
Bosnyák István 

B. SZABÓ GYÖRGY 
ADY-ÉRTELMEZÉSE 

0. Beszámolóban ar ra a kérdésre keresek választ, milyen mértékben 
és milyen intenzitással volt jelen Ady Endre ére tműve a korán elhúnyt 
B. Szabó György irodalomkritikusi, tanulmányírói, tanári és kiadói-
szerkesztői művében, ténykedésében? 

0.1. A Tér és idő' tar talmaz egy tanulmány vázlatot Ady irodalom-
szemléletéről (1955), egy tanulmányt a l í rájáról (1952), s az egész kötet 
legtöbbet aposztrofált írója is Ady Endre. Mindezek alapján joggal állít-
ható tehát, hogy B. Szabó György első kötete Ady jegyében (is) íródott. 

0.2. Az Éjszakák, hajnalolc2-ban viszont — a kötet képzőművészet-
centrikusságából következően — Adynak is jelentéktelen tér jut. 

0.3. A régi magyar irodalom P című egyetemi jegyzetben, a ma-
gyar irodalomtörténetírás és irodalomtudomány fej lődésrajzát vázoló, 
kismonográfiányi (123 oldalas) fejezetben B. Szabó megemlíti, b í rá l ja 
vagy af f i rmái ja Beöthy Zsolt, Riedl Frigyes, Négyessy László, Ferenczi 
Zoltán, Pintér Jenő és Horvát János Ady-értelmezésének egy-egy ele-
mét, miközben némelyik Ady-képnél bővebben is elidőz. 

0.4. 1949-ben B. Szabó György kidolgozza a magyar nyelv és iro-
dalom részletes tantervét a magyar tannyelvű középiskoláink számára, 
1953-ban pedig elkészíti e tanterven alapuló programvázlatot,4 miköz-
ben helyet biztosít Ady életművének is. B. Szabó tehát közvetlenül is 
hozzájárult az Ady-opus középiskolai ismertetésének megalapozásához 
a jugoszláviai magyar iskolarendszerben. A Tanárképző Főiskolán pe-
dig — erről egykori taní tványai nyilván dokumentál tan is tanúskod-
hatnának — maga is „nem középiskolás fokon" adta elő Adyt. 

0.5. 1956-ban — a magyarországi könyvbehozatal szünetelése idej-
jén — sajtó alá rendezi és k iadja Ady Endre összes költeményeit.5 

0.6. Mindezek alapján azt mondhat juk tehát, hogy Ady éle tművé-
nek — legalábbis filológiai-mennyiségi szempontból — igen fontos helye 
volt B. Szabó munkásságában. Más szóval: Ady extenzív jelenléte 
B. Szabó pályá ján igen szembeötlő, kétségtelen, evidens. 

0.7. És milyen volt — kínálkozik a kérdés — Ady intenzív je len-
léte ebben a t ragikusan derékbatört életműben? — Az intenzív jelen-
létről tanúskodik: 
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1. az Ady-életmű filológiai jellegéről; 
2. Ady l í rájáról ; 
3. a költő irodalomszemléletéről, valamint 
4. az életmű értékeiről alkotott B. Szabó-nézet. 

Vegyük sorba az Ady-éle tműnek e négy alapvető szempontból való meg-
közelítését. 

1. B. SZABÓ AZ ADY-OPUS FILOLÓGIAI JELLEGÉRŐL 

1.1. Kri t ikusunk és tanulmányírónk szerves egységként ér telmezte 
— m ű f a j r a való tekintet nélkül — az egész Ady-opust. 

1.2. Az egységen belül külön is rámuta to t t Ady l í rá jának és ú jság-
írásának szerves összefüggésére.6 s ezzel honi Ady- i rodalmunkban a sin-
kói nézetet anticipálta. 

1.3. A műfa jok ra való formális tagolódás ellenére is monoli tnak 
tar to t t Ady-életműben B. Szabó nagy nyomatékkal muta to t t rá — ahogy 
1955-ben ír ta — „az indoktalanul elhallgatott és mellőzött esszéíró Ady" 
időálló ér tékeire is.7 

1.4.0. Az egész é le tműre vonatkoztatot t szerves jelleget, oszthatat-
lanságot szerzőnk a lírai opuson külön is k imuta t ja . Eközben: 

1.4.1. B. Szabó elsősorban az Ady-l íra motívumköreinek szerves 
összefüggését hangsúlyozza. Nézete szerint a költő magyarság-versei 
nem választhatók el gondolati, szerelmi és istenes verseitől,8 mint ahogy 
a világháborús versek s a szerelem-, a pénz- és for radalmi mot ívum-
körök is elválaszthatat lanok egymástól.9 

1.4.2. Ugyancsak a monolitságot, az életmű belső egységét hang-
súlyozza B. Szabó az ars poetica tekintetében is; szerinte „Ady művé-
szetét ér telmetlen c s a k irányzatos, illetve c s a k apolitikus művé-
szetnek minősíteni." 10 

1.4.3. Szerzőnk kidomborí t ja az Ady-l í ra érzelmi ellentéteinek dia-
lektikus összefüggését is. Nagyobbik Ady- tanu lmányában í r j a : „Költé-
szetének vannak központi és állandó lírai érzelmei és vannak másod-
lagos, per i fér ikus elemei: forradalom és kiábrándultság, istenhit és isten-
tagadás, szerelmi lobogás és érzelmi csömör, tömeggel való azonosulás 
és magányos befeléfordulás, magyarság- imádat és népének, f a j t á j á n a k 
kíméletlen ostorozása. Az érzelmi ellentétek ilyen szembeállítása alap-
ján kategorizálni Ady lírai költészetét éppen olyan m e d d ő v á l l a l -
k o z á s lenne, mint megkísérelni a valóságban létező ellentmondások 
számbavételét: az élet, és Ady költészete (. . .) nem tűri a kategorizá-
lást, a sablonokat, a leegyszerűsítést, mert az ellentétek harca és egy-
sége lényege is, megnyilatkozási formája is." 11 

2. B. SZABÓ AZ ADY-LÍRÁRÓL 

2.1.0. Kri t ikáiban és tanulmányaiban szerzőnk e kérdéskör alábbi 
főbb elemeit ér intet te: 
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1. Az Ady-l íra szociális gyökerei; 
2. pol i t ikumának értelmezése; 
3. formai-st i lár is és kifejezésbeli sajátosságai; 
4. az Ady-l íra periodizálása. 

Vegyük sorba e vizsgálati szempontjait . 
2.1.1. Kéri Pál 1909-es t anu lmánya nyomán, Ady l í rá jának társa-

dalmi és politikai ta r ta lmai t B. Szabó is a századforduló és századelő 
antifeudális — demokrat ikus-polgári for radalmat érlelő —• szociológiai 
rétegeire vezeti vissza. Ebben a sajátos társadalmi közegben, az „Ady-
táborban" l á t j a B. Szabó is a költő „türtájoszi" t a r ta lmainak forrását.1 2 

Azonban Kéri t meghaladva/kiegészítve, Ady l í rá jának szociális gyöke-
reit visszavezeti szerzőnk a magyar polgári-demokrat ikus erők fo r ra -
dalomtól való visszahőkölésére, e forradalmi mozgalom vezető táborá-
nak belső gyengeségére, megoszlására is. „Innen — í r j a B. Szabó, ti. a 
magyar antifeudális polgári erők megtorpanó részének eszmeköréből — 
Ady költészetében a kiábrándultság, a pesszimizmus, a »keserves bizo-
dalom« t ragikussága, a »minden mindegy« jelszó mögé re j te t t kétségbe-
esés a magyar nép t ragikus sorsán és a for radalom-várás minden kilá-
tástalansága." 13 

2.1.2. A politikum, a szociológiai ta r ta lmak tekintetében B. Szabó 
szintén az adys monolitást, a belső szervességet hangsúlyozza: „Ady 
nem-poli t ikai verseiben is jóval több a társadalmi vonatkozás, a való-
ság-elem, mint a Népszava és a szociáldemokrata pár t hivatalos költő-
jének, Csizmadia Sándornak egész l í rájában." 14 

Ezzel összefüggésben bí rá l ja azt a szemléletet, amely a polit ikumot, 
„a politikai és társadalmi, sőt a forradalmi t a r t a lmat ott l á t j a meg csu-
pán, ahol ez a tar ta lom jelszavakban jut kifejezésre, de képtelen felis-
merni az ú j tar ta lom forradalmasí tó kihatását a vers e g é s z é r e . . . " 1 6 

Az Ady-l íra pol i t ikumának dialektikus egységben látása vezeti el 
szerzőnket az igen fontos megállapításhoz, hogy e költészet poli t ikuma, 
minden ellentmondásával együtt, mindvégig a forradalmi költészet ha -
tárvonalán belül marad.1 6 

2.1.3. Ady költészetének esztétikai vizsgálatával kapcsolatban min-
denekelőt t azt kell megállapí tanunk, hogy az ilyen vizsgálódás — az öt-
venes évek jugoszláviai magyar i rodalomkri t ikájára egészében is jel-
lemzően — B. Szabó esetében is másodlagos jelentőségű volt; a formai , 
nyelvi-stiláris, szerkezeti stb. kérdésekről csupán az előtérbe kerü l t te -
matikai-motívikai és poli t ikai- tar talmi jellegzetességek járulékos ta r to -
zékaként tör tént említés. 

S nem kevésbé nevezhető kor tünetnek az sem, hogy az Ady-l í ra 
esztét ikumát — ismét csak az akkori krit ikai á l lapotainkra jellemzően 
— B. Szabó is túl „egyenesen" vezeti vissza e l í ra társadalmi é lmény-
forrására . „ . . . Ady számára a magyar társadalmi élet minden megnyi -
latkozásában egyéni, szubjektív művészi élménnyé sűrűsödött . Innen 
(mármint e társadalmi élményforrásból, B. I.) költeményeinek változó 
alaphangulata , innen stí lusának ú j elemei, innen kép-alkotásának és 
szóösszetételeinek eredetisége, s végül ebből következik költői nyelvé-
nek az a gazdasága, amellyel az emberi érzés legf inomabb á rnya la ta i -
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nak művészi kifejezésére is képes" — ál lapí t ja meg például József Att i -
la - tanulmányának egyik Ady-digressziójában,1 7 s nem szükséges külön 
is bizonyítani, mi áll e szemlélet hát terében. A Társadalom, mint eszté-
t ikai demiurgosz, a poézis poézis voltát is létrehozó, esztétikai világte-
remtésre is képes, mindenható Determináns . . . Illetve, más szóval: az 
ötvenes éveink vulger-szociologizáló eszté t ikájának egyik alaptétele. 

Meg kell azonban említeni, hogy az Ady-vers esztét ikumának gené-
zisét illetően a fentinél sokkal á rnyal tabb az Éjszakák, hajnalok egyik, 
1962-es Ady-digressziója.18 It t ugyanis B. Szabó már — Hatvany Lajos 
nyomán — a költő individuális, nem pedig pusztán — társadalmi érzés-
energiáira, „az érzések komprimál t ere jére" vezeti vissza a költői esz-
köztár kellékeit (pl. Ady költészetének viszonylagos hasonlat-nélküli-
ségét is). 

S végül it t kell megemlíteni azt is, hogy szerzőnk evolúciót lát Ady 
lírai kifejezésmódjában. Az Űj versekben és a Vér és arany-ban a költő 
még „szimbólumokká oldja fel a magyar feudálkapi tal is ta társadalom 
ellentmondásait; költői jelképpé a lak í t ja át a valóságot". Ezzel szemben 
Az Illés szekerén c. kötettől kezdve a jelbeszéd egyre világosabbá vá-
lik, „szimbolikája, jelképei a következő köteteiben egyre világosabbak, 
érthetőbbek, és végül — a jelbeszéd helyett, a költői absztrakciók helyet t 
•—• a valóság nyelvén fejezi ki a társadalmi ellentmondások lényegét." 19 

2.1.4. Ady l í rá jának korszakolását B. Szabó csak az egész életmű, 
s külön a lírai opus monolitásának szellemében lát ta lehetségesnek. 
„A szakaszhatárokat Ady költészetében nem lehet mereven értelmezni: 
egy-egy fejlődési szakaszán belül fe lfedezhet jük, az eltérő költői sa já t -
ságok mellett, az azonosságokat is; egy-egy művészi eredmény állandó-
sulása mellett, a korábban kivívott ta r ta lmi és formai eszközök lényeg-
beli, minőségi meghaladását" —- állapította meg a ma már magától ér te-
tődő korszakolási elvet 1952-ben,20 s nagyobbik Ady- tanu lmányában 
maga is ehhez t a r t j a magát a lírai életmű periodizálásakor. 

Első korszakként a Versek-Űj versek közötti időszakot jelöli meg, 
mondván, a költő első két kötete nem más, mint „a kor ál talános lírai 
sémáira írt hangula tdalok" gyűj teménye. Érdekes, hogy B. Szabó az 
Üj versek ú j költői kval i tásainak előzményeit sem lá t ja az első két kö-
tetben. Az Üj versek radikális újszerűsége ily módon még jobban ki-
domborodik tanulmányában: Ady ebben a könyvében — mintegy vá ra t -
lanul, előzmények nélkül — határozot tan túllép „a századvégi magyar 
líra adott keretein, uralkodó hagyományain, a hivatalos irodalom »né-
pies-nemzeti« i rányzatának álnépiességén, lompos vidékiességén és bé-
nító konzervativizmusán"; költőnk szakít „a századforduló költői sab-
lonjaival" és levetkezi „a magára erőszakolt költői szerep sallangjait , 
hogy felfedezze önmagát, megtalá l ja a maga őszinte költői hang já t és 
egyéni módon fejezze ki a modern ember — az imperial izmus korában 
a fél-feudális Magyarországon élő ember érzéseit, élményeit, 
gondolatait ." 21 

A második korszakot B. Szabó az Új versektől, A halottak élén-ig 
számít ja és a költő éret t korszakának minősíti. Erényeit pedig e főbb 
tételekkel sommázza: a koreszmék ebben az időszakban kondenzálva, 
sűrí tve jelennek meg Ady l í rá jában; a valóságélmény „a személyes á t -
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élés izzásában és hevében lényegül át költészetté"; átfogóan és a maga 
gazdagságában tükröződik e periódus verseiből a magyar valóság képe; 
a szubjektív érzések is intenzívek, az élmények sokrétűek; hangszerelé-
sében is gazdag e korszak l í rá ja . . ,22 

Végül, a harmadik korszakról — A halottak élén, Utolsó hajók — 
B. Szabónak csak tematikai-motívikai észrevételei vannak.2 3 

2.1.5. Az életmű filológiai jellegével és líra-részlegével kapcsolatos 
főbb B. Szabó-nézetek sommázása után vessünk pil lantást a bevezető-
ben jelzett harmadik kérdéskörre. 

3. ADY IRODALOMSZEMLÉLETÉNEK ÉRTELMEZÉSE 
ÉS ÉRTÉKELÉSE 

3.1. B. Szabó a költő irodalomszemléletének néhány olyan elemét 
a f f i rmál ta az ötvenes években, amelyek ma jd a ha tvanas években meg-
újuló jugoszláviai magyar irodalomszemlélet („újvidéki iskola") a lap-
jaiba is beépülnek. 

3.2. Eközben néhány „sarkított", az ötvenes éveinkre jellemző tétel t 
is megfogalmaz (pl. azt, hogy Ady „a t a r t a lmat előbbrevalónak val l ja 
a formánál",2 4 illetve, hogy ő „ellentétben az irodalmi pálmaházak m ű -
vészi öncélúságával — az irodalom társadalmi szerepét és a művészi 
alkotások társadalmi funkciójá t hangsúlyozza" . . ,25) 

3.3. B. Szabó legtöbb vonatkozó nézete azonban ma sem szorul kor -
rekcióra: Ady „a politikai, közéleti és irodalmi fej lődést összefüggésben 
l á t j a " 26; irodalomszemlélete világirodalmi távlatú2 7 ; az irodalmi legen-
dák rombolója28; radikális tagadója a világnézetnélküliségnek, a „Szent 
Anekdotának" 2 9 ; irodalomszemlélete két i rányú harcot képvisel: a „né-
pies-nemzeti" jelszavak mögé bújó, konzervatív, vidékiesen „hagyo-
mányvédő" álnépiességet támadja , de ugyanakkor a Nyugat ál tal kép-
viselt esztétikai formalizmus meghaladását is szorgalmazza . . .30 

3.4. Ady irodalomszeléletének B. Szabó-i értelmezése és értékelése 
u tán azt vesszük számba, hogyan értékelte szerzőnk az egész Ady-opust . 

A. ADY ENDRE ÉLETMŰVÉNEK B. SZABÓ-I ÉRTÉKELÉSE 

4.1. Ezen értékelés elvi-elméleti a lapját kr i t ikusunk a ha ta lmas 
Ady-irodalom jó néhány tételének kri t ikai számbavételével vetet te meg. 

4.1.1. Egyetemi jegyzetében kipellengérezi a „ fu tur is ta köl tőket" — 
ti. Adyt és társait — „humoros vagy patologice" jelenségnek nyi lvání tó 
Beöthyt,81 s az állítólag „túlcsapongó" Ady-kul tusz ellen 1927-ben köny-
vet író Négyessy László munká já ró l is polémikusán á l lapí t ja meg: „Né-
gyessynek ez a könyve nem a »túlcsapongó« Ady-kul tuszt »leplezte« 
le, hanem fe l tár ta szerzője esztétikai nézeteinek korlátoltságát, és u g y a n -
akkor igazolta, hogy meghaladott esztétikai álláspontok alapján a mo-
dern kor irodalmi jelenségeit sem megközelíteni, sem megmagyarázni 
nem lehet."32 Végül, P in tér Jenő irodalomszemléletének reakciós, rö -
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vidlátó és soviniszta jellegét B. Szabó egyetemi tankönyve Ady-ellenes 
Pintér-dörgedelmekkel is illusztrálja.33 

4.1.2. Ellenben igen pozitíven szól e tankönyv arról, hogy Riedl 
Frigyes Adyról is beszélt az egyetemen s megkísérelte elemezni Ady 
költészetét34; hogy Ferenczi Zoltán irodalomtörténeti át tekintése e l ju-
tott egészen Adyig35; hogy Horváth János volt az első kr i t ikus a Nyugat 
táborán kívül, aki részletesen és alaposan foglalkozott Adyval, s ezzel 
kiváltotta az irodalmi és politikai reakció heves ellenszenvét.39 

4.1.3. A Tér és idő nagyobbik Ady- tanu lmánya szintén ér int i az 
1919 utáni e l lenforradalmi korszak Ady-kr i t iká jának kérdését. Szerzőnk 
eközben egyaránt elutasí t ja „a magyar f a j i mítosz politikai és i rodalmi 
képviselőinek", „a romant ikus antikapital izmus híveinek" s „a nemzeti 
romant ika megszál lot t ja inak" Ady-revízióit és Ady-kisaját í tásai t , de 
egyúttal és hallgatólagosan — nevet nem említve — a nyugatosok azon 
kísérletét is, hogy „a tiszta művészet" nevében Adynak csupán néhány 
versét nyi lvánítsák időálló ér téknek, mondván, „kevés költő hagyot t 
maga u tán annyi selejtet, művészileg idétlent és modorost, mint 
éppen Ady".37 

4.1.4. B. Szabó Ady-értékelésének elvi megalapozásához hozzájá-
rul t az életmű 1945 utáni magyarországi k r i t iká jának számbavétele, k ü -
lönösen pedig Révai József Ady-értelmezésének bírálata. B. Szabó 
ugyanis azt a törekvést lá t ta — s az ötvenes éveink irodalompolit ikai 
állapotai szemszögéből nézve: jelentőségteljesen el is ítélte — Révai 
hozzáállásában, hogy ő a napipoli t ika takt ikai és stratégiai szempontjai 
szerint közelít Adyhoz, s á l ta lában a költészethez.38 

4.2.0. Ady életművét B. Szabó két alapvető szempontból értékelte: 
az opus társadalmi és irodalmi (irodalomtörténeti) jelentősége szem-
szögéből. 

4.2.1. Ady költészetének s egész é le tművének alapvető társadalmi 
jelentőségét szerzőnk abban látta, hogy a költő már életében egy egész 
forradalmi nemzedék nevelője lett,39 halála u tán pedig a magyar prog-
resszív erők küzdelme a „magyar Pokollal" szintén az ő nevében folyt 
s őrá hivatkozva mozgósította a feltörő társadalmi erőket, miközben Ady 
az el lenforradalmi erők teljes felülkerekedése u tán is zászlója tudot t 
maradni a magyar progresszív mozgalomnak.4 0 

4.2.2. Ady életművének irodalmi jelentőségét B. Szabó két síkon 
vizsgálta: a XX. századi magyar i rodalomtörténet egészében, s külön 
az e századi magyar l í ra történetében. 

Nézete szerint Ady irodalmi munkássága élvonalában állt a harc-
nak, amely „a modern magyar irodalom és művészet megteremtéséér t 
folyt egy félfeudális ország fojtogató, bénító, sorvasztó légkörében, s egy 
embertelen, szabadságnélküli és művészetellenes társadalmi rend nyo-
morító hata lmai ellen".41 

Azonban a költő B. Szabó szerint is nemcsak élvonalában állt e 
Nyugat körüli harcnak, hanem túl is nőt t ra j ta . Legalábbis azon ten-
denciáján, amely e harcot pusztán a hivatalos, „nemzeti" i rodalommal 
szemben vívandó esztétikai harcként értelmezte, s nem lát ta meg, hogy 
a társadalmi feltételek megváltoztatása nélkül a szellemi/esztétikai sza-
badság csak fikció lehet. Ezzel szemben „Ady összefüggésben l á t j a a 
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társadalmi és szellemi for radalom kérdéseit, meglá t ja a fél-feudális or-
szág i rodalmának társadalmi jegyeit", s lévén hogy az esztétikai fo r ra -
dalmat a társadalmi harc egyik, ám közel sem egyetlen megnyilatkozá-
sának ta r t ja , az ő irodalmi harca meghaladja a polgári társadalom esz-
tét ikai csatározásainak szintjét.42 

A költő líratörténeti jelentőségét B. Szabó egyrészt abban jelöli 
meg, hogy Ady megnyi t ja a magyar líra Arany-epigonizmussal lezárt 
zsákutcáját .4 3 Ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy költőnk meg-
alapozza a modern magyar l írát és végreha j t j a a magyar vers fo r ra -
dalmasítását.44 Végül, költészetének anticipáló jelentőséget is tu la jdoní t 
a magyar l íra tör ténetében: „Ady tudatosan vállalkozott a meghaladott , 
a magyar társadalmi elmaradottságot a költészetben is visszatükröző 
sajátságok felszámolására, amelyek akadályozzák, hogy az ú j társadalmi 
viszonyokat és jelenségeket a maguk összetettségében fejezze ki. Hogy 
megszólaltathassa az el lentmondásokkal telí tett magyar társadalomban 
élő ember érzéseit és lelki rezdüléseit — elindítója lett annak a bomlási 
folyamatnak irodalmunkban, amelynek erjedésében már ott munkált 
az új kor adekvát irodalmi kifejezésének a szándéka." 45 

Mindezt összevéve: B. Szabó György már 1951-ben „a legnagyobb 
magyar érték"-nek nevezi Ady életművét, Petőfi és József Atti la művé-
vel egyetemben.46 

5. „AZ ÉRTELMEZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ ÉRTELMEZÉSE 
ÉS ÉRTÉKELÉSE" 

5.0. Elérkeztünk utolsó problémakörünkhöz, ta lán a legnehezebb-
hez: az értelmező és értékelő munká jának értelmezéséhez és ér tékelé-
séhez . . . Vagyis, ahhoz a kérdéshez, hol a helye s mi a jelentősége Ady 
extenzív és intenzív jelenlétének a túl korán e lhunyt kr i t ikusunk és 
tanárunk, kiadónk, graf ikusunk és közéletink alkotói pá lyáján? 

5.1. Ma, csaknem negyed századdal e csupán nagy vonalakban vá-
zolt Ady-réflexiói megfogalmazása után, B. Szabó György Ady-képének 
körvonalai meglehetősen ismerősnek, helyenként nagyon is ismerősnek 
tűnnek számunkra. „Fél re tehet jük"-e őket tehát mint „nem eredetie-
ket", „meghaladot takat"? 

5.2. E meglehetősen nehéz kérdés csupán részbeni megválaszolása 
előtt, szerzőnk Adyval való foglalatoskodásának azon elemére utalnék, 
amelyet máris eredetinek minősített a szakma. Az 1956-os Ady-összes-
ről van szó, melyet Péter László már fél évtizeddel ezelőtt így minő-
sített : „Jelentősége (.. .) abban áll, hogy B. Szabó György ( . . . ) a Föl-
dessy-féle Ady-összesekhez eredeti leleménnyel hozzácsatolta az Ady-
múzeum 2. kötetében (1925) található, szintén Földessytől származó Ady 
verskronológiát. Jelentős ez azért, mer t B. Szabó ezzel annak a fölis-
merésnek adta tanújelét , hogy Ady verseinek addigi kiadásai, amikor 
a versek, a szerzői szándéknak megfelelően, zár tan komponál t ciklus-
rendben tá ru lnak az olvasó elé, akarat lanul is elfödnek egy másik, az 
utókor számára nem kevésbé fontos értelmező szempontot: az idő-
rendét . (. ..) Ez a fölismerés a maga idejében ki tűnő ( . . . ) Ezt B. Szabó 
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már korán észrevette, s dicséretes kezdeményezéssel meg is való-
sította." 47 

5.3. B. Szabó tehát mint kiadó, il letve sa j tó alá rendező egyféleképp 
szintén hozzájárul t az Ady-értelmezéshez. Mégpedig, a kompetens filo-
lógus-szakértő szerint, eredetien, út törő módon, dicséretes kezdeménye-
zéssel. És a tanulmányíró B. Szabó? Mennyire eredeti és időálló az ő 
viszonyulása az Ady-életműhöz? 

5.3.1. Folyóiratunk, a Híd 1977-es Ady-száma meggyőzően aktual i -
zálta a régi igazságot, hogy a nagy életművek szakirodalmában az ere-
detiség — igen viszonylagos. Minden ú j a b b értelmező és értékelő — 
akarva vagy akarat lan, kimondva vagy hallgatólagosan, tudatosan vagy 
ösztönösen — egy-egy korábbi nézet, szempont vagy ítélet ellen, i lletve 
mellett foglal állást. S mint részben már u ta l tunk is rá, ezt te t te 
B. Szabó is az ötvenes években: valakik ellen s mások nézeteivel össz-
hangban értelmezi és értékeli Ady Endre életművét, miközben az „erede-
tiség" az ő esetében is az akkor és itt — a jugoszláviai magyar irodalom 
ötvenes éveiben — aff i rmál t , mellőzött vagy elutasított szempontok és 
ítéletek összességében, va lamint a saját hangsúlyokban és árnyalásokban 
muta tha tó ki. Viszonylag reális ér tékmérőnek tehát az ő esetében sem az 
„abszolút eredetiség", hanem a történetiség k r i té r iuma kínálkozik: mit 
képviselt B. Szabó Ady-képe a maga idejében? 

5.3.2. Az ötvenes évek Ady- i rodalmának összevető vizsgálata nyi lván 
számos olyan saját hangsúlyt , szempontot és nézetet is k imuta tha tna , 
mellyel B. Szabó az akkori magyarországi Ady-filológiában is (viszony-
lagos) eredetiséget képviselt. Szűkebb pá t r iánkban pedig ez az Ady-ér te l -
mezés nyilvánvalóan a „hidas", és nem a „kalangyás" Ady-értelmezés 
hagyományában illeszkedett be.48 Viszonylagos eredetiségét tehát min-
denekelőtt e hagyományon belül kell keresni. Márpedig, e baloldali, 
marxis ta igényű Ady-értelmezés tradícióját B. Szabó nemcsak követte, 
hanem részben meg is haladta. Pastyik László ér tekezletünkön elhang-
zott beszámolója ugyanis a régi Híd pozitív Ady-kul tuszában elsősorban 
azt muta t ta ki, hogy Ady költészete mint valóság-alakító for rada lmi 
eszköz volt jelentős a mozgalom számára. Löbl Árpád viszont ezt a moz-
galmi értékelést azzal konkretizálta, hogy a szelektív Ady-szorgalma-
zásra Utalt (az optimista, a harcos, a prole tár- és paraszt- támogató, a 
jakobinus, a dunai népközösséget af f i rmáló stb. Ady, contra pesszimista, 
dekadens stb. A d y . . . ) . B. Szabó viszont, mint lát tuk, e mozgalmi ha-
gyomány szellemében, de jóval tágabb ér ték-pla t formról közelített a 
költő életművéhez. 

5.3.3. Összetetteb kérdés, hol ennek az Ady-szemléletnek a helye 
a jugoszláviai magyar kri t ikai gondolkodás történetében? 

A kérdést, paradox módon, csak úgy válaszolhat juk meg, ha 
B. Szabó saját irodalomszemléleti evolúciója felől közelítünk hozzá. 
Csak így vehe t jük ugyanis számba, hogy 1950—1955 között — vagyis, 
az Adyval való legintenzívebb foglalkozása idején — mit képviselt szer-
zőnk a honi irodalomszemléletben és irodalompoli t ikánkban. Mivel e 
részkérdéssel annak idején két t anu lmányban behatóbban is foglalkoz-
tam,49 az önismétlés helyet t csak visszautalnék rá juk . Ezút ta l még azt 
kell kiemelni, hogy a zsdánovizmus és a jugoszláv „zogovicizmus" bék-
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lyóiból kitörni akaró irodalmi, irodalompolitikai és esztétikai közgon-
dolkodásunkban B. Szabó a jelzett években Adyval és Ady révén is az 
akkori progressziót képviselte. Más szóval: az Ady-értelmezés és érté-
kelés egyszersmind kritikusi fegyver is volt a kezében, melyet ő igen 
ügyesen forgatott , miközben szívósan küzdött honi magyar i rodalmunk 
megújhodásáért . Amikor, például, 1950-ben azt hangsúlyozza nagy nyo-
matékkal, hogy Ady (és Vörösmarty, Petőfi, Arany, Vajda és József 
Attila) költészete sem kizárólag politikai költészet, hiszen irodalomtör-
ténetünk legnagyobb lírikusai „valamennyien szélesebben értelmezték 
a lírát",50 akkor egyidejűleg e „szélesebb értelmezést" sürgette akkori, 
beszűkítő irodalompolit ikánkban is. Vagy, amikor Ady költészetének 
„nagy és őszinte" voltát egyebek közt azzal is bizonyítja, hogy felhang-
zik benne „a szerelem, a férf i -nő viszonyának problemat ikája" is,51 

akkor — ma már szánni való/megmosolyogtató módon — egyúttal e 
kirekesztett problematika polgárjogáért is hadakozik post-zsdánovista 
i rodalmunkban. S ugyancsak az akkori jelennek is szól B. Szabó, Ady-
ról szólva, amikor költőnk pesszimizmusát visszavezeti „a társadalom 
alapvető kérdéseinek megoldatlanságára", illetve, amikor költészetét e 
pesszimizmussal együtt minősíti forradalminak . . .52 Mondani sem kell: a 
szocializmus és pesszimizmus „összeférhetetlenségét" bizonygató akkori 
irodalompolit ikánknak törve borsot — taktikusan, közvetett módon — 
az orra alá . . . 

5.3.4. Az ötvenes években Ady Endre költői öröksége B. Szabó 
révén is aktívan jelen volt i rodalmunk akkor induló fiatal korosztályá-
nak szellemi/esztétikai szabadságharcában. S mivel e harc, t ragikus 
módon, a felszabadulás előtti Híd-mozgalom résztvevőinek konzerváló-
dott — s az ú j viszonyok között jórészt konzervatívvá lett — irodalom-
szemlélete ellen is irányult , Ady Endre közvetett — B. Szabó révén is 
érvényesülő — jelenléte e harcban ugyancsak nem volt mentes a t ragi-
kumtól. Ez az új, konstituálódni próbáló nemzedék ugyanis a felszaba-
dulás előtti Híd irodalomszemléleti hagyományát a felszabadulás utáni 
időkben immár anakronisztikusan szorgalmazó idősebb nemzedék ellen 
egyebek között a teljes Ady zászlajával vonult „hadba", ami azt is je-
lenti, hogy egyúttal a régi Híd forradalmian prakticista — a harmincas 
években egyedül előremutató! — Ady-értelmezése ellen is lázadniok 
kellett. Épp az „új vizeken" járás céljából! 

E „csendes lázadás" eszmei a ty ja pedig a f iatalon elhúnyt, s akkor 
még igen f iatal — harminc éves — B. Szabó György volt. 
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R E Z I M E 

INTERPRETACIJA ADY-JA U ZlVOTNOM DELU B. SZABÓ GYÖRGY-A 

Ekspoze trazi odgovor na pitanja, u kakvom obimu i sa kakvim intenzi-
tetom je foto prisutan opus Endre Ady-ja u delu naseg prerano preminulog 
(1920—1963) 'knjizevnog kriticara, univerzitesfkog nastavnika, graficara i dru-
stvenog radnika. 

1. poglavlje zacrtava Szabó-ovo shvatanje Siloloskog karaktéra Ady-jevog 
dela; 

2. poglavlje prikazuje njegovu interpretaciju Ady-jeve lirike; 
3. poglavlje sumira Szabó-ovo shvatanje Ady-jevih pogleda o knji-

zevnosti; 
4. poglavlje se bavi vrednovanjem Ady-jevog opusa od strane B. Szabó 

György-a, a 
5. poglavlje daje ocenu Szabó-ovog bavljenja sa zivotnim delom naseg 

velikana istorije knjizevnosti XX veka. Ovde se dolazi do zakljuöka da je 
Ady-jeva prisutnost u pedagoskom, kriticarskom i filoloSkom (priredivaő-
kom) radu B. Szabó-a bila ekstenzivna i intenzivna naroőito pedesetilh godina 
(1950—1956), a slika Ady-ja koju je nas kriticar zacrtavao u svojim iknjigama 
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i univerzitetskom udžbeniku — relativno originalna. I to ne samo u jugo-
slovenskoj, već i u mađarskoj filologiji pedesetih godina. Pored toga, na 
kraju ékspozea se naglašava i to da je ova slika Ady-ja nastala u duhu 
marksističkih tradicija našeg predratnog revolucionarnog časopisa Híd, ali 
B. Szabó je tu tradiciju dobrim delom i prevazišao, prilazeći Ady-jevom 
opusu sa mnogo šire i savremenije književno-teoretske platforme. 

S U M M A R Y 

THE INTERPRETATION OF ADY IN THE LIFE WORK OF 
GYÖRGY B. SZABÖ 

This paper treats the size and intensity of Ady's work present in the 
work of György B. Szabó. It has been stated that Ady's presence in the pe-
dagogical, critical and philological work of György B. Szabó was especially 
remarkable in the fifties (1950—1956), and that the interpretation of Ady 
which Szabó gave in his books and university textbooks was relatively 
original. 
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