
dalomra (ezt természetszerűleg nem pótol
hatja Rejtő István két tanulmánya, ame
lyek csak azt mutatják be, hogy a kritika 
hogyan fogadta a két nagy írót); hányoznak 
az 1905-ös orosz forradalom magyarországi 
hatásáról, amelynek tisztázása pedig hozzá
járulna ennek az irodalomtörténetünkben 
korhatárt alkotó évnek jobb megismerésé
hez, hiányzik Kiss József és A Hét orosz 
kapcsolatainak feltárása, pedig az anyai 
ágon orosz-zsidó származású költő egész 
életén át érdeklődve figyelte Oroszország 
politikai és irodalmi életét, hiányzik a Ko-
runk-ról, arról a folyóiratról, amely program
szerű rendszerességgel tájékoztatott a Szov
jetunió politikai és szellemi életéről, hiány
zik a hadifogság vagy emigráció útján Szov
jetunióba jutott magyar írók ottani irodalmi 
működésének rendszeres ismertetése, és, ha 
ugyan nem maximaiizmus a kívánság, hiány
zik a hazai német sajtó, főképp a Pester 
Lloyd jelentős közvetítő szerepének bemuta
tása, s végül a várható, de létre nem jött 
hatások (Szaltikov—Scserdin, Belinszkij stb.) 
okai elmaradásának vizsgálata. Pedig nem 
lett volna-e hasznosabb a felsorolt kérdések 
feldolgozása, mint tanulmány közlése a 
Revizor 1874-es ismert előadásáról, még ha 
ez a tanulmány egyébként igen megelevenítő 
képet ad is a premierről, a színészek játé
káról stb., vagy tanulmányt közölni oly, 
voltaképp nem irodalmi, hanem történelmi 

ADY ENDRE AZ IRODALOMRÓL 

Szerkesztette: Varga József és Vezér Erzsébet. 

Ady prózai írásaiból szinte több váloga
tás jelent meg eddig, mint verseiből, holott 
még korántsem tártunk ott, hogy megköze
lítőleg is teljes kiadásban vehessük számba 
prózai termését. Az, hogy mégis egész anto
lógia-sorozatra tellett már belőle, nemcsak 
Ady prózájának gazdagságát és sokoldalú
ságát, hanem költészetéhez méltó művészi, 
szuggesztív erejét, elveinek és értékítéletei
nek időálló érvényességét, jövőbe mutató 
jelentőségét is mutatja. A több mint tucatnyi, 
jórészt témaszerű gyűjteménynek nyilván 
az olvasó-igény szülte, de már-már zavaró 
szaporaságú sorában örömmel üdvözöltük a 
legújabbat, a Magvető Kiadó szép kötetét, 
amely Adynak irodalmi tárgyú cikkeiből ad 
válogatást, Varga József és Vezér Erzsébet 
szerkesztésében. A legutóbbi hasonló anto
lógia, a Földessy Gyula szerkesztette Vallo
mások és tanulmányok 1944-ben jelent meg, 
s már alig-alig megszerezhető; pótlása tehát 
ugyancsak idejénvaló volt. 
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érdekességű tárgyakról, mint a magyar po
litikai sajtó reagálása az orosz forradalmi 
narodnyikokról érkező hírekre, vagy a hazai 
szlávok és az oroszok reformkori kapcsola
tairól? 

De a felsorolt hiányoknál, ismétlem, sú
lyosabbnak tartom, hogy a kutatók általá
ban elszigetelten nézik az általuk vizsgált 
kérdést, s a kiadvány nem ad segítséget az 
olvasónak a feltárt adatrengetegben való 
tájékozódáshoz, nem vesz észre perióduso
kat, nem ad átfogó s tagolt keretet, s nem 
keresi az egész folyamat értelmét. Az egész 
kiadvány óriási áttekinthetetlen ömlesztett 
anyag, melynek értéke ismereteink — oly
kor tudni nem érdemes ismeretek — meny-
nyiségének rendkívüli megnövelésében áll. 
így a várt szintézishez még további kutatá
sok szükségesek s még inkább a feltárt anyag 
gondolkodó értelmezése, a tények közvetlen 
értelme mögé hatoló intuitív erőfeszítés, az 
a másodfokú értelmezés, amely egyedül képes 
egy tarka jelenségtömegben a közös tenden
ciát megtalálni. Egyelőre egy Gyulai-féle for
mulát variálva azt mondhatnám, hogy a 
gyűjtemény minden egyes tanulmánya sike
rültebb, mint a gyűjtemény egésze. A kiad
vány persze így is hasznos: az orosz—magyar 
kapcsolat adatai százainak feltárásáért, ez
által e kapcsolat mélységének tudatosításáért 
és ezzel bensőbbé tételéért. 

Komlós Aladár 

Bp. 1961. Magvető K. 445 1. 

A két kiadvány hasonló jellege és szinte 
azonos terjedelme önként kínálja az össze
hasonlítást. A Vallomások és tanulmányok 
(Ady 1911-i kis prózai kötetének címét ismé
telve) jelentős teret ad az önéletrajzi és a 
személyes, vallomásos jellegű írásoknak. A 
mostani kötetben ez a rész némileg háttérbe 
szorul, pedig Adynak az irodalomról és más 
írókról mondott nyilatkozatai mellett leg
alább olyan érdekes és fontos az, amit a 
maga írói egyéniségéről, fejlődésútjáról, iro
dalmi harcairól, költészetéről és művészi esz
ményeiről vall. Szívesen láttunk volna tehát 
ez irányú bővebb válogatást. Például önélet
rajzi jellegű írásait (akár kivonatosan is), 
vajúdó ifjú éveinek néhány vallomását (Szer
kesztői üzenete Kíváncsinak, Levél az apám
hoz, Itthon vagyok), munkáiról szóló nyilat
kozatait (a Még egyszer-röl szóló híradások; 
A műhelyben ; előszó a Vallomások és tanul
mányokhoz, az így is történhetik c. novellás
kötethez; verses naplójának tervéről a, Nyu-
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gat 1914-i évfolyamában), és leveleiből is 
lehetne igen érdekes, idevágó részleteket 
szemelgetni. Személyes jellegű vitaírásaiból 
is ide kívánkoznék még néhány (pl. vitája 
a zilahi Független Újsággal, Rákosi Jenő
vel, kolozsvári kritikusaival). 

Földessy kötetének témaszerű csoporto
sítása (személyes jellegű írások, magyar iro
dalom, külföldi irodalom, színház) helyett 
az űj gyűjtemény egységes időrendben adja 
a szemelvényeket, s ez a történetiség és a 
fejlődéskép élesebb vonalát rajzolja meg. 
A tematikus csoportosítás előnyét, az össze
függések jobb láttatását viszont érdemes 
lett volna átmenteni ide is egy tárgy szerinti 
áttekintést adó mutatóval vagy a jegyzetek
ben alkalmazott utalórendszerrel. 

Ha ebből a tematikus szempontból néz
zük a kötetet, azt mondhatjuk, hogy a szer
kesztők helyes egyensúlyt teremtettek a vá
logatásban, s bár a Vallomások és tanulmá
nyok kb. 300 szemelvényével szemben itt 
csak 234-et találunk, a magyar irodalomra 
vonatkozó lényeges Ady-írások mind meg
vannak, a külföldi irodalom anyaga pedig 
jelentősen kibővült. A nyereség főként a 
színházi tárgyú cikkek erős megrostálásának 
köszönhető. Ezt a megoldást csak helyesel
hetjük, mert különösen az anyag zömét adó 
fiatalkori vidéki színkritikák, bár érdekesen 
szemléltetik írójuk lényeglátását, biztos érté
kelését és szemléletmódjának fejlődését, a 
darabok múló alkalmisága és súlytalansága 
miatt nem érdemesek itt a közlésre. Helyes 
volt tehát csak néhány jellegzetesét vagy 
irodalomtörténeti jelentőségűt kiválasztani 
közülük. 

A kötet sűrített anyagában is akad né
hány olyan írás, amely emberi szempontból 
érdekes, de irodalmi vonatkozása igen vé
kony szálú. Ezeket mellőzni lehett volna, 
vagy kivonatosan közölni (pl. Nyári estén, 
Paraszt-tragédia, Vénusz és az álmok, Péntek 
esti levél, Chimérapolis, A mai aréna, Két 
meggyőződésű emberek, Jászi Oszkár könyve, 
A bepanaszolt Élet. 

Ha elhagyásra keveset tudnánk is java
solni, azért tesszük, hogy helyet szoríthas
sunk az Ady gazdagságából még bőven kínál
kozó választéknak (pl. Vörösmarty emléke, 
Makai Emil, Káprázatok (Ady váradi ideál
jának, Márton Gabriellának könyve), Jókai 
és Jókainé, Dóczi Lajos Goethe-fordítása, Ka-
bos Ede könyve, Kisbán Miklós könyve, Iro
dalmi reakció, a Thury Zoltán Katonák c. 
darabjáról írt sorozatos kritikák, A dolovai 
nábob leánya, Ocskay brigadéros, Bródy Sán
dor Nagyváradon, Az ember tragédiája, Az 
ördög cimborája (Shaw), Az Observatoire-tól 
a Sorbonne-ig, Loti új könyve, Willy és Colette, 
A piros bugyelláris, A toll diadala, Mesék a 
valóságról (Sas Ede), Egy verskötetről (Ho
rn onnai Albert), Veér Judit rózsája, Egy láb

nyom és egy szobor, Zola és a Pantheon, Balázs 
Béla könyve, Vallomása olvasmányairól a 
Könyvek könyvében [1918] stb.) 

Rapszodikusan és „ömlesztve" soroltuk 
a címeket, eszméltetőnek az Ady-életmű 
gazdagságára. Olyan írásokat idéztünk, ame
lyek vagy tárgyuk, vagy szerzőjüknek sze
mélye és Adyval való kapcsolata miatt jelen
tősebbek. Jól tudjuk azonban, hogy a tel
jességnek határt szab és megalkuvásra kény
szerít a terjedelem. Tel]es értékű válogatást 
úgyis csak akkor adhatunk majd, ha kriti
kailag össze lesz gyűjtve Ady egész élet
műve. Ez volna a legfontosabb, elsődleges 
feladat, mert enélkül csak hiányos készlet
ből gazdálkodhatunk, azt variálgatjuk. Öröm
mel látjuk, hogy az új kiadványnak mintegy 
15—16%-a új, kötetben eddig meg nem 
jelent, tehát lényegében ismeretlen anyag. 
Feltűnő gyéren van azonban képviselve a 
nagyváradi időszak. Ennek oka egyrészt a 
gyűjtés befejezetlensége, másrészt a szerkesz
tők óvatossága a kritikai kiadás sok kétes 
hitelű névtelen cikkével szemben. A végle
ges kép tehát jelentősen gazdagodni is tisz
tulni fog még. 

Mindig érdekes, sőt izgató élmény, ha 
az olyan sajátosan költői alkat, mint Ady 
is, prózában szólal meg. Olyan ez, mintha 
egy addig csak szemben látott arcot oldal
nézetben szemlélnénk. Ugyanaz az arc, de 
valahogy más is. Kíváncsian szemléljük ezt 
a kettősséget, amely sajátos önkiegészítéssel 
gazdagítja Ady képét. Olvasónak és kutató
nak pedig egyaránt különös öröm és fel
fedező izgalom, amikor ismerős szókapcso
latokban vers-csírákra, sőt bimbókra buk
kan, egy-egy pillanatra meglesve a születés 
titkát. 

Az olyan önboncoló vallomás mellett,. 
mint A magyar Pimodán, sok apró megjegy
zésben villantja föl bensőjét Ady, mert tudja 
jól, hogy a költő objektív is csak szubjektív 
módon lehet (381). Milyen őszinte és meg
világító erejű például az, amit a költő és az 
ember ellentétének vagy különválasztásá
nak problémájáról mond Poeval kapcsolat- . 
ban (131) vagy Ignotussal folytatott vitájá
ban (374). És itt is többször halljuk büszke
fájdalmas panaszát ,,a közlés szenvedélyé
nek isteni átká"-ról (384), a fájdalomról,, 
hogy a háborús cenzúra éppen a költő kezét 
bénítja meg (382). 

Természetes, hogy irodalomról és írókról, 
a maga életeleméről és hivatásáról szóló nyi
latkozataiban talán még verseinél is közvet
lenebbül tükröződik Ady emberi és költői' 
fejlődése. Ezt az utat nyomon követhetjük 
cikkeiben az ifjúkor érzékeny idealizmusától 
az élet és a történelem harcaiban egyre tisz
tuló és szilárduló elveihez, a szociális ember 
humánumáig. Barátok és ellenfelek, fegyver
társak és ellenségek veszik körül, szellem^ 
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erőforrásai közt pedig ott vannak a múlt 
nagyjai is. Önmagát jellemzi azzal, hogy ki
ket vall szellemi őseinek. Bámulatos az a 
tájékozódó ösztön, befogadó fogékonyság, 
lényeglátó képesség, amellyel a vidéki újság
íróban bontakozó zseni Párizs szellemi ki
látójának magasságába jutva, átfogja tekin
tetével az egész életet. 

E kötet írásaiban természetesen főként 
az irodalom és a művészet kérdései kerülnek 
szóba, de Ady mindig egybeszövődve látja 
őket a társadalom, a'közélet viszonyaival. 
Tudja és vallja, hogy erjesztő forradalmat 
hozott nemcsak a magyar irodalomba, ha
nem az egész magyar életbe. Már 1906-ban 
hirdeti: ,,Kerestetik a poéta, ki nem Knyaz 
Potemkint ír, hanem új, magyar szabadság
dalt. Nem nyögdécsel, de harsog" (141). 
Három év múlva, 1909-ben pedig már győ
zelmes csaták büszkeségével mondhatja: „Én 
is azokhoz tartozom, akik a harag borának 
poharát ráköszöntötték egy hitvány gene
rációra" (245). Ők az „újítók és fölszaba
dítok" (336), s azért is választja eszmény
képéül Petőfit, „hogy megtessék e fölséges 
ember aktualitása s rokonsága azokkal, akik 
ma Magyarországon (bárhogy fáj az ijesztő 
szó) forradalmat csinálunk" (277). Jogos ön
érzettel' látja s hirdeti a maga szerepét: 
„Természettudományos alapon se lehetséges, 
hogy jobb, igazabb magyar lírikus jöhessen 
harminc-negyven évig nálamnál s erősebb 
irodalmi forrongás a mienkénél" (336). 

Ady irodalomszemlélete nem a hivatásos 
irodalmáré vagy a poéta doctusé, hanem 
„csak" egy művelt újságíróé, tehát nem 
módszeres és nem alapos, de ebben az „ösz
tönös" tájékozottságban s értékítéleteiben a 
lángész intuícióját és az egész látóhatárt be
világító villámfény-élességét csodálhatjuk. 
Nem a tekintélyt, hanem az emberi és szel
lemi nagyságot tiszteli; ösztönös szenvedély-
lyel lázad és támad a tekintélyek és a talmi 
nagyságok ellen. Jellemzéseiben sokszor ki
harsan a vidéki újságírás túlzó, gúnyos 
pamflet-hangja, de kegyetlen jelzői, csontig 
ható vágásai egy eredeti szellem telitalálatai, 
s nem csekély bátorságra, a maga igazának 
és erő-érzetének fölényére vallanak. Érdekes 
megfigyelni azonban, hogy véleményét ho
gyan árnyalja idővel a személyes kapcsolat 
alakulása vagy más szubjektív tényező, bár 
elvi nézeteit ilyenkor is mindvégig fenn
tartja. 

A külföldi irodalmak közül érdeklődése, 
vonzalma és többszöri, hosszas párizsi tar
tózkodása folytán elsősorban a franciát is
merte jól. Cikkeiben azonban, mint a kötet 
névmutatója is szemlélteti, felvonul a kor 
tudatában élő világirodalom Sophokléstől 
Gorkijig, ha néha csak egy-egy utalás erejéig 
is. E névsor jelentősen módosítja Adynak a 
német irodalomhoz való, eddig.meglehetősen 

negatívnak vélt viszonyát. Mindez azt mu
tatja, hogy érdeklődése biztos Ösztönnel 
figyelt fel mindenre, ami korszerű érték. 
A maga sajátos predesztinációs meggyőző
désével hitte, hogy minden könyv, amelyre 
egyéniségének gazdagítására és költészeté
nek kiteljesítésére szüksége volt, valamely 
módon, néha egészen váratlanul és véletlenül, 
de elébe került (369). 

Mindezek a tanulságok gazdagon és sok
oldalúan bontakoznak ki Varga József minta
szerű, szép bevezető tanulmányából (Ady 
irodalomszemlélete). Az olvasó érdeklődését 
mindjárt megragadja az, hogy magából Ady-
ból indul ki: gyermeki és ifjúkori irodalmi 
élményeiről, olvasmányairól, írói vonzalmai
ról mondott vallomásait elemzi. Módszere
sen Összegyűjti az idevágó adatokat és 
utalásokat, s velük egészíti ki Ady fejlődés
képét. Kibontakozik előttünk világnézeti 
tájékozódásának folyamata. Az első idő
szakban nem töretlenül egyenes ez az út: 
rokonszenv-emlékek, aránytévesztések zavar
ják még a helyes értékrend kialakulását. 
Látjuk szellemi őskeresését, nyelvi forrás
kutatását, költői esztétikájának egyre hatá
rozottabb megfogalmazását: az életes iro
dalom hitvallását. (Szimbolizmusa csak lát
szólagos ellentétben van ezzel.) 

Az egyes problémakörök egymásba gyű-
rűzése talán zavarja kissé a tanulmány szer
kezetét, de folytonos továbbhaladásuk így 
gazdagítja-árnyalja a fejlődésfajzot. Ennek 
a történelmi viszonyokba való ágyazása azon
ban talán bővebb kifejtést kíván volna, mint 
ahogy aránylag rövidnek érezzük a háborús 
szakaszt is. 

Lényegében azonban Varga József tanul
mánya kitűnő vezető a könyv anyagában, 
s Ady egyéniségét és eszméit teljes tárgyi 
és hangulati beleéléssel, tőle ihletett stílus
ban idézi elénk. 

A szemelvényszövegek a tárgyi szem
pontnak megfelelően és a helykímélés érde
kében gyakran csak részletek. Ezt a jegy
zetek szinte mindig feltüntetik. A szöveg
közlés általában gondos és pontos, értelem
zavaró hibát nem találtunk, bár részletes 
egybevetés kideríthet kisebb elírásokat, pon
tatlanságokat (pl. 61. 1.: A fiatalok; vö. 
ÖPM. I, 261. és az ott közölt hasonmással; 
341. 1.: kifelejtett szavak: Jókaira olyan 
reneszánsz vár, olyan biztos . . .; a maga 
egész nagyságának nagyságos átlátását; stb.). 
Bosszantó, hogy egy-két sajtóhiba éppen a 
bevezetőt csúfítja el. 

A jegyzeteket és a cikkekben szereplő 
személyekről rövid tájékoztatást is adó név
mutatót Vezér Erzsébet készítette. 

A jegyzetek az anyag elmélyült ismeretére 
vallanak, tájékozottak és általában gondo
sak. Az egyes cikkek megjelenési adataiban 
mégis akad néhány elírás vagy sajtóhiba. 
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A kötet használója számára helyesbítsük itt 
őket: 402.. 1.: Somogyi Endrének Egy tárca 
tárgyáról c. válaszcikke a Szilágy 1898..máj. 
1-i számában jelent még (a hiba az ÖPM. 
I. kötetéből ered); 413. 1.: Halott írók meg-
rágalmazása. A tegnapi Párizs és a Párizs
ban és Napfényországban c. kötet szerint: 
Vas. Űjs. 1909. júl. 18.; 414. 1.: Offenstadték 
és társaik az előtte levő részlettel együvé 
tartozik, kelte tehát szintén 1910. márc. 6.: 
420. 1.: A bepanaszolt Élet: 1915. nov. 1. 
Hiányzanak a megjelenés adatai a 402. lapon 
az Egy vezércikk cím után: Szabadság, 1900. 
máj. 5. A. E. A cikkek aláírásának jel
zése is elmaradt néhány helyen. 416. 1. 
Nem tudjuk, miért olvaszt egybe a közlés 
két Dis/wiía-cikket, holott — mint az előbbi 
esetből is láttuk — raás közleményt szét
tagolnak a részletek tárgya szerint; 418. 1.: 
Levelek Madame Prétérite-höz : 1913. márc. 
1., a Vallomások és tanulmányok c. kötet
ben is így. Ha valamelyik cikk névtelenül 
jelent meg, azt is jelezni kellene. Viszont a 
névtelennek feltüntetett Névtelen sorok (420. 
1.) mellett ott áll: Ady Endre, holott a cikk 
a jegyzet szerint is három pont jelzéssel 
(helyesen: 3 csillag: * * *) jelent meg. E 
téren nagyobb következetesség volna szük
séges. A szerzőség megerősítéséül megemlít
hetné a jegyzet, hogy a cikk után álló Cso
konai-verset Ady közli, kísérő soraival. 

A jegyzetek általában szövegmagyarázó, 
tárgyi jellegűek, s így természetüknél fogva 
szűkszavúak. Valószínű, hogy összeállítóju
kat korlátozták kiadói és terjedelmi szem
pontok, bár a 400 lapnyi szöveghez nem sok 
a 20 lapnyi jegyzet. Örülünk tehát, hogy 
Vezér Erzsébet gyakran átlépi a jegyzetek 
bevezetésében közölt megszorítást, és szól 
az egyes cikkek előzményeiről, keletkezésük 
körülményeiről, idéz a hozzájuk kapcsolódó 
írásokból. Az ilyen magyarázatok, kiegészí
tések szükségét sok helyen érzi az olvasó, 
helyesebb lett volna tehát mindenütt, követ- * 
kezetesen ezt a módszert alkalmazni. A gyűj
temény használói: az Ady életművébe el
mélyedni kívánó olvasók, tanárok bizonyára 
ezt igényelnék. Sőt az irodalomtörténészek, 
az Ady-kutatók is ezt a kiadványt fogják 
használni még jó ideig, teljes és kritikai'ki
adás híján. A bővebb, sokoldalúbb jegyze-
tezést, például a rokon vagy azonos tárgyú 
cikkek kapcsolatára s az Ady prózájának és 
költészetének összefüggéseire való utaláso
kat bizonyára szívesen látnák; így jobban, 

világosabban állna előttük az Ady-életmtí 
egysége. 

A cikkekben szereplő személyekre vonat
kozó adatoknak a Névmutatóhoz való tömö
rítése helyes. Nem világos azonban,. miért 
találunk az egyik név, pl. Ambrus Zoltán 
mellett évszámokat és adatokat, s miért a 
másik, pl. Erdélyi János mellett csak 
puszta lapszámot. Az illető jelentősége vagy 
ismertsége sokszor éppen az ellenkező meg
oldást sugallná. Az ilyen mutató a lexikon 
használatától hivatott megkímélni az olva
sót, a szükséges adatok közlésé legyen tehát 
egyöntetű és következetes. Egy-két tévedést 
helyesbítünk a könyv használói részére. Ady 
Lajos születési és halálozási évszáma: 1882— 
1940; zavar van a Károlyiak körül: a be
vezető tanulmány 9. lapján nyilván elírás 
folytán áll Károlyi Sándor— Károli Gáspár 
helyett, s a mutatóba az előbbi neve került; 
a Rákóczit eláruló Károlyi Sándor lapszámát 
pedig leszármazottja, a századforduló agrá
rius mozgalmának vezére kapta; Lajorgue 
francia költő keresztneve: Jules ; Rogerius 
mester évszámai nyilván az Irodalmi Lexi
kon téves adataként kerültek a mutatóba: 
elképzelhetetlen, hogy az 1233-ban (?) szü
letett Rogerius 1241-ben, tehát 8 éves ko
rában már mint nagyváradi kanonok érje 
meg a tatárjárást. 

Tudjuk jól, hogy ilyen nagy terjedelmű 
szövegközlésben és ekkora adattömegben 
(főként ahol számok is szerepelnek) szinte 
elkerülhetetlen több-kevesebb kisebb hiba, 
tévedés. Ezt a természetes hibalehetőséget 
kellene minimálisra csökkenteni az esetleges 
lektor és a felelős szerkesztő friss ellenőrző 
figyelmének. Észrevételeink a filológus-olvasó 
igényeit fejezik ki, s egy olyan folyóiratban, 
amely ezeket az igényeket és szempontokat 
képviseli. A szerkesztők pedig a gyűjteményt 
nyilván elsősorban a nagyközönségnek szán
ták, s az bizonyára magukért a jól összeválo
gatott, igen érdekes és tanulságos Ady-
szövegekért fogadta érdeklődéssel a kötetet. 
Amíg azonban Ady műveinek kritikai ki
adása nem teljesedik ki, gondolni kell arra, 
hogy az ilyen gyűjteménynek kettős igényt 
kell kielégítenie, s ennek érvényesülnie kell 
az apparátusban is. A teljes Ady-életmű 
tudományos kiadása természetesen ojyan 
alap lesz majd, amelyre biztosan épülhet 
minden hasonló gyűjtemény. Megvalósítása 
tehát' elsődleges, sürgető feladat. 

Kovalovszky Miklós 
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