
KOVÁCS JÓZSEF 

ADY ENDRE KÖLTÉSZETE ÉS AZ AMERIKAI 
MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM 

Az amerikai magyar munkásmozgalmi sajtóban - a század elejétől a második világháború végéig -
alig néhány értékelő közlemény jelent meg, amely azt a célt szolgálta volna, hogy Ady költészetét 
közelebb vigye a magyar nyelvű olvasóhoz. Amikor tehát Ady költészetének befogadásáról vagy 
ismeretéről beszélünk, akkor csaknem kizárólagos forrásként a lapokban megjelent versközlésekre, a 
válogatás tendenciájára kell hagyatkoznunk, amely az olvasókra ható és a sajtó célkitűzéseivel 
összhangban álló Ady-kép kialakításához vezethetett. 

A mai olvasó számára, aki Adyt mindenekelőtt költőként ismeri, és novelláit legfeljebb kirándulás
nak tekinti a próza műfajába, meglepőnek tűnhet, hogy az amerikai magyar munkásmozgalmi sajtó, az 
1902-ben alapított, de először csak 1903 májusában megjelent Népakarat, s még az egyidejűleg vele 
párhuzamosan megjelenő, majd helyébe lépő Előre is Adyt prózaíróként, novellistaként mutatta be az 
olvasóknak. Ennek okát nem nehéz megtalálnunk, hiszen a századunk első évtizedében még gyermek
cipőben járó amerikai magyar munkássajtó híven követte - vagy inkább másolta - a budapesti 
Népszava irodalompolitikáját, sőt csaknem kizárólagos irodalmi forrásként használta. Ebben az időben 
pedig Adynak csaknem ötven novellája jelent meg a Népszavában.1 A mi szempontunkból most 
mellékes, hogy Csizmadiáék értetlenül álltak a „modernek", köztük Ady költészetével szemben, mivel 
a Népakarat szerkesztői már a lap indulásakor kitiltották onnan a költészetet, attól való félelmükben, 
hogy az olvasók saját faragású verseikkel fogják elárasztani a lapot. Ez a felfogás pedig nemcsak 
általában a költészet, hanem a szociáldemokrata mozgalomban lassan teret hódító proletárköltészet 
tagadását is jelentette. 

Az áttörés 1913-ban következett be, amikor az Előre karácsonyi számában, igaz még egy novella 
kíséretében, megjelent az első Ady-vers, az Álmodik a nyomor, majd ezt követte a szilveszteri számban 
A grófi szérűn. A választás minden valószínűség szerint Válfi Gézától való, a szerkesztőség tagjától, 
akinek számos forradalmi verse jelent meg az Előre évfolyamaiban. A két, bemutatásra szánt, és az azt 
követő, 1919 végéig közölt mintegy hatvan-hetven vers kiválasztásában azért is gondolhatunk okkal 
Válfira, mivel ezek a versek mindenekelőtt a forradalmi Adyt szólaltatják meg, sőt az Előre egyik 
cikke szocialista költőnek nevezi.2 A válogatás az Új versek, a Vér és arany, az Illés szekerén és a 
Szeretném, ha szeretnének kötetekre támaszkodik, talán az egyetlen/4 Május: szabad című a kivétel, és 
elenyészően csekély mind a szerelmes versek, mind pedig az istenes-verseknek a száma. 

A forradalmi versek mellett - közülük a. Proletár fiú verse és & Dózsa György lakomáján többször is 
megjelent - több olyan található, amelyet a válogató feltétlenül aktuálisnak talált az amerikai 
magyarok számára. Nem félt attól, hogy nem értik meg, hiszen a zömükben paraszti kivándorlók 
bizonyára átélték a falu félelmét. Azt, amelyről így írt a költő: 

'SZABOLCSI Gábor: A magyar szocialisztikus novella kezdetei 1900-1919. In: Meghallói a 
törvényeknek. Tanulmányok a szocialista irodalom történetéből. Bp. 1973. 26-58. 

2 A papok lapja és a szocialista költő. Ady Endre válasza a Budapesti Hírlap cikkére. Előre, 1914. 
jan. 15. 
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Retteg most a magyar falu, 
Csönd legyen, mert most mindenütt kémek 
Leskődnek a téli mezőn, 
Nagy csönd van a faluban most: félnek. (Rettegésben a falu) 

A vers, a Kis, falusi ház sokukban nyilván a szülőföld emlékét idézte fel, ahonnan egy jobb élet 
reményében szöktek, menekültek a tengeren túlra. De a Rotschildék palotájának is ugyanolyan a 
ragyogása New Yorkban, mint Párizsban vagy Bécsben, csak talán más a neve. 

örök este és örök gálya, 
Csak ott, ott fenn egy-egy toronyban 
Lobban öröm örömre, lobban 
És mindenek fölött világlik 
Rotschildék palotája. 

Az amerikai magyaroknak aligha kellett A Rotschildék palotája mondanivalóját magyarázni. Hiszen ők 
maguk nap mint nap érezhették idegen, ismeretlen tengernek a New York-i utcát, az idegenben 
szerzett „vetélt örömök" bús terhét, az emberek tengernyi áradatában a magányt, az otthontalanságot. 
Számukra ez a vers ugyanazt a mondanivalót hordozhatta mint Az utca éneke, A csillagok csillaga vagy 
A vörös nap. 

Ady költészetének befogadásában 1918 jelentette a csúcspontot. Egyedül ebben az évben körül
belül húsz írása jelent meg, közöttük egy olyan jelentős próza egy részlete mint & Petőfi nem alkuszik. 
A következő két esztendő azonban már a búcsúzás, a visszaemlékezés ideje. A munkásmozgalom 
nevében Éber László, az Előre szerkesztőségének tagja búcsúztatja a halott költőt, akinek halálhíre 
csak március elején érkezik New Yorkba,3 és valószínűleg Éber tollából való a költő rövid életrajza is.4 

A visszaemlékezést pedig Lukács György, Hatvány Lajos, Gábor Andor írásai és egy Az Emberből 
átvett cikk - Göndör Ferencé -jelentették.5 

1921 októberében megszűnt az Előre és november 5-én jelent meg a helyét betöltő, kommunista Új 
Előre első száma. Két nappal később figyelemre méltó Ady-vers volt olvasható benne, egy forradalmár 
költő üzenete, amelyet az amerikai emigráció különösen időszerűnek érezhetett. A vörös Nap nem 
irodalmi, sokkal inkább politikai program volt: 

Harcot és dögvészt aki hoztál 
Babonás, régi századokra, 
Kelj föl, óh , kelj föl, szent, vörös Nap 
Reám ragyogva. 

Már a versnek ez az első szakasza is jól érzékelteti, hogy itt a babonás századok pusztulást jelentő 
vörös napja új tulajdonságot kapott. így lett belőle a „reám", korabeli értelmezésben a munkás
mozgalomra ragyogó vörös nap, amit egyébként az eredeti szöveggel szemben megváltoztatott írásmód 
- Vörös Nap - sokkal hangsúlyosabbá tett. Nem volt-e igaz, hogy „éjszakás, gonosz, részeg balsors" 
űzte el szülőföldjéről a bátrakat, akik „fekete gyásszal" szívükben éltek az emigráció keserű 
kenyerén? Ekkor, 1921 végén, a magyar munkásmozgalom sorai még rendezetlenek, a Tanács
köztársaság bukása csak most kezdett az osztály történelmi tapasztalatává érni, az ellenforradalom 

3Ady Endre 1877-1919. Előre, 1919. mára 4., ÉBER László: Ady Endre halálára. Előre Képes 
Folyóirat (EKF) 1919.11 sz. 3. 

4Uo. 4. 
sKi volt Ady? (Az Emberből). EKF 1920. llsz. 9.; LUKÁCS György: AdyEndre. Uo. 24. sz. 

7-8.; 25. sz. 7-8.; HATVÁNY Lajos: Ady első szerelmei. Uo. 36. sz. 5-7.; GÁBOR Andor: Endre és 
Lajos. Uo. 47. sz. 8-9. 
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sötétjén még nem szűrődött át a jövő lámpafénye, senki nem tudta, meddig tart a „régi sors, a régi 
átok". A megszemélyesítés, a vörös nap, amely rám néz, amely lángot küldhet, de most „késlekedő, 
tunya", és ezért kell kiáltani hozzá, jól tükrözi a húszas évek eleje magyar munkásmozgalmának 
felszabadítót váró, messianisztikus hangulatát. 

A húszas évek közepére kitűnt azonban, hogy a proletkult szellemi térhódításának árnyékában az 
amerikai magyar munkásmozgalom mindjobban elbizonytalanodik az irodalmi hagyomány meg
ítélésében. Ady költészetét nem tagadta ugyan meg — versei évente legalább két alkalommal, születése 
és halála évfordulóját övező időben szinte kötelezően megjelennek az Uj Előrében, de azon túl, hogy 
két részlet közlésével 1922-ben felhívja a figyelmet Révész Béla könyvére, az életmű vagy annak egy 
része áttekintésére, értékelésére nem vállalkozik.6 

Az irodalmi hagyomány szemellenzős, proletkultos szemléletét jól tükrözik Matheika János és 
Lippay Zoltán Amerikában megjelent írásai. Érdemes felfigyelnünk ezekre az írásokra, mivel nem a 
szerzők egyéni felfogása, hanem sokkal inkább a moszkvai magyar emigráns írócsoport irodalom
politikai szemlélete olvasható ki belőlük. Ennek megfelelően bizonyos kettősség jellemzi ezt a 
szemléletet, amely mind a moszkvai írócsoport képviselte proletárirodalom abszolutizálásában, mind a 
kortárs írók vagy közvetlen elődök megítélésében, elsősorban Matheika Jánosnál megnyilvánul.7 Az 
emigrációban talán Matheika az első, aki felfigyel József Attila költészetére. Igaz, Gergely Sándorral 
egyetemben a szociáldemokrata irodalomhoz sorolja, amelyről az a véleménye, hogy alig különbözik a 
polgári irodalomtól, de azt írja, hogy „talán csak József Attila neve mellett illik rövid időre megállni, 
mint aki, ha félszegen és zavarosan is, de egyik-másik versében kifejezést ad a magyar munkásosztály 
lelkében végbemenő forrongásnak". A Nyugat nemzedékének élő tagjai közül elismerően szólt az 19? 9 
előtti Móricz Zsigmondról és Babits Mihályról, Kosztolányi Dezsőt viszont éppen 1919 utáni maga
tartása miatt teljes egészében elutasította. Altalánosságban véve a Nyugat képviselte egész költészetet 
kozmopolitának, a „világpolgár" lelkivilágát kifejező irányzatnak minősítette, amelynek „fő kép
viselői, mindenekelőtt Ady Endre, a 'Nyugat' legerősebb tehetsége, főleg a líra területén alkottak 
hatalmasat és maradandót". Úgy érezte azonban, hogy ez a felfogás már túlmegy a proletkult-szemlélet 
megengedte határokon, ezért Ady költészetének értékelésére nem vállalkozott. Róla csak annyit 
mondott, hogy „osztályhovatartozása bonyolult, és nem lehet őt ennek vagy annak az osztálynak 
képviselőjéül feltüntetni", és lényegében az ő forradalmi költészetét is tagadta, amikor kimondta, hogy 
a Nyugat „egész gárdájának vajmi kevés köze van a forradalmi irodalomhoz". 

A proletárirodalom felfogásának merev, dogmatikus korlátai, a moszkvai magyar író-emigráció 
ellenállásával szemben, a húszas évek végére kezdenek felengedni. Ezért vállalkozhatott Lippay Zoltán 
arra a feladatra, hogy a múlt haladó hagyományaihoz való viszony megfogalmazására tegyen kísérletet, 
írása ünnepi alkalomra, a Tanácsköztársaság kikiáltásának tizedik évfordulójára született, s mivel 
napjainkban alig ismert, a hagyományokkal foglalkozó részt teljes egészében idézzük.8 

Lippay Zoltán megfogalmazásában a magyar proletárirodalom „kezdetei több oldalról a polgári 
radikális irány ölében fejlődtek ki, s egy kis részben kimutathatók rajta a 48-as évek forradalmi 
költészetének hatásai is, de nem abban az epigon-szerű modorban, ahogy ezt a hivatalos szociál
demokrata költészet utánozni próbálta. Petőfinek forradalmi tüze ezeknél az utánzóknál elsikkadt, 
régi formákban való népiesség-hajhászássá, kispolgári humanizmussá vizenyesedett, és ha eltekintünk 
Csizmadiának a földmunkásság nyomorát és lázadását kifejező, pár megkapó erejű versétől, teljesen 
erőtlenül is hangzott el. A háború előtt virágzó radikális polgári irodalom erejének teljét azonban 

* RÉVÉSZ Béla: Ady Endre életéből. Új Előre 1922. júL 9.; és Adyéknál Érmindszenten. Uo. 
júl. 30. 

7 MATHEIKA János: A magyar forradalmi irodalomról. Uj Előre Naptára. 1927. 90-94. Szövege A 
szocialista magyar irodalom dokumentumai az amerikai magyar sajtóban, 1920-1945 (Bp. 1977) c. 
kötetben, 355-362. található. 

"LIPPAY Zoltán: A proletárdiktatúra hatása a magyar irodalomra. Uj Előre, 1929. mára 31. 
Vasárnapi Melléklet. 
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éppen abban az Ady Endrében érte el, aki már megtette az első lépést abban az irányban, mely a 
polgári ideológia osztálykötöttségétől elvezet, s a jövő hordozóinak, a proletariátusnak harcos eszme
világába kapcsolódik. Az ő klasszikus, messze kiható költői ereje nevelte ki azután a kispolgári radikális 
írók fiatal generációjából az első, még elmosódottan proletárforradalmi irányzatot. A háború vége felé 
ezek a fiatal, értékes elemek nemsokára nemcsak a polgári radikalizmusnak, hanem részben az 
anarchista individualizmusnak kiúttalanságát is felismerték, és az áruló szociáldemokrácia fején 
keresztül a munkásmozgalom forradalmi szárnyához találták meg az utat. A kispolgárság deklasszáló-
dásának levegőjében maguk is végigcsinálták az elproletarizálódás folyamatát, és költői egyéniségüknek 
megfelelő, különböző utakon forradalmi írásaik már a diktatúra előtt egy új proletárirodalom magját 
képezték. Később azután, azok a hatalmas, osztályharcos tapasztalatok, amelyeket egy proletár
diktatúra történelmi iskolája nyújthat, következetesen megformálhatták az új irányt, mely a proleta
riátus osztályharcának szolgálatában az irodalom ideológiai fegyverét kovácsolja, a proletariátus harci 
érzés- és gondolatvilágát művészi módszerekkel kikristályosítja." 

Jellemző, hogy Lippay Zoltán a kortársi, különösen a szociáldemokratának nevezett irodalom 
megítélésében még Matheikánál is merevebb álláspontra helyezkedett. Új viszont a Petőfi-Ady örökség 
vonulatának felvázolása. Ebben a felfogásban Ady közvetlen forradalmi előd ugyan, de anarchista, 
individualista lázadó Petőfi tiszta, forradalmi tüzű költészetével szemben. Ez pedig azzal a követ
kezménnyel járt, hogy Ady költészetének látszólagos befogadása ellenére Petőfi lett a magyar társa
dalmi átalakulás, a forradalmi irodalom lobogója. 

Miközben az amerikai magyar munkásmozgalomi emigráció figyelmét lekötötte a forradalmi 
irodalom és a hagyományok kapcsolatának keresése, Az Ember csoportja, és különösen Göndör Ferenc 
erőteljes tevékenységet kezdett kifejteni Ady költői hagyatékának kisajátítására. (Göndör Ferenc 
1926-ban költözött át lapjával New Yorkba.) Ez a törekvés azonban túlnőtt azon, hogy pusztán 
irodalmi kérdésnek tekintsük, mivel Göndör Ferenc Károlyi Mihályt is, akinek az amerikai magyar 
munkásmozgalomban nagy tekintélye volt, el akarta a tömegektől szigetelni, és minden erejét 
bevetette, hogy az egész emigrációt az októbrista eszmék befolyása alá vonja. Az Ady-évfordulókra írt 
cikkek, amelyekben hangsúlyozták a költőhöz fűződött barátságukat, nyilvánvalóvá tették ezt a 
tendenciát. Míg az Új Előrében Moór Péter tárgyilagos hangon méltatta a költő életművét,9 Az Ember 
csoportja már a „mi Adynkról", az októbrista Adyról beszélt.1 ° Halálának tizedik évfordulóját pedig 
arra használta fel, hogy nevével egy homályosan megfogalmazott célú, Az Ember csoportjának szellemi 
befolyása alatt álló egyesületet hozzon létre.1' 

Az Ady Endre Társaság fő szellemi irányítói Göndör Ferenc, Hollós József, Fülöp Miklós és 
Lengyel Emil voltak. A szervezés nagy részét Hollós József vállalta magára, és a Társaság első elnöke 
Lengyel Emil lett. Az új csoportosulás célkitűzéseit Hollós József fogalmazta meg: „Politizálni 
akarunk-e? A művészetet, irodalmat akarjuk-e pártolni? Nyelvünket akarjuk-e ápolni, vagy a 
tudományt előbbre vinni? Nem, mi egyiket sem szándékoljuk. Mi lelket akarunk önteni sivár 
életünkbe, mi azt akarjuk, hogy emberek tudjunk maradni a gépkorszakban, mi egyének akarunk 
maradni az egységre szabott amerikai forgatagban."12 A Társaság, Hollós szavaival, az „önmagukat 
keresőket", a „lelkileg harmonizálókat", a kultúra „szellemi és erkölcsi elitjét" kívánta össze
fogni, és ennek az elitnek lett volna feladata „az egész amerikai magyarságot belekapcsolni 
lassanként abba a folyamatba, mely a dolgozó osztályok felsőbbrendű kultúrájának útját egyengeti", 
továbbá, „megérteni és megértetni a jelen és jövő munkás- és kultúrproblémait, és ezzel is elősegíteni a 

9 Moór Péter: Ady Endre. Új Előre, 1927. jan. 28. 
1 "GÖNDÖR Ferenc: Ady Endre. Az Ember, 1927.jan. 31.; HOLLÓS József: Ady Endre betegsége. 

Uo.; GÖNDÖR Ferenc: A mi Adynk. Uo. 
1 ' Ady Endre Társaság. (Felhívás.) Az Ember, 1929. okt. 26.; Felhívás Amerika magyar 

értelmiségéhez. Az Ember, 1929. dec. 7. 
12 HOLLÓS József: Az Ady Endre Társaság célja. Az Ember, 1930. febr. 8. Megtalálható még a Két 

világháború között c. kötetben. New York, 1936. 21-23. 
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mindnyájunktól várt és remélt igazságosabb és nemesebb új társadalom kialakulását". Erre a 
programra, amely Adyt egy szűk csoport érdekeinek kiszolgálójaként kívánata felhasználni, Moór Péter 
válaszolt.13 Ady Gyűlölet és Harc című versét idézte: 

Ma sem hiszünk a pásztoroknak, 
Sem a prémbundás víg örvendezőknek, 
Sem a vezér-csillagnak, 
Csupán mi saját, szomorú erőnknek, 
Mely megfeszíttetett igazán. 

Ady nem azoké, vallotta Moór Péter, akik a felsőbbrendű kultúra álarca mögé bújva, a költő nevét 
használva, a néptől idegen célok megvalósítására törekednek, hanem azoké, akik mint „piros bosszú 
népe" készülnek „megfizetni vad századokért". Határozott válasz volt ez. Szükség is volt rá, nem 
csupán egy irodalmi kérdés, Ady költői hagyatéka értelmezésének céljából, hanem, ami ennél is 
fontosabb, az amerikai magyarság antifasiszta, haladó erőinek egysége érdekében. 

Bölöni György Ady-könyve, amelyből néhány példány eljutott Amerikába, nagy segítséget 
jelentett a költő életműve feletti vita lezárásában. Ennek ellenére Ady kultusza már nem vált olyan 
látványossá, mint a húszas évek elején volt, kevesebb verse található a lapokban, és azok is inkább csak 
az évfordulók idején. Költészete azonban mindvégig jelen van, mivel az egységfrontban küzdő, 
antifasiszta magyar emigráció bátorító támaszra, szellemi szövetségesre talált Ady költészetében. 
Vallhatták, hogy „az óceán partján él Ady szelleme", mivel megértették a költő üzenetét.14 

1 3 MOÓR Péter: Kié Ady? Kultúrharc, 1931.1. sz. 7. 
14LANDÓ Jenő: A bronxi magyarok Ady emlékünnepélye. Magyar Jövő, 1940. jan. 26.; RÉV 

György: Ady Endre üzenete. Ünnepi bevezető a Magyar Amerikai Demokratikus Tanács Ady-estélyén, 
február 17-én. Magyar Jövő, 1945. febr. 23., 24., 27. 
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GÁL ISTVÁN 

VILÁGIRODALMI NEVEK ADYRÓL* 

„Ady líráját a külföld nem ismeri" - véli Németh László 1935-ben.1 Régi panasza íróinknak, 
ahányan nemcsak egyes itthon világirodalmi klasszisnak vélt írónk érthetetlenségéről, fordíthatatlan-
ságáról írnak, emiatt egyetértően, de az igazi magyar irodalom külföldi ismeretének hiányát is fájlalják. 
Babits egyik legnagyobb tanulmánya, amely 1916-ban eló'adásként elhangzott, akkor még „A magyar 
irodalom világirodalmi helye" címet viselte, később az „Irodalmi problémák" c. első tanulmány
kötetének élére állította („Magyar irodalom" címmel), ezzel is hangsúlyozva, mennyire fontosnak 
tartja a kérdés megvitatását. „Ne áltassuk magunkat avval - írja - , hogy vannak világhírű íróink: e 
hírnév gyakran rosszabb az ismeretlenségnél." Petőfiről úgy vélik, hogy a legkönnyebben fordítható 
költő. „De ő, éppúgy mint Arany, Jókai, Madách félreértve, megcsonkítva jutottak világhírre. Ugyan
akkor hemzsegnek a jelentéktelen művek átültetései."2 Illyés Gyula 1947-ben a II. világháború utáni 
első párizsi látogatása alkalmával a vezető francia írókkal, szerkesztőkkel, kiadókkal tanácskozva jut 
hasonló szomorú eredményre: „Nincs egyetlen klasszikusunk, aki csak egy halvány erecske módjára is 
elevenen csörgedeznék a világirodalom megmérhetetlen vízrendszerében, önáltatás, hogy volna 
irodalmunknak csak egyetlen könyve, csak egyetlen fejezete, csak egyetlen lapja ís, amelyet a 
nemzetközi irodalom bár úgy tartana állandóan számon, mint a latin minores-eket, vagy a vik
toriánusok második, a szimbolisták ötödik rajvonalát. Az álcázatlan valóság, amellyel számot kell 
vetnünk az, hogy az irodalmi nagyvilág szemében mindmáig úgy ülünk itt Európa közepén, mintha 
soha egy kukkot sem ejtettünk volna. Vagyis, ha távolibb igényes irodalmi magaslatról valaki szemét 
lehunyva maga elé idézi a kontinenst, a Duna-Tisza-Balaton lapályain egy porszemnyi kiemelkedést 
sem pillant meg: de még homokmozgást sem lát, sem a múltban, sem a jelenben."3 

Egy-egy nagy név egyszeri nyilatkozata Adyról optimizmusra hangolja még a legpesszimistább 
magyar szellemet is. „Apróbetűs hírek között olvassuk, hogy Paul Fort, a francia költők királya 
Párizsban előadássorozatot tartott Ady Endréről és őt a világköltészet legnagyobb alakjai közé sorolta. 
Paul Fort ma a legkülönb francia lírikus, aki mindig megőrizte (a dicsőség és elismerés verőfényében is) 
új szépségek után vágyakozó, új igazságok mellett hadakozó szenvedélyét és amit Paul Fort mond, azt 
egész Párizs hallja és amit egész Párizs meghall, azt tudomásul veszi az egész művelt világ. Ma neve 
elindult diadalútra az európai nemzetek között, a nyugati irodalomban és Paul Fort, a legfranciább mai 
francia poéta, mint a világköltészet egyik kiválóságát méltányolja a sokat üldözött, a sokat gúnyolt 
magyar lángészt."4 

•Kéziratomat 1977 márciusában zártam. A centenárium alkalmából további értékes adatokat 
közölt Ady külföldi fogadtatásáról Dávid Gyula, Dobossy László, Fried István, Keresztury Dezső, 
Kiss Gy. Csaba, Radó György, Rákos Péter, Sziklay László, Vujicsics D. Sztoján. 

'Két nemzedék. Bp. 1970. 60. 
2 Irodalmi problémák. Bp. 1924.2 10-11. 
3Franciaországi változatok. Bp. 1927. 66-67. 
4 Juhász Gyula Összes Művei. VI. 
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Virtuális párhuzamok Ady külföldi rokonairól 

Ady magyar megítélése világirodalmi helyéről több író-gondolkodónknak okozott fejtörést. Leg
nagyobb rangra máig is Babits emelte: 

„Nincs a világirodalomban költő, aki következetesebben, mélyebben, lényegesebben szimbolista 
volna. Talán az egy Dantét kivéve. Azért mondom, meggondoltan, Dantét, mert Adynál is, mint 
Daniéban, az egész világ szimbólumok óriási láncolata, szimbólumoké, melyek szigorú egymásba
illeszkedésükkel szinte a valósággal egyértékű szövetet alkotnak. Hogy Ady éppen úgy benn él ezekben 
a szimbólumaiban, mint Dante az övéiben, azt legjobban mutatja, hogy nem ejti el őket, vissza
visszatér hozzájuk, nő, gazdagodik, de ugyanaz marad benne ez a szimbólumvilág, elfelejtettnek hitt 
szimbólumok merülnek fel évek után újra.. . Lehetetlen, hogy ez a visszatérő és következetesen 
egyjelentésű szimbólum-nyelv, ez az éveken át való pontosság, ez a költőben vasszüárdsággal megőrzött 
és meg nem hajló szimbólumvilág a Dante-ismerőnek a firenzei látnók szimbolikus univerzumát ne 
juttassa eszébe . . . Danténál a költő saját élete is szimbólum lesz, sőt, minden szimbólumok tengelyévé 
válik; egy jelentőségekkel teleszürcsölt élet, ahol minden emlék, minden kis mozzanat nagy, titkos 
értelmű. Valahogy így van Adynál is. Élete az örökkévalóság számára eleve elrendelt szimbolikus élet, 
amelyet maga is, mint egy csodát él át és ad az embereknek, mint egy kinyüatkoztatást."5 

Németh László évtizedeken át többször is visszatér Ady világirodalmi megfelelőinek keresésére. 
„Ha Ady igazi társait keressük, Freudhoz, Prousthoz kell fordulnunk," - írja élete utolsó Ady-
cikkében. De már előbb is találgat rokonjelenségekre a modern gondolkodás és világirodalom óriásai 
között. „Végső fokon európai jelenség, aki talán elzárva a koráramok könyvcsatornácskáitól a 
koráramok mélyebb sodrában élt. Mint pszichológus valóban Dosztojevszkij, Proust, sőt ha úgy tetszik 
Freud rokona; mint gondolkodó Tolsztoj őszintébb öccse, az Unamunok és André Gide-ek 
robosztusabb bátyja" . . . „Azok a szörnyeteg-zsenik, akiket a világirodalomból hamarjában kikaptunk: 
Montaigne, Rousseau, Kant, Dosztojevszkij, Joyce, Proust valamennyien nagy gondolkodók voltak." 
George és Ady kortársak, mindketten 'ellene szóltak' a környezetüknek, mindkettő vezér és költő 
egyszerre. Mért lett a nagyobból szörnyeteg, akinek inkább a teteméből él az utókor mint példájából s 
mért lett a kisebből hős, birodalomban birodalomalapító? " „Nála nagyobb antropológiai leckét kis 
nép a maga fiában alig kaphatott. Művében meg van építve, sejtre sejt, egy rendkívüli ember szerelme, 
félelme, észjárása - s mindezt nemcsak kívülről, homlokzata felől szabad nézned, mint más 
klasszikusokat; benne vagy zsigere meleg útjain fedezheted fel, egy nagy emberi Cethal Jónásaként. A 
régiek közt tán Dante vagy Montaigne volt ilyen. Az újabb időkben: Rousseau, Tolsztoj, Proust. 
Kétségtelenül kisebb náluk."6 

Keresztúry Dezső Ady halálának ötvenedik évfordulójára angol nyelvű olvasókkal próbálja meg
értetni Ady személyiségét: 

„Képzeljék el, hogy Baudelaire verseit Dosztojevszkij messianizmusa olvasztja meg, hogy Rodin 
látomásaival egy ír nemzeti forradalmár mondja el népe panaszát, hogy Keats törékeny hangja 
egyszerre a Biblia zsoltáros pátoszára vált át, hogy Shelley szédítő szárnyalásában is oly kecses és 
érthető költészete Eliot súlyos, homályos szimbolikájával itatódik át, hogy Saint-John Perse-nek a 
végtelen éterével teli viharai egy magányos nép ismeretlen nyelvén zúgnak fel, érthetetlenül, még 
képzettársításokat is alig keltve." 

C. M. Bowra oxfordi professzor a modern európai líráról szóló könyvében Apollinaire^, 
Majakovszkijt, Pasternakot, Eliotot, Lorcát, Albertit és Kavafiszt sorolja fel, mint az új líra leg
fontosabb úttörőit és kifejlesztőit Keresztúry Adyt melléjük javasolja.7 

'Babits Adyról. Vál. és szerk. GÁL István. Bp. 1976. 105-107. 
6NÉMETH László: i. m. 48., 54., 508., 751. 
'örökség. Bp. 1970. 343-344. 
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Légiónyi Ady-fordítás 

Adyt úgyszólván első jelentős kötetétől, a Vér és arany-tói elkezdték fordítani. Hozzáférhető 
számításaink szerint eddig a következő 35 nyelven jelent meg: angol, arab, bengáli, bolgár, cseh, csuvas, 
eszperantó, észt, flamand, finn, francia, grúz, héber, holland, horvát, ido, japán, kazah, kínai, komi, 
lengyel, lett, litván, német, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, 
tagalog (maláji), ukrán, A nyelvek egy része természetesen nemcsak egy országot reprezentál; vonat
kozik ez különösen a spanyolra és az angolra. 1960-ig kb. kétezer fordítás készült, ez 1970-ig több, 
mint ezerrel,8 azóta is sok százzal gyarapodott, úgyhogy máig négy- és ötezer között van az Ady-
versfordítások száma. De nemcsak mennyiségileg nő az idegen nyelveken olvasható Ady-versek száma, 
hanem minőségileg is. 

Tömeges recepcióját azonban valóban a demokratikus Magyarország megalakulásával, sőt az utóbbi 
két évtized Magyarország iránt megnőtt érdeklődése révén érte eL Számításba véve mind a hazai 
kultúrpropaganda, mind a külföldi társadalmi indítású vonzalom tényét, ti. a szocialista magyar 
irodalom modern és mai valóságot kifejező költészete (József Attila, Radnóti, Kassák, Illyés, Juhász 
Ferenc, Nagy László) mögött Ady személye, szerepe és költészete áll, elmondható, hogy rohamosan nő 
az érdeklődés iránta. József Attila edcfig 23 nyelven jelent meg,9 lírájában azonban sokkal kevesebb a 
magyar földrajzi és történelmi kötöttség, marxista-freudista képzettsége révén egyetemesebb és közért
hetőbb stílusa és világlátása 

A jelentős könyvtárra rúgó Ady-fordítások összességéről használható részletes értékítélet eddig nem 
alakulhatott ki, ami nagyon is érthető a háromnegyed évszázadon, három nemzedéken át és legalább 
három kontinens országaiban, nagy nemzetek és kis népek nyelvein készült fordítások nagy száma 
miatt. Nagy író számba menő fordítói panaszkodnak munkájuk nehézségeiről, olvasói a gyönge 
fordítások következtében a teljes megértés akadályairól. Csak egy-két példát: Martünov például ezt 
írja*" „Engem személy szerint igen érdekel Ady művészete. Alkalmam adódott több versét lefordítani, s 
ez nem volt könnyű munka. Minél eredetibb és tömörebb szavú egy költő, annál nehezebb műveit más 
nyelvre átültetni."10 Vladimir Roy szlovák nyelvű fordítási kísérleteiről írja: „Adyt fordítani a 
legkeményebb dió. Minden fordítás igen nehezen születik meg."1' Franz Kafka egy német kísérletről 
igen kegyetlenül vélekedik: „Az ilyen fordítás emlékeztet kissé arra, mikor felidézett szellemek 
médiumaik kínos tehetetlenségét panaszolják . . . A versfordítások nyilvánvalóan siralmasak; talán csak 
itt-ott egy eltalált szó, egy hang."12 

Kétségtelen, hogy a magyar nyelv és irodalom első kézből való ismerete, a régi magyar iskolai 
nevelés, a magyar történelmi körülmények tudása, sőt esetleg magyar családi kapcsolat lényegesen 
elősegíti és megkönnyíti jó Ady-fordítások könnyebb megvalósítását. Ezért érthető, hogy a szomszéd 
népek idősebb írói nemzedékének kiemelkedő tagjai közül a magyar iskolázóttságúak, sőt a fiatalabb 
nemzedékben is a magyar családi vagy rokoni kapcsolat hozzásegít a sikeres átültetéshez. Van erre 
számos példa mind a három környező országban még ma is. 

Illyés Gyulának említette Paul Éluard, hogy fiatal korában ő is fordított vagy húsz Ady-verset,13 

lelőhelyük még kinyomozasra vár. De Franz Werfel maga állítja, hogy fiatal költő korában számos 
Ady-fordítása jelent meg szétszórva folyóiratokban. A század olyan nagy költői, mint Ezra Pound14 és 
Pablo Neruda1 s Ady-fordításra tett ígéretüket nem váltották be. 

"DEMETER Tibor: Ady idegen nyelven. ViF 1962. 417-436. - VITÁLYOS László-OROSZ 
László: Ady-bibliográfia. 1896-1970. Bp. 1972. 273-304. 

9 GÁL István: Attila József abroad. Árion. Nr. 9. 1976. 28-32. 
1 ° Szovjet Kultúra 195£. 3. 36. 
1 i CSUKÁS István: Ady Endre a szlovák irodalomban. Bp. 1961. 100. 
12Nagyv 1961. 1579-1580. 
1 3 ILLYÉS Gyula: i. m. 86. 
1 "SZEMLÉR Ferenc: Hatvany-Pound-Ady-Babits. Igaz Szó 1969. 909-910. 
1 s Élet és Irodalom 1960. jún. 3. 5. 
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„A csúcsok egymásnak felelnek" 

„Ady a világirodalomban" lehetne a címe gyűjteményemnek. De ha Goethe és Babits világirodalom
felfogását osztom is, a modern irodalomszociológia író-mű-olvasó irodalmi viszonyfogalmát nem 
terjesztem ki ezúttal a „világirodalmi közvélemény" területére. Ennek előmunkálatai ma még nem 
állnak rendelkezésre. A centenáriumi körszemle bizonyára a legsürgősebb szöveggyűjtemények teendői 
közé fogja sorolni ezt. Folyóiratok, antológiák, európai- és világirodalomtörténetek, lexikonok és 
enciklopédiák háromnegyed évszázadnyi anyagát kell összegyűjteni. Ez nem is olyan lehetetlen, ha a 
kétszázötven főnyi külföldi magyar nyelvész és irodalmár lassan működni kezdő szövetségére 
gondolunk. A megakadt Ady Múzeumnak ez roppant kiterjedt és változatos szöveggyűjteményt tudna 
szállítani akár évkönyvek formájában is. 

Egy csokorra való idézetet valóban csak a huszadik századi világirodalom egyes nagyjainak Magyar
országon is föllelhető megnyilatkozásaiból gyűjtöttem össze. Az egyes nyelvek és irodalmak meg
idézett nagyjai között bizonyos arányt igyekeztem fölállítani. Természetszerűen túlnyomóan a század 
első felében élt és működött írók szerepelnek itt, hiszen nagyságuk mértékének megállapításánál a 
nemzetközi elismerés és egyetértés volt irányadó. 

Nagy kár, hogy azok a nagy költők, akik nem egy esetben nagy mennyiségű, sőt, kötetre rúgó 
verset fordítottak Adyról, nem fejtették ki részletesebben véleményüket a számukra tartós munkát 
jelentő költészetről és magáról a költőről. Az orosz nagyok közül Vera Inber, Mihail Iszakovszkij, 
Nikolaj Tihonov,16 a lengyelek közül Kazimira Illakowiczewna,17 a csehek közül Frantisek HalaS, 
a szlovákok közül Valentin Beniak és Jan Smrek ilyen.18 

Tolsztoj és Martünov 

A világirodalomnak Adyról tudomást szerző legnagyobbja valószínűleg Tolsztoj volt. Köz
tudomású, hogy a nagy orosz prózaírónak a rózsahegyi származású és Sopronban diákoskodott 
Makovicky Dusán volt háziorvosa. Két forrás is igazolja, hogy Tolsztoj könyvtárában más magyar 
könyvek között Ady verseskötetek is voltak. „A könyvtár - írta Makovicky - nemcsak orosz 
könyveket tartalmazott, hanem angol, francia, német, szerb, héber, latin, cseh, lengyel és magyar 
könyveket is." 

Makovicky unokaöccse 1940-ben így emlékezett vissza arra, mit látott a Tolsztoj-házban: „A 
Tolsztoj-kasélyban 34 könyves szekrényt számláltam meg, tele könyvekkel. Találtam ott Jókai-, 
Mikszáth-regényeket, Ady versköteteket... A nagybácsim feladata szerint kijelölte naponta 
Tolsztojnak a beérkezett könyvekből a szemelvényeket, amit olvasásra ajánlott. Nagybácsim magyar 
egyetemet végzett, egyszer lefordította Ady Endre pár versét Tolsztojnak, aki a költészetet megvetette, 
mert a szabad mondanivalót a vers börtönformájába töri. Ady »Grófi szérűn« című versénél Tolsztoj 
jelentős hangon mondotta: »Ez tetszik nekem, ennek a költőnek van hangja. Bátor hangja.« így 
vélekedett Tolsztoj Adyról."19 

Leonid Martünov kétszer is terjedelmesebben foglalkozott Adyval. 1956-ban így közelíti meg: 
„Ady költői dikciója merőben eredeti és egyedülálló. Látóhatára a legszélesebb kiterjedésű. Lírikus, 
tehát mindenekelőtt a maga nevében, saját magáról szól. Alkotása mégsem mondható a legkevésbé sem 
önarcképnek. Költészete legkifejezőbb ábrázolása a korabeli új nemzedéknek. De a kispolgároknak, a 
maradiaknak, a vaskalaposoknak semmi közük nincs az Ady-formálta, minden új iránt érdeklődő, 

16 VITÁLYOS-OROSZ: i. m. 3585. tétel. 
17Uo. 3526. tétel. 
18Uo. 3432-3471. tétel. 
1 'Tolsztoj emlékkönyv. Bp. 1962. 72-73. - Népszava 1940. nov. 21. 9 
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lelkes, egész énjével » mindig a jobb felé« törő emberhez. Ady lírai hőse együtt haladt a forradal-
masodó néptömeggel . . . Adyt semmiképp sem nevezhetjük a történelmi témák költőjének. 0 a maga 
korával ízig-vérig eggyéforrt... Ady Endre minden ízében eredeti, önálló költő. És mégis a magyar 
irodalom legjobb hagyományainak törvényes utódja, különösen pedig Petőfi művészi elveinek köz
vetlen örököse és továbbfejlesztője... Amikor Adyra gondolunk, önkéntelenül egy idősebb kor
társának, Jakov Polonszkij orosz költőnek pompás sorai jutnak eszünkbe. „Az író nem más, mint ideg. 
idegszál egy nép testében, s tulajdon vesztét érzi meg a szent szabadság elvesztében. . . . Ady 
költészetének fő irányvonala homlokegyenest ellenkezik a dekadenciával... Igazolhatom, hogy 
minden verskedvelő szovjet ember nagyon szereti Ady verseit." 

Martünov egy 1960-ban írt hosszabb tanulmányában Majakovszkij mellé állítja Adyt: „Ahogy Ady 
verseit olvasgattam, a forradalom előtti idők keltek életre bennem, és lehetetlen volt Adyt nem 
párhuzamba állítanom egy másik emberrel, egy másik költővel, aki akkor a nagyon messzi időben a 
költészet igazi értelmét határozta meg számomra. Ez volt Majakovszkij. Erre emlékeztem, amikor 
először olvastam Adyt, a negyvenes évek végén. A húszas, harmincas, negyvenes évek ezernyi virrasztó 
nyugtalansága összegeződött abban az éji riadalomban, amit Ady és Majakovszkij megírt. Megértettem: 
Ady és Majakovszkij - hasonlatosak. Megismételhetetlenségükben, ellentéteikben is utalnak egymásra 
a világról alkotott ítéleteikkel, látásmódjukkal... Ady nem láthatta, amit Majakovszkij észrevett és 
Majakovszkij sem láthatta azt, amit Ady, de kortársak és nagy költők. A nagy költők viszont azért 
nagy költők, hogy megfigyeljék a lényeget. Az élet igazsága utóiéri az igazi költőt és önnön hírnökéül 
teszi meg. Merre nem viszik el a költőt az ő útjai? Hiszen Ady 1904-ben orosz nyelvkönyvet óhajtott 
beszerezni, aztán Oroszország helyett Franciaországba utazott és a Riviérákról, a Földközi-tenger 
partjáról meglátta a lényeget - az első orosz forradalom vörös kalászát. És helyesen értette, helyesen 
magyarázta és így láthatta később a legfontosabbat - az Októberi Forradalom vörös napját... 
Tökéletesen bizonyos vagyok abban, őszinte kívánsága volt az ószövetségi próféták, az Evangélium, a 
népdal, Petőfi Sándor stílusában megnyilatkozni és mindig nem valami utóérzéshez hasonlót, hanem 
utánozhatatlant alkotott. Ilyen hatalmas az ő ereje és azt is mondhatnám, hogy lényege szerint 
dialektikus tehetség. Minden hang s minden visszhang, mely felzengett Ady lelkében, az ő hangjának 
erejével mondatik el nékünk. Csontja velejéig magyar."2 ° 

Thomas Mann, Kafka, Ken, Werfet, St. Zweig 

A modern magyar irodalom és különösen Ady megismertetésében, főként a XX. század nagy német 
íróinak tudomására hozatalában Hatvány Lajosé az oroszlánrész. Fönnmaradt Stefan Zweignek 
Hatvány Lajoshoz intézett felelete a világhírű német könykiadónak tervezett Ady-kötetéről:2* 

Salzburg, 1920. januis 19. 

Ma vettem kézhez az Insel-Verlag értesítését az Ady-válogatásról, az Insel-Bücherei külföldi 
sorozatában. Az urak teljesen egyetértenek egy ilyen válogatott kötet kiadásával, amelynek terjedelme 
úgysem több 70 oldalnál és amelyet talán ön volna szíves összeállítani. 

Odaadó híve 
Stefan Zweig 

Hogy Ady iránti nagyrabecsülése milyen alapos és tartós volt, arra jellemző egy évtizeddel később 
adott interjúja. „A magyar irodalomnak is van egy olyan alakja, ki a magyar nép élő lelkiismerete, 
harsonás hirdetője volt: Ady Endre. Féltő szeretettel őrzöm Ady Endrének egy hozzám intézett 

2 0 Szovjet Kultúra 1956. 3. 36. - Kort 1960. 600-603. 
2 • Levelek Hatvány Lajoshoz. Bp. 1967. 267. levél. 
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levelét. Amennyire ismerhetem, ismerem Ady Endre költészetét. Ady reprezentálja előttünk a magyar 
szellemi életet és büszke lehet az a nép, amelynek olyan reprezentálója van, mint az az Ady Endre, aki 
eleven példa arra: mi az igazi író hivatása és milyen az a hivatás, amely alapfeltétele, hogy igazi író 
legyen, ki arra elhivatott."2 2 

Ugyancsak Hatvány győzte meg Alfred Kerrt a magyar géniusz nagyságáról, arról a nagy német 
kritikus így nyilatkozott: „Sajnos az új magyar irodalmat alig ismerem. Az egyetlen, akivel fölületesen 
ismeretséget tudtam kötni, Ady. Tegnap kaptam német fordításban egy kötet költeményét Hatvány 
Lajostól. De annyit már mondhatok, hogy ez az Ady, amennyiben fordítás alapján ítéletet lehet 
mondani egy lírikusról, sokkal titánibb jelenség, mint a német lírának bármelyik jelenlegi képviselője. 
Er ist ein Urphenomen."2 3 

Thomas Mann, bármennyit is járt Magyarországon, Adyról csak óvatosan és kurtán nyilatkozott: 
„A modern magyar irodalomból mostanában ismerkedtem meg Ady Endrével, akit nagynak tartok 
Olvasmányaimból azt a benyomást merítettem, hogy a magyar irodalom fontos tényezője az európai 
irodalomnak."24 

Annál meglepőbb Franz Werf el visszaemlékezése 1934-ben arról, hogy mint fiatal költő nemcsak 
ismerte, de fordította is Adyt. „Ady Endre volt huszonöt évvel ezelőtt első találkozásom a magyar 
géniusszal. Nem értek magyarul, de amikor felolvasták nekem néhány versét, megragadott a szavak 
zenéje és a zene nemzetköziségén keresztül sötét képeket és f antáziás álmokat éreztem meg mögöttük. 
Később megpróbálták megmagyarázni nekem a versek értelmét és ekkor született meg bennem az 
elhatározás, hogy németre fordítom Adyt. önök Magyarországon talán nem is tudják, mennyi Ady 
fordításom jelent meg. Egyszer, ha időm lesz, valahogy összekeresgélem őket önnek. Szerény kezdő 
voltam még akkor és sajnos a versek, mint minden fiatal költő-fordító művei, obskúrus, ma már talán 
fel sem kutatható folyóiratokban láttak napvilágot. Még ma is érzem azt a kegyetlen megdöbbenést, 
amit ennek a minden idők egyik legnagyobb lírikusának minden sora ébresztett bennem."2 s 

Franz Kafkát dombóvári származású orvosa és barátja látta el Ady-versekkeL A fordításokról 
véleményét már föntebb idéztük. A költőről azonban jobb volt a véleménye: „Lassanként mégis kiássa 
magának az ember, kis segítséggel, a magyar homályból ezt a nagy embert, bár nyilván egy csomó 
hamis elképzeléssel és méginkább hamis analógiákkal. Egyet s mást - igaz - nem értek, de az egész 
belém világít, és boldogít a tudat - mint hasonló esetekben mindig —, hogy itt volt és ma is velünk 
van, és ezért rokonunk is valahogyan; - Nem vagyok rokona senkinek - mondja ő, ebben is rokon 
velem."2* 

Anatole France és Romain Rolland 

Bölöni Györgyné visszaemlékezéseiben megemlékezik róla, hogyan kísérelte meg tudtára adni 
gazdájának titkárnői tevékenysége közben korszaknyitó honfitársa jelentőségét. France szavait is idézi: 
„Szomorú, önmagával vívódó, kemény arc. Ha egyszer láttuk, megmarad az emlékezetünkben... 
Sötét haja olyan, mint a nagy távolságokon átrepülő madár csapzott szárnya. Ráhajlik megdöbbentő 

2 2A Toll 1929. aug. 18. 29-33. 
2 3 Jövő (Bécs) 1922. febr. 5. 7. 
2"GYŐRI Judit: Thomas Mann Magyarországon. Bp. 1968. 47. - Thomas Mann fia, Klaus Mann 

1941. jan. 1-én Hatványtól Adyról kért cikket. „Szeretnék magától egy cikket kapni Magyarország 
Ismeretlen Dicsőségéről. Egy rövid - tudós, de mégis szellemes áttekintését annak a nagy magyar 
irodalomnak, amelyet senki sem ismer külföldön. Petőfitől Adyig. (Az utóbbi csillogó portréjával.)" -
Ennek a New York-i Decision c. folyóiratnak Sh. Anderson, Auden, Benes, Benét, Borgese, J. Green, 
Th. Mann, S. Maugham, St. Zweig és mások tartoztak szerkesztői gárdájába. Levelek Hatvány 
Lajoshoz. 495. levél. 

2'Magyar Hírlap 1934. dec. 16. mell. 1. 
"Nagyv 1961.1579-1580. 
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ördögi szemére. Sohasem láttam ily vad lobogású és mégis oly szelíd, bús szemeket. Parazsuk alatt -
elhiszem - mint mondja — a zseni tüzel. Idegenszerűek voltak, amikor először reájuk pillantottam: 
barbárok, pogányok. Azután egyre rokonszenvesebbek és meghittebbek lettek... Zavart ez a gúnyosan 
rámtekintő »vad zseni« és kértem, tegye le onnan a szemünk elől. Bántott, hogy túlságos helyet foglal 
el ez a »kultúrtalan«, amikor a mi kultúránk gyöngyeit olvassa. De nemcsak, hogy nem távolította el, 
hanem hozzám is közel hozta. Akkor ismertem meg »votre poéte Ady«-t; amint méltatlankodó, sértett 
hangon mondta: » az egyetlent a ma élő költők között, akit bátran Baudelaire mellé helyezek« . . . Mit 
tehettem ezek után? . . .»Votre Ady«-t odahelyeztük Baudelaire mellé . . . France, mikor visszaül 
karosszékébe, finom ujjaival végigcirógatja a Vér és arany költőjét és közelebb tolja felém az asztalka 
könyvei közt. 

- Hálás vagyok, hogy védekezésem ellenére megismertette velem a szép, barbár-muzsikájú lírikust, 
akinek »lelke ezer évet szunnyadt« — mily rokonszenves költői elgondolás . . . 

Csendes elmerüléssel olvasgatom, fordítom (a pillanat inspirációjával) egymásután a nagy verseket, 
a bibliásakat, a Léda asszonyhoz szólókat, az erdélyi földből jötteket, a Szilágyságból valókat... 
Birkózom a fordításokkal, de valahogy mégis sikerülhet, mert France azt mondja: 

- Megható, hogy küzd, viaskodik önmagával, távoli eredetű magyarságával, mindennel, amit szeret, 
és ami ellene fordul.. .ígérgeti, hogy egyszer tanulmányt fog írni Adyról.. . 

Utóbb így nyilatkozott róla: 
- Votre poéte Ady olyan mohó, türelmetlen lázadó: aki béketűrő. 
- Eh bien, j'aime votre poéte Ady. Étes-vous contente? . . . (Nos, szeretem a maga költőjét, Adyt. 

Elégedett? )"2 7 

Romain Rolland is Hatvány Lajostól értesült először Adyról. „Das verwundete Land" c. könyvét 
nyugtázó soraiban kiemeli amit innen Adyról tanult: „Szívből köszönöm szép könyvét, amely mélyen 
megindított és elbűvölt. Vérbeli művész lángoló és remegő lelke érzik benne. Egyes helyeken olyan, 
mint valami himnusz, vagy mint egy szimfónia - amelyben szerelem, fájdalom, harag és irónia vegyül 
- a Maga „csonka hazájá"nak dicsőségéhez. Ennek köszönhetem, hogy - a Maga jóvoltából -
gazdagodott az én kis belső birodalmam vonzalom- és csodálatvilága. Rendkívül érdekelt, amit Adyról 
tudomásomra hozott." „ . _, „ . 

Romám Rolland 

Romain Rolland egy eddig kiderítetlen kilétű tisztelőjének fordítását ezekkel a megértő sorokkal 
köszönte meg: „Ady Endre nevét és munkásságát kicsit már ismertem; főképpen azokból a bevezető 
sorokból, amelyeket Hatvány Lajos egy újabb könyvben szentel néki . . . Boldog voltam, hogy 
olvashattam fordítását. Ady kétségkívül zseni; még az idegen nyelven keresztül is gyújt meg simogat, 
zsongat és szaggat. Az ön fordítása kiválóan természetes és tökéletes hűség hatását kelti; meg vagyok 
győződve, hogy visszatükrözi e remegő lélek örökké változó fényeit és árnyait, fellobbanó és megtörő 
lendületeit. Bizony nem csalódott, amikor azt hitte, hogy megérzem megrendítő szépségét. Annak 
persze nincsen igaza, aki olyat mond, hogy gondolatbeli rokonság található Ady közt és énközöttem. 
Úgy tetszik nekem, mintha Ady, kiben több a zseni és férfiasság, Verlaine családjából való volna, még 
pedig Verlaine-nek morális korszakához áll legközelebb. Bennem semmi sincs abból az érzéki és 
misztikus sötétenlátásból. Az én ideálom, törekvésem: megérteni és összhangba hozni."2 8 

27Nagyvl958. 1700-1701. 
2"Levelek Hatvány Lajoshoz. 266. levél. - Literatura 1926. 2. 5. - Jean-Luc Moreau Adyról: 

„Képzeljük el Baudelaire-t, aki a magyar alföld keleti végeiről jött, aki inkább ősi, mint dekadens, a 
sámánok és az ótestamentum prófétáinak egyaránt örököse, egy barbár Baudelaire, aki lovát a 
Földközi tenger vizében itatja meg, az Apokalipszis közeli eljövetelét hirdeti, s a nemzeti sors keserű 
poharát a legbetegebb részegségig kiissza. Elmondhatni, hogy az ilyen költő senkire sem hasonlít, 
egyetlen név illik rá: a sajátja: Ady." - VEZÉR Erzsébet: Ady és Franciaország. Eszmei és irodalmi 
találkozások. Tanulmányok a magyar-francia irodalmi kapcsolatok történetéből. Szerk. KÖPECZI 
Béla, SÖTÉR István. Bp. 1970. 313. 

698 



Albini nyugat-európai párhuzamai 

Umberto Albini a firenzei rádióban ezt mondta: „Az utolsó két évszázad három legnagyobb magyar 
költője, Petőfi, Ady és József Attila közül a második, a tegnapi magyar értelmiség bárdja a legkevésbé 
ismert Olaszországban." Felsorolja az Adyval kortárs nyugat-európai lírikusokat, akik hozzá hasonlóan 
szakítottak az avult lírai sémákkal; ezek Ungaretti, Montale, Sába, Valéry, Saint-John Perse, Éluard, T. 
S. Eliot, Ezra Pound, George, Hofmannstahl és Rilke. Tolnai Gábor szerint: „Nemcsak a nyelvi 
elszigeteltségek miatt maradt ismeretlen Itáliában, hanem a fasiszta diktatúra következtében is, 
tematikája és hangvétele akkor tűrhetetlen lett volna. Valóban közvetlensége, majdhogynem brutális 
őszintesége nem tudott volna nem kavarni botrányt az istenfélő lelkek körében... A második 
világháború után Olaszországban is megnyílnak az utak az új irodalmi érdeklődés számára; irodalmi 
emigráció későbbi szentpétervári csoportjának vezetője, Pavlu Bogdan a következő érdeklődéssel 
fordult Hatvány Lajoshoz.30 

Masaryk körének üzenete 

Alig kezdtek kavarogni a Nyugat és a Holnap körül a hazai viharok, a cseh hlaszisták, a század
forduló nagy reformnemzedékének vezetői máris fölfigyeltek a magyar eseményekre. A Masaryk-féle 
emigráció későbbi szentpétervári csoportjának vezetője, Pavlu Bogdan a következő érdeklődéssel for
dult Hatvány Lajoshoz.30 

Praha-Vinohrady, 932. sz. 1909. H. 5. 
Tisztelt Uram! 
Én, aki csak távolról kísérem figyelemmel azt az irodalmi harcot, amely most Magyarországon az 

ifjak és öregek között folyik, bátor vagyok tanácsot kérni éppen öntől, mert az ön álláspontját tartom 
a legindokoltabbnak. 

Ez a harc már azért is érdekel, mivel nagyon emlékeztet arra az irodalmi harcra, amelyet a cseh 
modernisták a 90-es években a régi, patriotikus iránnyal szemben folytattak. Különbség, amint látom, 
csak abban van, hogy a magyar modernisták a szociális jelleget hangsúlyozzák, a csehek pedig inkább 
esztéták voltak. 

Szeretném a cseh közönség előtt kifejteni a magyar irodalomnak ezt a legújabb fázisát. Bizon^s, 
hogy nálunk érdeklődést keltene. 

Beismerem ugyan, hogy itt távol nehezen követhetem figyelemmel a magyar irodalmi életet azzal a 
pontossággal, amint ezt egy magyarországi író teheti, s az igazat bevallva, az én szakmám a közélet, és 
az irodalom inkább szabad időm bűne. 

Bátor vagyok tehát kérni szíves tanácsot aziránt, mely fiatalabb írókat kövessem elsősorban 
nagyobb figyelemmel, és müy viszonyba helyezzem őket az idősebbekkel szemben? A fiatalabbak 
közül tulajdonképpen legjobban csak Ady Endrét ismerem . . . 

Pavlu Bogdan 
szerkesztő 

Hviezdoslav ésE. B. Lukác 

A szomszéd népek irodalmának számos nagy költőnek számító Ady-fordítói közül is kiemelkedik 
Emil Boleslav Lukác', aki kötetre menő cikk- és tanulmánygyűjteményt állított össze a teljes magyar 
Ady-filológia ismeretével. A tájékozottság alaposságával, a megértés mélységével és az elemzés szak
szerűségével írt megnyilatkozásai, mint ő maga is tudja és hangsúlyozza, nem egyetlen ember, egyetlen 
szlovák költő nézeteit fejezik ki, hanem a körülöttünk élő, közös sorsunkban osztozó népek emel
kedett szellemi embereinek állásfoglalását is: „Ady csodálatos, győzelmes útjában elsősorban nem a 

2"TOLNAI Gábor: Tanulmányok. Bp. 1970. 338-339. 
3 0 Levelek Hatvány Lajoshoz. 57. levél. 
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kiteljesedett művészt, nem a nagyszerű költőt méltányolták, hanem az emberi és nemzeti jogokat 
akaró és elismerő, a magyar, oláh, szláv bánatot egynek érző embert. Fülünk nem volt hozzászokva 
szeretetteljes testvéri felhívásokhoz az eszmebarrikádokon való találkozásra... 

Ady Endre az egykori Magyarország költő-Kasszandrája, az utóbbi idők legnagyobb magyar 
lírikusa... 

Gorkij szavával szólva: a forradalom viharmadara volt. Bátran síkra szállt a régi világ, a hegemonikus 
elképzelések ellen, látnoki erővel követelt egy új, humánus közös hazát, megbélyegezte a háború 
eszeveszettségét, előre látta katasztrófához vezető végét... 

Ady valamiféle határvonalnak, osztópontnak látszott. S nemcsak a magyar köztudatban, hanem 
bizonyos dolgokban nálunk is, a románoknál, a jugoszlavoknál is, író-, publicista- és pedagógus 
körökben... 

Nincs Ady verseiben rodenbachi rezignáció, se baudelaire-i spleen, se verlaine-i kvietizmus, Ady 
egész költészete a forrongó élet szakadatlan magasztalása. S épp itt van az a pont, ahol összeomlik a 
dekadencia vádja. Ady a maga Kasszandra-sorsa súlyát hordozva, egyéni és kollektív bűntudat és 
bűnhődés terhe alatt roskadozva, minden disszonancián diadalmaskodni tudott épp azért, mert 
rajongva szerette az életet, mert hitt az élet értelmében. Ez a végtelen életszeretet Ady költészetének 
lényege, és kizárja a dekadencia minden lehetőségét... 

Azt hiszem, sok szlovák és cseh költőtársam nevében kijelenthetem, hogy mindjárt első talál
kozásunk Ady költészetével valami különös mágikus csillagkép alatt állt Másképp nehezen volna 
magyarázható Ady hatása gyakran ellentétes szlovák költői egyéniségekre, amilyenek például Rázus és 
Roy voltak, Krcméry és mi, ötven évvel ezelőtti fiatal szlovák költőnemzedék. De felfigyelt rá a 
szlovák költők nesztora is, az öregedő Pavel Országh Hviezdoslav, mert a költő mágia alatt megérezte 
Ady századfordulói, sőt századfordítói jelentőségét." 

A Hviezdoslav-múzeumban Alsó Kubinban magam is láttam a díszhelyre bekeretezett két verset, 
a Magyar jakobinus dalát és a nagy szlovák költő válaszát. Az ő ódájából Adyhoz idézzük a következő 
sorokat: 

Igen, te heroldja á derűsebb időknek: 
vágyunkból váljék közös akarat, 

» Mindnyájan szenvedünk, titokban várva 
hogy mégis lesz még hajnalhasadás, 
és földerül az elnyomottak napja. 
Közös ügyünkben egyesüljünk valahára, 
és mondjuk ki: nem leszünk mások rabja.. . 
Kiálts többség, zúgj fel, te nyomor-óriás! 

S nem lesznek többé „elnyomottak s összetörtek" 
a szíveket testvéri béke járja át, 
a jog s a kötelesség egyformán lesz mérve, 
s jóllaknak majd, kik munkában törődnek; 
s a szabad anyanyelvek majd az égre 
szállva zengik honunk alkotó májusát.3' 

Manojlovic és Krleza 
A nagyváradi holnaposok körében kezdte irodalmi pályafutását Tódor Manojloviő, Adynak haláláig 

nagy tisztelője és hűséges propagálóra. Ha nem is tudta megvalósítani élete nagy tervét, a teljes 
Ady-líra lefordítását, Adyról szóló visszaemlékezései és nyilatkozatai találó és maradandó értékűek: 

3 ' CSUKÁS István: i. m. 9-11. - Emil Bolesleav LUKÁC: A nagy üzenetváltás. Bratislava 1973. 
123., 139. 

700 



„Vezérük és koronázatlan királyuk Ady volt, benne vált tudatossá és nyert formát és kifejezést 
minden, ami után már néhány évtizede vágytak és ami forrt az emelkedettebb magyar lelkekben, 
minden elégedetlenség az eddigi nehézkes intellektuális haladással... minden vágy a jobb iránt és 
minden nagy és olthatatlan szomj a nyugati művelődés iránt . . . Ady akit az élet nagy és örök 
problémái izgatnak, égetnek és kínoznak, aki bódult és kétségbeesett attól, ami az emberiséget 
elkábította és ami miatt az emberiség kétségbe esett."3 2 

Ady számos jelentékeny szerb és horvát tisztelője és követője közül leginkább a legnagyobb élő 
jugoszláv enciklopedista író, Miroslav Krleza Ady-vízióit idézik. Németh László írja róla: „Milyen 
nagynak kell lennie Adynak, ha ez az egyáltalán nem magyarbarát í r ó . . . mégis a legnagyobb 
kelet-európai költőnek látja." Krleza már halála napján mélyen megrendülve siratta el Adyt, de egy 
évtizeddel később nagy tanulmányban tért vissza rá, ekkor Rilke, Proust, Shaw, Dobrovic, George 
Grosz, Goya és Thomas Mann mellé állítva őt. Rilke mellett Adyt tartja legtöbbre: „Ady Endre 
különös jelentősége nem az, hogy impresszionista módszerével a magyar álklasszikus, akadémikus 
korszaknak véget vetett, hanem hogy fájdalmas nagyvárosi sznobizmusa s a mai sors mongol mélységei 
közt az összefüggésnek művészi kifejezést adott." 

Krleza Ady-nekrológjából magyar történelem és irodalom szemlélete is megvilágosodik: „Ady a 
legfájdalmasabb vesztesége a magyarságnak, akit a köztársaság a forradalmi változás prófétájaként 
temettet majd e l . . . Jászi Oszkárral együtt a század első két évtizedének Magyarországán a forradalom 
gondolatának a legrangosabb képviselője volt. Ady mindannak fájdalmas szintézise, ami magyarnak 
tekinthető ezen a glóbuszon. Mindaz, amit a magyarok 48-tól 1918-ig átéltek egy birodalmi csalásban, 
nem jelenti a magyarságot, a magyarságot Ady jelenti. Senki nem gyűlölte és átkozta meg Adynál 
jobban ezt az impériumot és senki sem sejtette meg összeomlását úgy, mint az elhunyt köl tő . . . 
Magyarország egyik legfontosabb személyisége volt."3 3 Ismeretes ugyanakkor, hogy Krleza később 
elítélő hangnemben is nyilatkozott Adyról 

Beniuc 

Nagy román kortársai között volt talán a szomszéd népek szellemi emberei között a legtöbb 
személyes ismerőse. Mihail Beniuc nagy tanulmánya Ady egyik legszebb külföldi méltatása: „Aki 
egyszer- megismerte Ady művészetét, az visszatér hozzá, valahányszor erős, friss széljárta csúcsokra 
vágyik. Már a Góg és Magóg híres kezdősora ráébreszti az embert, hogy a nyugtalanság, a nem 
mindennapiság új és mégis ősréginek tetsző birodalmába lépett . . . Ady napjaink szenvedélyes és 
látnoki előhírnöke vol t . . . Mindaz, amit álmában lelkének hatalmas látomásaiban látott egy viharok
dúlta népnek ez a fia, most van megvalósulóban . . . Valósággá válik a népek testvérisége, megszűnik a 
dolgozó tömegnek és az emberi alkotó munkában elöljáró fiainak kisemmizése a hatalombitorló 
társadalmi osztályok által. Ez volt - meggyőződésem szerint - Ady álma is, aki minden csalódása 
ellenére tudta, hogy népe legjobbjaival együtt embernek kell lenni az embertelenségben. És az is 
vol t . . . Mindvégig hű maradt a néphez... Költő-szava nem volt vox clamantis in deserto. Ez az új, 
magyar és mégis nemzetközi forradalmi leheletű szó nemcsak megújította a magyar lírát, mint költői 
köntöst s a szív és a kimondásra váró gondolat kifejező eszközét, de kilépett az európai értékek 
küzdőterére is, ahol olyan nevekkel találkozunk, mint Blok, Apollinaire, s ahol ragyogva tűnik fel 
aztán Majakovszkij, József Attila, s később Éluard... 

Ady vitathatatlanul nem is nagy, hanem óriás. Most ötven esztendővel halála után, egyetemes 
szinten, piramisok társaságában bontakozik ki tündöklő fénnyel költészetének nagyszerűsége. Mint az 
egyiptomi istenszobor, mely a nap bizonyos óráiban muzsikált."3 4 

3 "LÖKÖS István: Hidak jegyében. Bp. 1974. 79-80. - NÉMETH László: Kisebbségben. 4. k. Bp. 
1942. 344. 

33LÖKÖS István: i. m. 109-110., 117-119. 
34lgaz Szó 1969. 25-26. 
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