
Utasi Csaba 

ADY A KALANGYÁBAN 

Szenteleky Kornél haláláig híve és csodálója volt Ady Endre köl-
tészetének, az örökébe lépő Szirmai Károly azonban, ki legszívesebben 
száműzte volna a folyóiratból a társadalmi és politikai aktuali tás min-
den markánsabb jegyét, nem érezte feladatának az Ady-hagyomány 
ápolását. Míg a Híd ismételten verseket, cikkeket, novellákat tesz közzé 
a költőtől, s a lap fiatal munkatársai írásaikban is gyakran hivatkoz-
nak rá, példaképünknek tar tva őt, addig a Kalangya hűvösen elzárkó-
zik, s a „tiszta" irodalomra esküdve, egy egészen másfa j ta költészetesz-
mény érvényesítését tűzi ki célul. A Kalangya számára Kosztolányi 
Dezső l í rá ja a mértékadó, amiről nem pusztán a nagy gonddal és kivé-
teles erőfeszítéssel megszerkesztett Kosztolányi-szám tanúskodik, hanem 
a költő gyakori szerepeltetése is. Nyilván közrejátszott ebben az is, hogy 
Kosztolányi tá junkról származott el, hogy a különszám készültekor már 
halálos beteg volt, nemkülönben pedig az, hogy a Kalangya elsősorban 
az élő magyar irodalom jelenségeit, törekvéseit kívánta figyelemmel 
kísérni. Ez utóbbi mozzanat azonban az Ady iránti közöny okait illetően 
elégtelennek bizonyul. Mert ott van például József Attila esete. Nála 
elevenebb és nagyobb köitője nem volt a magyar irodalomnak a Ka-
langya indulása utáni időszakban, Szirmai Károly azonban soha egy 
sort sem vett át tőle, mi több, még halálakor sem ismerte föl kivételes 
tehetségét. Mindezzel persze korántsem azt kívánom állítani, hogy Ady 
l í rá ja éppannyira távol állt a Kalangyától, mint az akkor tá j t még Ma-
gyarországon is eléggé ismeretlen József Attiláé. Tény azonban, hogy 
a folyóirat a jótékony időre bízta Adyt, s hatása, lázai alól kivonva ma-
gát, elnézett az örökség fölött. Nemcsak, hogy eredeti Ady-szövegekkel 
nem próbált hatni a jugoszláviai magyar olvasóközönség ízlésére és gon-
dolkodásmódjára, hanem még a költő halálának huszadik évfordulójá t 
sem jelölte meg, noha akkor már a közelítő ú j abb „különös nyár-é jsza-
ka" tünetei nagyonis láthatóak voltak Európa egén. Feltételezhető te r -
mészetesen, hogy Szirmai Károlyt a tengernyivé duzzadt Ady-irodalom 
is távol tar tot ta a szervezett akciótól, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy 
az 1929-es Ady-revízió emléke ret tentet te el, hiszen, az akkori vi ták 
során épp a maga különvéleményét nyíltan hangoztató Kosztolányit ér te 
a legtöbb sérelem és durva gáncsoskodás. Akármint volt is, a Kalangya 
nem élt az évforduló kínálta lehetőségekkel. A mulasztást ma jd Herceg 
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János igyekszik pótolni öt évvel később, a folyóirat életének immár leg-
válságosabb időszakában. Nyilvánvaló tehát , hogy a Kalangya Ady-képe 
nélkülözi a tudatos és folytonos építkezés minden ismérvét, s így a mai 
olvasó csak néhány esetleges, egymással össze nem függő megnyilatko-
zásra támaszkodhat. 

Az első nagyobb mozaikkockát Ambrus Balázs kínálja, aki 1935-ben 
Schöpflin Aladár Ady-könyvét ismertet i a lapban,1 hadd tegyük hozzá, 
nem kis meglepetésünkre. Mert igaz ugyan, hogy Ambrus Balázs kor-
társa volt Ady Endrének, ő is 1877-ben született, ám e véletlen körül -
ményen kívül ke t te jük élete és pá lyá ja egyetlen más vonatkozásban 
sem rokonítható. Ambrus Balázs verselése, mint Bori Imre rámuta t , az 
„árva szív", a „két méla szem", a „halk sírás" és a „vérző vágy" motí-
vumai köré szerveződött, s a „felszíni-hangulati jelenségeket megének-
lő" költő egyetlen kötetének megjelenésekor, 1918-ban már az „egyhú-
rúság végső ha tárá ig" ment el.2 Századvégi l ír izmusával végképp holt-
pontra jutot t tehát, s már csak a válságba sodródó kisebb tehetségek 
jellegzetes sértettségével és felsőbbségi tudatával lehetet t jelen irodal-
munkban. Er re enged következtetni egyébként Szenteleky egy vá ra t -
lan ki fakadása is, melyben „nagyszájúnak" és „teljesen tehetségtelen-
nek" nevezi őt.3 Fölmerül há t a kérdés, hogy ez az Ady előtti időkben 
megrekedt poéta mit lá thatot t meg Schöpflin könyvében és Ady l í rá-
jában, illetve miért fordul t méltató szavával egy számára idegen és való-
jában ismeretlen világ felé. A választ lépésről lépésre maga a mél ta tás 
adja meg. „Szép könyv, okos könyv, f inom könyv" — üti le az első han-
got Ambrus Balázs az impresszionista kr i t ika í rat lan szabályai szerint, 
s e hangtól a továbbiakban sem távolodik el. Lépten-nyomon Schöpflin 
szemléletének eredetiségét, újszerűségét, értékességét, okfej tésének logi-
kusságát, felfogásának ú jdonságát és meglepő voltát emeli ki, anélkül 
azonban, hogy r ámuta tna vagy jelezné legalább, mihez viszonyítva t a -
lál ja ú j n a k és eredetinek a schöpflini gondolatmenetet . Nem véletlen 
éppen ezért, hogy a kötet ér tékének forrásá t sem tud j a másban látni, 
mint abban, hogy a szerző ál láspontja „nem fordul sem jobbra, sem 
balra, kizárólag az igazságot képviseli", mintha bizony nem is a szélső-
ségességtől és a leegyszerűsítéstől kellene fé l tenünk az igazságot, hanem 
magának a gondolatnak világnézeti alapjaitól. Ilyen kontextusban ér t -
hetően Adyról sem mondhatot t semmi f igyelemre méltót. Teljesen feles-
legesen „védelmébe" veszi a költőt, mondván, hogy a könyvből r ánk 
tekintő Ady-arc nem ér thete t len fenegyereket vagy züllött alkoholistát, 
nem különcködő versíró t vagy mindent eltiporni akaró for rada lmár t , 
hanem gondos és lelkiismeretes költőt mutat , m a j d végül leszögezi, hogy 
Ady politikai állásfoglalása, „dacoskodása igazolható jóhiszeműségén" 
alapult. A méltatást rövid záradékkal l á t j a el, amely egy csapásra min-
denre fényt derít. Elmondja, hogy negyed századdal ezelőtt hosszabb 
ideig Schöpflin barát i köréhez tartozott , ki verseit a Vasárnapi Üjság-
ban, e „nagytekintélyű folyóira tban" közölgette időnként. Ambrus Ba-
lázs tehát az eltűnt i f júság előtt tiszteleg írásában, anélkül azonban, 
hogy a megidézett idő korlá ta i t le tudná dönteni. 

Még több kételyt és ellenérzést vált ki a f iatal Dudás Kálmán re-
cenziója Hegedűs Lóránt Ady és Tisza című könyvéről.4 Dudás ugyanis 
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magáévá teszi a nézetet, miszerint Ady Endre és Tisza István — a kö-
zöttük tátongó óriási szakadék ellenére is — messzemenően egyek, „két 
szikrázó ikeroromként" ál lnak előttünk, s „egymás fényét erősítve", jó-
tékony jeleket vetnek ú t ja inkra . A Tisza-legenda ilyesféle élesztgetése 
nem támaszt kételyeket Dudásban, ellenkezőleg, a lelkesedés, az egzal-
táció felé viszi el, még ha azt kell is olvasnia Hegedűs Lóránt könyvé-
ben, hogy Tisza és Ady hazaszeretete tu la jdonképpen egy tőről fakad, 
mivel mindket tő jük leglelkét dzsentri származásuk és dzsentri ősiségük 
határozza meg. Ez az elmélet persze csöppet sem volt új . A húszas évek 
elején Szekfű Gyula már Tisza mellé állította Adyt, akiben a „48 óta 
száradozó magyar nemességnek beteg virágát" , „egyik utolsó öntudatos 
t ag já t " látta, akárcsak a f iatal Zilahy Lajos is, midőn a pusztuló m a -
gyar kisnemesség öntudatának utolsó fel lobbanását" vélte fellelni Ady-
ban.5 Dudás Kálmán valószínűleg nem ismerte ezeket az előzményeket, 
s nem is gondolkodott el róluk, mégis megdöbbentő azonban, hogy — 
gyakorló költő lévén — alkotói lelkiismerete nem lázadt fel és nem u ta -
sította el ezt a furcsa párosítást, mely szemmel láthatólag a felszínes 
magyarázkodás szolgálatában állt, s mint ilyen Ady költészetének meg-
engedhetet len leépítését eredményezte. 

A két háború között Kázmér Ernő tet te közzé a Kalangyában az 
egyetlen olyan, t á rgykörünkbe vágó tanulmányt , 6 melynek nézőpontjai 
és megállapításai egészen napjainkig muta tnak előre. Bár a t anu lmány 
Todor Manojlovictyal foglalkozik, érintőlegesen mégis jóval többet és 
fontosabbat mond el Adyról, mint Ambrus Balázs vagy Dudás Kálmán 
recenziója. Minthogy Kázmér Ernő ízig-vérig i rodalmár volt, eszmefut -
tatása egyetlen pi l lanatra sem téved a költő életének viselt dolgaira, 
s költészete jelentőségét sem külsőleges mozzanatok vagy haszonelvű 
ráfogások alapján ítéli meg. Míg ekkor tá j t a magyar i rodalomban csak-
nem változatlan hévvel folyik Ady miszticizmusának és magyarság tu-
datának elemzése, a kisaját í tás nem is mindig burkol t szándékával, 
addig Kázmér Ernő az egész életművet t a r t j a szem előtt, s annak alap-
ján véli Ady „mindhalálig tar tó harcát" , „lázadó l í r á j á t " a tespedő m a -
gyar irodalom megújhodása szempontjából alapvetően fontosnak. Ugyan-
akkor r ámuta t ar ra is, hogy Ady nem pusztán azért tör t be Dévénynél 
ú j időknek ú j dalaival, hogy a magyar szellemi életet felrázza, hisz 
azoknak a nemzeteknek fiataljai , kik a vi lágháború előtti Magyaror -
szággal egy államközösségben éltek, legalább oly közel kerül tek „Ady-
hoz és az adyi l íra ki ter jedésében ú j jáa lakuló szellemvilághoz, min t 
ahhoz a nemzeti irodalomhoz, amelyet az ország ha tá ra in kívül élt nép-
testvéreik költői reprezentál tak". Emil Isac, Octavian Goga, Emil Bo-
leslav Lukác, Krleza pé ldájá t emlegeti Kázmér egyebek között, s a r á j u k 
gyakorolt Ady-hatásnak f rappáns és pontos minősítésével nemcsak t á j é -
kozottságát bizonyítja, hanem azt is, hogy Ady jelenlétéről a kele t -kö-
zép-európai i rodalmakban épp ő tudott volna elsőként hiteles kör -
képet adni. 

A tanulmány egy másik rétege Manojlovic l í r á j ának t áp ta l a j á t és 
jellemző sajátságai t vi lágít ja meg. Kázmér it t a magyar i rodalmi köz-
tudat egy előítéletével száll szembe, mely szerint Manojlovicra oly m é r -
tékben hatot t Ady, hogy később anyanyelvén sem tud ta meghaladni a 
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tisztes taní tványi szintet. Kázmér aprólékos gonddal pásztáz végig Ma-
nojlovic művein, s oszlatja szét a tévhitet, de úgy, hogy közben egyet-
len pi l lanatra sem szorí t ja há t té rbe azt az életre szólóan nagy élményt, 
amit Manojlovicnak az Adyval való nagyváradi találkozások je lentet-
tek. Manojlovic elbeszélése nyomán Kázmér kissé anekdotikusan idézi 
fel a „holnapos" város a tmoszféráját , a bodegák és kávéházak hangu-
latát, az ünnepelt Ady fel-fel tűnő alakját , ez azonban nincs ká rá ra a 
szövegnek. A sötét télikabátok, fekete félcilinderek, kötött pamutkesz-
tyűk, boroskancsók és tubarózsák holt világa mögött ugyanis egy szel-
lemi lázasultság emléke izzik, mely ekkor, 1938-ban még a körül tekin-
tőbb, megformál tabb felszínre ju tás ígéretével volt teljes. 

Igazi, pozitív ér te lemben igazi meglepetésben azonban mégis a há-
borús Kalangya Ady-száma részesít bennünket . A számot Herceg János 
esszéje vezeti be,7 mely megítélésem szerint nem pusztán írónk pályá-
jának, hanem a kalangyás irodalmiság alakulástörténetének is számot-
tevő állomása. Ahhoz azonban, hogy szerepét és jelentőségét kellőképpen 
érzékeltethessük, legalább vázlatosan fel kell idéznünk az előzménye-
ket. Herceg János a „szociális felkiáltójel", a balos elkötelezettség je-
gyében alkotott a harmincas évek elején. Kri t ikáiban, cikkeiben ú j r a 
meg ú j r a visszatért a világ művészeti és társadalmi mozgalmaihoz, 
s megfontol tan kereste az alkalmat, hogy a várva vár t szocializmusról 
leplezetlen rokonszenvvel, annak ellenségeiről pedig maró gúnnyal szól-
hasson. Indulatos elkötelezettsége 1935-ben ér te el tetőfokát, amikor 
már -már proletkultos hangnemben a polgári irodalom vizeire utasí tot ta 
Kassákot, szemére hányva, hogy osztályának nem adta meg azt, amivel 
tartozott. Ez a túlkapásaiban is rokonszenves balosság azonban a ha r -
mincas évek második felére leépül értekező prózájában, s a regionális 
irodalom egyoldalú dicséretének ad ja át helyét. Még később, a háború 
éveiben, midőn a mélymagyar fenyegetettség körülményei között m á r 
akarva sem mondhatot t volna le a teljes regionalizmus igényének h i r -
detéséről, magatar tása tovább torzult, s Herceg az alkotóerőt romboló 
taktikázás térségére jutott . Hogy elterel je a f igyelmet „szeparatista" 
törekvéseiről, olcsó bókokban részesítette a kultuszminisztert , a ha ta l -
mon levő politikusokat és természetesen az „írófejedelmet", Herczeg 
Ferencet is, mondván, hogy ez utóbbival „a magyar i rodalomban szel-
lemességben, éles megfigyelő képességben senki sem veheti föl a ver -
senyt".8 I lyen előzmények u tán szerkeszti meg 1944 f e b r u á r j á b a n a K a -
langya Ady-számát, melynek élére ragyogóan felépített , mondanivaló-
jával tüntetően ellenzéki, a harmincas évek elején keletkezett í rásainak 
lendületét és harciasságát idéző esszéjét állí t ja. A fegyverek egyre kö-
zelítő zajában, úgy látszik, végképp megcsömörlött a kezdetben tudato-
san, ma jd később kényszerűen vállalt szereptől, s álarcát messze ha j í t -
va, báborgó lelkiismerettel Adynak egy olyan képét rajzol ta meg, amely 
mindig is hiányzott a Kalangya hasábjairól . Nem az Ady-l íra re j te l -
meit, mot ívumainak rendszerét, nem a költő versalkotásának módoza-
tait, vi lágképének összetevőit fürkészi természetesen, hisz er re a zak-
latott idő sem kínál lehetőséget, hanem Ady arcélének legidőszerűbb 
vonásait domborí t ja ki, azokat, amelyek önnön magatar tásának gyöke-
res megváltozásáról, hamis illúziókkal való leszámolásáról is tanúskod-
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nak. A „világ régi bűnei között fe treng ú j ra" , „kétségek és bizonytalan-
ságok között élünk ( . . . ) , mint az ő idejében, mint az ő lá tomásaiban" 
— sóhaj t fel mind já r t az esszé elején, ma jd költői kérdések sorával 
forrósí t ja át a hangulatot , hogy kimondhassa: Ady „mérgeit, melyek 
oly gyilkos erővel rombolták a tunyaság, a renyheség, a tespedtség meg-
személyesített alakjai t , az idő segítségével közömbösítette az írástudók 
prak t iká ja" . S miközben az „igazi Ady" „gyúj tó és izgató verseinek" 
vétkes elhallgatását panaszolja fel, már egy békés jövőről is álmodik, 
amikor ma jd „boldog lesz a magyar és boldogok lesznek a velünk élő 
népek". 

Herceg János bevezetőjét Csuka Zoltán Az üzenő Ady című verse 
követi, már a megfáradt , az expresszionista szabad verstől végleg el tá-
volodott költő modorában. Valójában nem is maga a vers n y ú j t élményt, 
hanem a benne megszólaltatott néhány gondolat, mely mintegy Herceg 
szavaira rímel. „Meghalt s szeméből mindörökre elszállt / a nagy Ta-
nulság, véres látomás, / most hull csak vissza mind szegény f e jünk-
re, / ami hamis volt, bűnös és hibás, / / mostan f ize t jük a nem tanul t 
leckét, / egy-földön élő kicsiny nemzetek, / rossz századokért bizony 
meglakolva" — borong el Csuka Zoltán, szembenézésre, önvizsgálatra 
serkentően, s t á j unk magyar , szláv, német és minden más nációhoz t a r -
tozó költőit a r ra buzdít ja , hogy Ady meghallóiként vál la l ják végre a 
bátor és igaz éneklést. 

E két rokon fogantatású írásmű mellett Herceg az Ady-számban 
közli Todor Manojlovic Ady védelmében című hosszabb cikkét is, mely 
eredetileg egy szabadkai magyar lapban jelent meg 1929-ben. Manoj-
lovic az „Ady körüli ú j v ihar ra" reagál itt, minthogy azonban neveket 
nem említ, eszmékkel nem vitázik, konkré tumokra nem utal, í rása meg-
reked a védőbeszédek általánosságainak szintjén. Csupán egy helyüt t 
tér le a választott útról, ott, ahol a Rákosi Jenők, a Szabolcska Mihály 
és, igen, a Herczeg Ferencek néhai „nyílt dühét és szidalmazásait" a 
balgasággal azonosítja. Nem túlzok talán, ha azt állítom, hogy a Kalan-
gya háborús évfolyamainak ismeretében épp ez a rövid névsor kölcsö-
nöz különös akusztikát Manojlovic cikkének. Ez bizonyít ja ú j fen t , egé-
szen nyíl tan, hogy Herceg János ekkor már világos, szigorú választó-
vonalat kívánt húzni az elmúlt néhány év fárasztó takt ikázása és a még 
bizonytalan, de áhított jövő közé. Ezért publ ikál ta Ady két versének 
régebben készült szerbhorvát fordítását is,9 s í r t hozzájuk kísérő jegy-
zetet, és ugyancsak ennek a célnak a szolgálatában közölte ú j r a , k iugró 
fe t t betűkkel, az Emlékezés egy nyár-éjszakára, a Négy-öt magyar 
összehajol és az Intés szegény legényeknek című verset. Je ladásnak 
szánta tehát ezt a szemlátomást nehezen összehozott anyagot, s épp ezért 
ne is f i r tassuk ezúttal, hogy szép gesztusa korán vagy későn érkezett-e. 
Megérkezett, s ez a fontos. Ebben az Ady-számban ugyanis a Kalangya 
egész tör ténetének egyik legizgatóbb paradoxona figyelhető meg, amely-
nek eredőire és lényegére csakis a kalangyás szellemiség komplex fel-
mérése derí thet ma jd fényt. 
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bö lcső-he lyem körül) , a Srpski knj izevni glasnik 1928. áprilisi számából, Todor Manoj-
lovdé fordításában. 

R E Z I M E 

ADI U CASOPISU „KALANGYA" 

Prvi urednik časopisa „Kalangya" Kornél Senteleki bio je pristaša i 
obožavalac Adijeve poezije sve do smrti. Međutim, njegov sledbenik Karolj 
Sirmai, koji bi bio najradije izbacio iz časopisa svako značajnije obeležje 
društveno-političke stvarnosti, nije osećao nikakvu obavezu da nastavi sa 
negovanjem tradicije Adijevog pesništva. Stoga Adijev portret u časopisu 
„Kalangya" nema nikakav kriterij ikoji ibi se zasnivao na svesnom i konti-
nuiranom izgrađivanju, i samo nekoliko slučajnih, međusobno nepovezanih 
ispoljavanja mogu poslužiti za njegov opis. Naročito broj časopisa „Kalan-
gya" iz 1944. godine posvećen Adiju zaslužuje pažnju. Treći urednik časopisa 
Janoš Herceg je u tom broju stavio u prvi plan ona uveik aktuelna obeležja 
Adijeve lirske poezije po kojima je ovaj pesnik postao poznat u književno-
stima istočnog dela Srednje Evrope. 

S U M M A R Y 

ADY IN THE PERIODICAL „KALANGYA" 

The first editor of „Kalangya" Kornél Szenteleky was a partisan of 
Ady's poetry, but his follower Károly Szirmai did not continue this tradi-
tion. So there is no continuity of Ady portrait in this periodical. However, 
the number of 1944 consacrated to Ady is worth to be mentioned. The third 
editor of „Kalangya" János Herceg put an accent on those features of Ady's 
poetry which had made him well-known in the literatures of the East 
Central Europe. 
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