumot Anatole France-tól 
kellett vennie, hiszen a jövő, a holnap iránti 
lelkesedés logikusan következik a szimbolista 
költők közös magatartásából, a romantika 
és a múlt lenézéséből. Viszont sajnálatosan 
elkerülik néha figyelmét sokkal közvetle
nebb hatások. így pl. Ady a Bihar vezér 
földjén c. versében egész sorokat vesz át egy 
székely népballadából, amiről a kommentárok 
nem tesznek említést. 

Ügy érzem, hogy udvariatlanság lenne a 
rangos tudós Földessy Gyulával szemben, ha 
bíráló megjegyzéseinket elhallgatnánk. Műve 
vitathatatlan értékét semmiképpen sem befo
lyásolhatja, ha megjegyzem, hogy magyará
zataiban még mindig kísért itt-ott a régi 
misztikus hajlandóságú filozófus, akinek a mai 
Földessyhez már semmi köze nincsen. Ez 
keres misztikumot ott, ahol a legvaskosabb 
realitással állunk szemben (A szerelem epo
szából), vagy reinkarnációt ott, ahol a költő 
egyetemesség érzésére kellett volna^csak utal
nia (Nem először sírok). Bizonyára nem veszi 
tiszteletlenségnek Földessy Gyula, ha á sok 

A tárgy fontos és érdekes. Régóta vita 
tárgya, hogy ki Jegyen a számontartója, 
irodalomtörténeti gondozója annak a magyar 
irodalomnak, amely határainkon kívül jött 
létre, szoros kapcsolatban egy-egy külország 
kulturális atmoszférájával. Nyilvánvaló, hogy 
a feladatot nem lehet kölcsönösen egymásra 
hárítani.'A magyarországi tudományosság
nak éppúgy számon kell tartania a világ bár
mely sarkán élő magyar nyelvű irodalom 
értékeit (s ehhez nem férhet a nacionalista 
szemlélet szemernyi szennye sem), mint ami
lyen természetesen végbemegy a külföldi 

:, kitűnő versértelmezés mellett olyan is akad, 
amellyel vitáznék: így pl. az Ond vezér uno-

3 kaja, a Kuruc Ádám testvérem, Valaki utá
nam kiált, A fiam bölcsőjénél, Az Óperenciás 

s tengeren, Kis női csukák értelmezésével itt-
1 ott nem értek egyet. Félreértette a beveze-
, tésben idézett Turgenyev leányai című Ady-
i cikk egyik allúzióját is a bősz Vladimírról, aki 
í semmi esetre sem Lenin, hanem Vladimir 
í nagyherceg, a cár nagybátyja, a cári seregek 
i parancsnoka az 1905-ös vörös vasárnapon, 
t Persze az ilyen félreértéseket a könyv szer

kesztője könnyen kiküszöbölhette volna. 
j Mint ahogy a szerkesztő a felelős elsősorban 
i olyan bántó pontatlanságokért is, hogy egy 
Í Petőfi-vers címét rosszul idézi Az ős Kaján 

elemzésében, egy prózai cikket versnek mond 
a Víg úrfiak tora kommentárjában, hogy 

c: idézetek könnyen kideríthető lelőhelyét nem 
1 kereste ki, mint Az elsötétült utcán vagy a Nő-
i kergető, fényes hazugság kommentárjában stb. 
i stb. Ugyancsak a kiadó hibája az apparátus 
i célszerűtlen volta. Teljesen felesleges volt a 
í nagy fáradsággal összeállított kezdősorok 

mutatója, viszont nagyon nélkülöztük a meg
jelenési dátumok feltüntetését. És ha már 

T egyetlen új kiadású Ady-verskötet sem közli 
: érthetetlen okból Ady dedikációit, akkor szí

vesen vettük volna, ha Földessy kommentár-
L jaiban minden alkalommal feltünteti az aján-
i lásokat, ahogyan azt néhány esetben meg is 
! tette. 

De mindezek után is csak azt ismétel
hetjük, hogy rendkívül hasznos könyv az Ady 

i minden titkai mindazoknak, akik Ady versei-
i vei behatóbban akarnak foglalkozni, taná-
: roknak, akik Ady verseinek egy fordulatához, 
> egy-egy nehezebb utalásához találnak hasz

nos segítséget a könyvben és nem utolsó-
i sorban az Ady-filológusoknak, akik kritikai 

kiadás hiányában nagyon rá vannak utalva 
i Földessy feljegyzéseire. 

Vezér Erzsébet 

magyar nyelvű irodalom — mint az illető 
ország irodalma szerves részének — esztétikai, 
történeti elemzése. 

A gyakorlatban e kérdések nagyrészt meg
oldottak a mában, a múltra vonatkozóan 
azonban irodalomtudományunknak még 
adósságai vannak. Az elmúlt években meg
indult már pl. a két háború közötti emigráns 
magyar irodalom kutatása, amely ennek a 
problémakörnek csak egyetlen, speciális terü
lete, mégis például mit tudunk — hogy tár
gyunknál maradjunk — arról az irodalomról, 
amely a múlt század végétől Amerikába sza-

KÖNNYU LÁSZLÓ: AZ AMERIKAI MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 
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