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Dolmányos István 

POLITIKA-TÖRTÉNETI PROBLÉMÁK ADY ÉLETMŰVÉBEN 
Gondolatok Király István könyveiről 

(Ady Endre I—II. 1970.) 

Legjobb Ady monográfiánk második kiadása is jókor jött. Közérdekű ez a nemes küldetésű, 
roppant érzelmi hatású tanulmány. 

Király professzor vérbeli társadalomtudósként a mával beszélgetteti Adyt. A jelen szempont
jaira csap le. Segítségükkel mond el történelmileg helytálló, kortanulságnak is beillő igazságokat. 

Magasszinten nevelő írás ez. Találóan aktualizáló magyarázataival hibás társadalmi feleletek és 
egyéni reakciók ellen veszi fel a harcot. 

Király könyvében az a legnagyobb, hogy modern nyerseséggel lemarja a vak-rajongó irodalom
ból örökölt Ady-portré történelmietlen és ezért kártékony részét, a maga valójában bemutatva a 
forradalmiságot. 

Nem mindenkinek lenne joga ilyen műtétre. Királynak van. Ady európaiságának, világszínvo
nalának, újító szerepének igenlése, ez az aranyfedezete az értő kíméletlenségnek. 

Tudományos realizmusának fontos eszköze: a történetiség, az Ady evolúció jobb figyelembe
vétele. Király mondanivalójából e tekintetben maradandónak tűnik a „darabont" Ady indoklásá
nak több eleme, illetve főleg 1908 fordulópontként történő kiemelése. 

A szövegezés congenialitására csak utalhatunk, méltatása hozzáértőbbek feladata. 

* 

Egyetlen kérdéskört találunk a munkában, amellyel kapcsolatban a szerző akaratlanul mégis 
túlzottan eszményíti hősét. Sok tekintetben indokoltan bírálja az SZDP vezetőit, de - talán a 
vita hevében - némileg lebecsüli a korabeli magyarországi szervezett munkásmozgalom hatását 
Adyra és haladó nemzedékére. 

Bizonyára utólag a szerző sem ért egyet azzal a megállapításával, hogy a tárgyalt korszakban 
„minden" népi energia „alázatba fúlt". Az Ady antikapitalizmusáról szóló fejezet nem emlékezik 
meg a munkásmozgalom pozitív befolyásáról. 

A szöveg szerint 1906-ban a munkásmozgalom kizárólag hátrált, holott ez egyúttal a ragyogó 
sztrájkharcok esztendeje. A műben arról olvashatunk, hogy az SZDP akkor - 1906-ban - már 
semmiféle vonzó hatást nem gyakorolt a „várakozókra", s így Adyra, pedig ebben az időben szö
kött fel a szervezetekbe belépők száma. 

Az egyik alfejezet a „munkásmozgalom mint a liberalizmus függvénye" kevéssé szerencsés cí
met viseli, mégpedig azzal a korszakkal kapcsolatban, amikor az SZDP a legtávolabb állt a sza
badelvű párti kormányzattól. 

A hazai marxista, szociáldemokrata hatások elsikkadásának tipikus esete az a magyarázat, amit 
a szöveg Adynak a magyarországi párthoz intézett, 1907 eleji pompás üzenetéhez fűz (Csák Máté 
földjén ti vagytok az isten). Erről ugyanis azt állapítja meg, hogy az nem a magyarországi, hanem 
a franciaországi munkásmozgalom hatása alatt keletkezett. Ady párizsi tartózkodása során tény
leg elsődleges volt a francia munkásmozgalom ösztönzése. De önmagában az üzenet ténye bizo
nyítja: Ady régebbről jól ismerte és tisztelte a magyarországi munkásmozgalmat. (Más vonatko
zásban később a szöveg is elismeri Ady párizsi „emlékezéseinek" jelentőségét.) 

Párt és költő kapcsolata egyetlen 1909. évi pillanatfelvétellel exponálódik, döntően abban csú
csosodik ki. Arra emlékeztető beállításban, amit Jászi távolról sem jóindulatú emlékezései sugal-
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máznak a pártvezetők értelmiségellenességéről. Tényleg súlyos hibák hárultak a pártvezetésre. 
De Ady és az értelmiség munkásmozgalmi kötődését nem lehet ezzel az egyetlen felvétellel álta
lánosítani, Csizmadia véleményét pontosabb körülírás nélkül „kollektivizálni". A költőt a párt 
némely vezetőjéhez is a barátság és hála érzései fűzték, aminek a könyv nem tulajdonít megfelelő 
jelentőséget. Budapest munkásságának gyakori megmozdulásai pedig alapvetőek Ady egész köz
életi tevékenységében. Anélkül, hogy teljesen mechanikus kapcsolatot tételeznénk fel, érdemes 
figyelni arra, hogy a kormánypártok tekintetében a költő politikai nézeteinek alakulása - még ár
nyalataiban, esetleges fogyatékosságaiban is - az SZDP taktikaváltozásaihoz simult. Amikor az 
SZDP „darabont"-paktumot kötött, Ady „darabont" volt. Amikor 1909 elején az SZDP a függet
lenségi párti ellenzék felé fordult, Ady is Justh felé közeledett, stb. Márciusi verseinek egyik esz
mei alapját Bokányi korábbi ragyogó szónoklataiban kereshetjük. 

Munkáspárt és költő kapcsolata a valóságban bonyolultabb. Nem utolsósorban azért, mert 
Adyt is felelősség terhelte. A monográfia a költő viszonylagos magányáért egyedül a munkásmoz
galom és a tömegek felelősségét feszegeti. 

Király István Révaival és Lukáccsal vitázva tagadja, hogy Ady forradalmiságában mindvégig 
bizonyos kettősség fedezhető fel, noha aligha lehet kétségbe vonni, hogy a költőt korai haláláig 
erős - s nemcsak a jobboldali szociáldemokrácia zavaró tényezőjével magyarázható - eszmei
világnézeti bizonytalanság is jellemezte. 

Ez az Ady - az irodalomtörténet-írásban még gyakori beállításoknak megfelelően - a szöveg
ben rendszerint mindent pártoktól elszigetelten „fedez fel". Egyedül ő „nyitja az utakat", csak ő 
az aki „indít". Szellemi erőfeszítéseinek bizonyos marxista előzményeire nem történik utalás. 

A munkásmozgalom halovány rajzával kapcsolatos az első orosz forradalom hatásának értéke
lése. 1905-1907 Ady fiatal férfikorának egyetlen korabeli óriás-revolúciója. Jelentőségét nem
hogy Ady, de egész haladó nemzedékének fejlődésében is nehéz túlbecsülni (gondoljunk Jászi 
lelkendező leveleire). A könyv kiiktatja Ady kulcsélményei közül az 1905-1907. évi forradalmat. 

Igaza lenne, ha csak azokat a véleményeket utasítaná el, amelyek szerint Adyt ez a forradalom 
eszméltette, lökte a haladás útjára. De a mű végletbe téved: nem mutat rá eléggé arra, hogy Ady 
régi forradalmi elszánásainak megerősítésében döntő szerepe volt a korabeli forradalom élményé
nek. Az oroszországi forradalom hatását kizárólag 1905-ben keresi, noha az elhúzódott. 

Az orosz események kissé periférikus tárgyalását bizonyos mértékig értelmezi az a megállapí
tás, hogy Oroszország - „egy peremvidék". Az ilyen érvelés világtörténetileg tarthatatlan, a régi 
Nyugat-centrikus szemlélet politikailag már a század elején is túlhaladott maradványa. Ahelyett, 
hogy a mű a nagy kontrasztok, az új rengésközpontok, az új politikai centrumok tájairól beszélne, 
Magyarországgal együtt egész Kelet-Európát szinte Afrikával és Ázsiával hozza közös nevezőre. 
Valamiféle nemzetközi „peremvidéki öntudatot" említ. Adyt pedig e misztifikált peremvidék 
költőjének tekinti. Közben a peremvidék jellemzésére olyan ismérveket sorol, amiket - akár 
Marxot idézve - bízvást ráilleszthetnénk Nyugat-Európa legfejlettebb országaira is (alázás, fájó 
tépett hang, tespedt tó stb.). Problematikusnak tartom a könyv mindenáron való, s elvonttá váló 
anti-centrum elméletét, azt hogy Ady nem a centrum (?), hanem a „végek" (?) költője. Én ezt az 
értékelést tartom peremvidéki színezetűnek, s kissé rokonjellegűnek a kisvárosi-vidéki Adyt esz
ményítő sürgetésekkel. Szabad-e ezzel szemben Dévénynél is betörnöm? 

Ady a könyvben túlságosan gyorsan szabadul meg nacionalizmusától. A műben az 1905. évi 
korszak örökérvényű tisztítótűznek tűnik. Utána már csak „leküzdött nacionalizmusról" van szó. 
A manapság talán időszerűbb tanulsággal szolgáló további rezdülésekről, visszaesésekről sziszte
matikusan nem olvashatunk. Ady permanens tisztítótüzének elfedése irányába hat, hogy a szöveg 
a költő egyik kérdéséről azt állítja, hogy az volt a legizgatóbb problémája: mit ér az ember ha ma
gyar? S igaz-e, hogy az emberhez méltó élet - az „örök kurucság" (amit csak állandó nemzeti fel
kelésként értelmezhetünk)? 

Ugyanakkor a jogos és eredményes igazítás lendületében az Ady-portrén munkáló kéz néhol 
olyan rétegeket is megkarcol, amelyek már nem a költött, hanem a valóságos Adyhoz tartoznak. 

Korábbi túlzó nézeteket némiképpen szintén elrajzoltakkal helyettesítve, a szerző bizonyos 
ütemcsúsztatással a valóságosnál lassabbnak tartja Ady politikai fejlődését, főleg az 1905-1908 
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közti időszakban, s fogalmi zavar támad a forradalmiság értelmezésében. A költő nézeteinek bel
ső ellentéteit még jobban kisarkító tárgyalásmód helyett szükségtelen hangsúlyeltolódás figyel
hető meg itt a negatívumok irányába. 

Tévedés, hogy Ady „nemigen" jutott túl a liberalizmuson 1905-1906 táján. Hiba 1906-ról 
szólva a jövő eseményeként feltüntetni Ady polgári radikalizmusát (ez egyébként is ellentmond 
az „érzelmi forradalmárt" említő fejezetcímnek). A munka vitatja, hogy Ady 1905-1908 között 
forradalmi demokratikus nézeteket vallott, s őt „következetes demokrataként", „puszta demok
rataként" méltatja. A szembeállítás nem indokolt. Az akkori Magyarországon a viszonylag kö
vetkezetes polgári demokrata a forradalmi demokrata. Az más kérdés, hogy Ady nem minden
ben érte el ezt a szintet. Már 1905 előtti forradalmi tendenciái is hangsúlyosabb említést érdemel
tek volna, 1905-ben pedig radikális demokrata, akinek gondolatvilága ettől fogva - különösen 
1906-1907-ben - viszonylag gyors ütemben forradalmasodott. Nem ellenérv, hogy bizonyos kér
désekben következetlen volt. Mindenben következetes forradalmi demokrata nem létezett. Nem 
ellenérv, hogy iszonyodott a vértől - ez több forradalmi demokratánál megfigyelhető. Nem ellen
érv Ady több anarchista megnyilatkozása, hiszen a kispolgári forradalmiság sohasem tudta magát 
elhatárolni az anarchizmustól. Különösen nem győz meg, hogy Adynál hiányzott a forradalmi 
tett. A mű nem veszi eléggé tekintetbe, hogy a költő harcos publicisztikája önmagában is tett 
volt. A munka már-már éppen az anarchizmusra emlékeztetve kér újra és újra cselekvést hősétől, 
anélkül, hogy megjelölné, mit kíván tulajdonképpen? (Egy későbbi időszakkal kapcsolatban elő
fordul, hogy Ady egy merénylet ellenzőjeként kapja meg a forradalom elutasítójának bélyegét.) 
Koncepcionális jelentősége van, hogy a Felszállott a páva című versből nem a diadalmas elvárás, 
de a baljós hangulat kiáradását állapítja meg, egyoldalúan értékesítve helyes részmegfigyelését. 
Úgy vélekedik, hogy a költőnek még a későbbi forradalmiság sem adott hitet és távlatot. 

A kötetek alig különböztetik meg a polgári és szocialista forradalmiságot. Ady nem egyszer a 
szocialista forradalmiság ismérvei alapján minősül éretlenebbnek. 

1908-tól, amikor a szerző is elismeri a költő forradalmiságát (tudatos meggyőződését), kevéssé 
figyel fel az Adyt továbbemelő pozitív élményekre (a koalíció bukása, a költő népszerűsége stb.). 
Nem annyira továbblépő, mint inkább megtorpanó gondolkozónak festi, s azt állítja, hogy Ady
nál a kételkedés „vibrálása" - a lényeg. 

Király jogosan állapítja meg: Ady forradalmisága sok tekintetben kialakulatlan, érzelmi jel
legű volt. Azonban az „érzelmi forradalmiságnak" szánt fejezetben a probléma egysíkúan merül 
fel. A mű szerint Adyt 1905-1908 között a „puszta érzelmiség" jellemezte, csak érzelmeivel, 
„absztrakt" módon, sejtve tapogatózott a forradalom felé. Merev ellentétpárokban szembeállítja 
egymással az értelmi és érzelmi forradalmiságot, a morális és a meggyőződéses revolúciót, a hitet 
és az elszántságot, sőt a politikát és erkölcsöt. Persze a részletes elemzésben engedményt kellett 
tenni ebből, s így a „puszta" érzelmi forradalmár egyidejűleg a történelemszemlélet megújítója, 
tudatosító, az intellektuális forradalmár kiteljesítője. 1905-1908 között a szöveg kerüli a tudat ki
fejezést, legfeljebb az ismeret fogalmát használja, de azt is csattanóan ütközteti a világnézetével. 
A következmény: a Dózsa György unokája című versét - a könyv szerint nem meggyőződésben, 
hanem érzelmi benyomásai alapján írta. Ezek után az 1908. évi fordulat egy addig teljesen imp
resszionista személyiség hirtelen hályogtépésének tűnik. 

A mű Adyt 1908 után is „önmaga ellenére való forradalmárnak" tekinti és nem indokolja meg
győzően, hogy az elsősorban pesszimistának ábrázolt költő hogyan léphetett előre. 

Restelljük szóvátenni: a politika érzelmi megközelítése védekezés, leplezés, rafináltság, tehát 
fékezett tudatosság is lehet. 

Az érzelmiség részleges áttételező szerepét nyilvánvalóvá tette volna Ady politikai jelképeinek 
rendszeres elemzése. Erre azonban - a vármegye kivételével - nem kerül sor. A jelképek politi
kai értelem-variációi kívül rekednek a tárgyaláson. 

Az említett karcolásokhoz tartozik Ady magányának értelmezése. A szerző az elszigetelődést 
mutatja be a költő egyetlen létformájának. Pedig a magány csak tendencia Ady életében. Inkább 
életérzésként, hangulatként, az egyéni lét síkján jellemezte ezt a „táborosan" harcos és sok ba-
rátú újságírót. Ám a könyv kizárólag a második irányzatot hangsúlyozza. Nem írja le részleteseb
ben Ady későbbi országos „pajzsraemelését", a demokratikus tábor nagy része által történt 
ünneplését. A költőn tényleg sokszor erőt vett a magány, de az mégis a súly elvetése, hogy a Sze
retném ha szeretnének egyáltalán „nem a szeretetvágy költeménye" (jobban II. k. 144. 1.). 
A magány-„vágynak" ilyen előtérbe állítása már nem annyira magyaráz és lefokoz, mint inkább 

400 



túlemel. Ady napi munkaküzdelmének figyelmen kívül hagyása lényeges értelmező vonással egy
szerűsíti a portrét. 

A szerző - erre külön nyilatkozata utal - nem becsüli eléggé az életrajz szerepét az írói fejlő
désben. A biográfiát ugyanis politikai fontosságú adattár helyett inkább az egyéni élet krónikájá
nak tekinti. S ami furcsa: a mű mégis az egyéni élet részletezésében bővelkedik a politikai biográ
fia rovására. 

* 
Amikor mindezt megállapítani véljük, tüstént hozzá kell tennünk: az utóbbiakért nem elsősor

ban a szerzőt hibáztatjuk. E nagy irodalmi monográfia főleg a történetírás adósságát, a történet
írás nem kielégítő kultúraközelségét dokumentálja. (Bizonyára az is ennek tudható be, hogy mi
után a feudálkapitalizmus fogalmát nagy nehezen kiiktattuk, a dualizmus politikai vákuumáról, a 
kor tehetetlenségéről, halálvágyáról szóló mellőzhető közhelyek ilyen magas színvonalú munká
ban is kísértenek.) 

Soraink a következő kötetei előtt álló kiváló mű küldetésének zavartalanabb érvényesülését cé
lozzák. Örülnénk, ha elősegítenék tudományaink együttműködését, az eszmei problémák tisztá
zását. 

(1971) 

(Intés az őrzőkhöz. I—II. 1982.) 

Legnagyobb irodalmi életmű-rajzunk kerekedett ki Király István újabb két kötetéből. Ezt az 
1300-nál több oldalt fokozott örömmel vehettük kézhez. Nemcsak folytatódott a sokat ígérő szin
tézis, de mintha a szerző felgyűlt türelmetlenségünket kívánná lelohasztani, ugrásszerűen azonnal 
az életmű csúcspontjának, zárókövének izgalmas időszakával szolgál; a világháború éveivel. 

Az új, életerős, oroszbarát világpolitikai orientációért és a sovinizmus felszámolásáért folyó 
küzdelem Ady életművében minden más írónál erősebben feltüremlett és kontrasztokat alkotott 
- ezért lett éppen az ő költészete és publicisztikája századunk irodalmi vitáinak központi neural
gikus pontja. A történettudomány oldaláról nézve is törvényszerű, hogy ilyen terjedelmű és 
ennyire igényes munka foglalkozzon vele. 

A világháború kezdetén 

Király számára könyvtárnyi önigazoló memoárirodalom kínálná azt az olcsó megközelítési mó
dot, amely szerint a világháború kirobbanásával egészében igazolódott a magyar progresszió és 
azonnal mintegy megdicsőült. Ó ehelyett a tárgyszerű boncolás tudományos módszerét választotta. 
Ezért a tényeknek megfelelően kiindulópontja éppen az, hogy a világháború kezdete a magyaror
szági haladás legtöbb gyengének bizonyult áramlatát sok tekintetben megcáfolta, előrejelzéseiket 
összetörte. Nacionalista beszüremlést állapít meg a szociáldemokratáknál (1.122,144.1.). Imperia
lista megfontolásaikért a progresszió másik nagy csoport j ának, a polgári radikálisoknak és kispolgári 
demokratáknak zömét is elítéli -1914 őszének tükrében. A szélsőjobboldal és a megtévedt baloldali 
csoportok komor hátteréből bontja ki Adynak a nehéz körülmények között küszködő, de körülbe
lül 1914 novemberétől inkább pozitív, imponáló politikai állásfoglalását. Ez ha nem is volt men
tes a nagy ellentmondásoktól, újrabontakozó, jó irányú forradalmi irányzatával, tartásával foko
zottan elválóban volt a denaturálódó polgári radikalizmustól és a jobboldali szociáldemokráciától. 

Az egész munkának tulajdonképpen ez a reális szigor az aranyalapja. 

Ady: „a nagy tömegek szerephez jutnak" 

Más oldalra tartozik, hogy a szerző figyelmét megítélésünk szerint kissé egyoldalúan vonják 
magukra a politikai élet ún. szalonirányzatai. Ez azzal a negatívummal jár, hogy a radikalizálódó 
nemzetközi és hazai munkásmozgalom Adyra gyakorolt ösztönző hatásának leírása a következő 



hónapokat és éveket tekintve szinte teljesen elapad a kötetekben. Nem derül ki, hogy ebben a 
korszakban, amikor Ady szerint „a nagy tömegek szerephez jutottak", ez volt az a döntő erő, 
amely a költőt mind jobban segítette a nacionalizmustól való további fokozatos, bár távolról sem 
egyenletes tisztulásában. 

Amennyire találó, hogy az új munka megkülönböztetett érdeklődéssel fordul 1914 eseményei 
felé, - a szerző emiatt mindkét köteten keresztül szülte helyben jár, a világháború kirobbanásának 
témaköréhez vissza-vissza térve - , annyira problematikus, hogy nem nyújtja a költő politikai néze
teinek rendszeres, vagyis időrendben előadott és filológiailag dokumentált leírását. Az utóbbi bizo
nyára önként kiváltaná a forradalmi tömegmozgalmak hatásának bizonyos szemléltetését. Például 
az 1916-os zeneakadémiai matiné történeténél. Ez sohasem jöhetett volna létre ilyen demonstráció
ként a radikalizálódó baloldali, népi áramlatok előzetes úttörése nélkül. Anélkül például, hogy 
ekkorra már „a fiatal dühök is ellobogtak" lettek légyen (1915), részben a népmozgalom hatására. 

Mindez a távlatra is kihat. Ahelyett hogy a kötetek a reális tömegmozgalom csúcspontja, a ké
sőbbi kommunista vezetésű munkás és értelmiségi mozgalmak és a Tanácsköztársaság felé nyitna 
történeti perspektívát, kevéssé érthető módon az 1916 évi demonstrációkat egyedül 1928 sarló
sainak népies rendezvényei felé célozza be. 

Néhány egyéb apró, de nem jelentéktelen történelmi szépséghiba is akad mindjárt a kezdetnél, 
amit a második kiadásig könnyen el lehetne távolítani. Király óvatlanul átveszi azt a széles kör
ben elterjedt tengely-közhelyét, hogy a németek teljesen felkészültek a háborúra, míg a többi 
nagyhatalom nem. Joggal kérdezheti az olvasó: komolyan elképzelhető-e egyáltalán, hogy vala
mely hatalom csakugyan teljesen befejezi felkészülését még a harcok előtt? És ha mégis, miért 
verhették meg akkor éppen a németeket? Az az elképzelés, hogy az el-elbátortalanodó Ady esett 
ki teljesen a korából, s hogy az ő jobb hite nem igazolódott, szintén könnyen cáfolhatónak lát
szik: Tisza, Wekerle és Apponyi voltak azok, akiknek hite nem igazolódott, akik tényleg kibuk
tak saját korukból. A kisebb fogyatékosságokhoz tartozik még bizonyos kezdeti szerb, bolgár és 
lengyel vonatkozások mellőzése. Túl szépnek tartjuk továbbá a külföldi írók jellemzését a világ
háború fogadásában: a valóságban bonyolultabb a kép. 

Oroszország és Ady 

Ellenben Király István minden más Ady-összefoglalásnál bővebben fejti ki, miként haladt 
előre a költőfejedelem a világháború időszakában az új, egészséges politikai világorientáció 
magáévátételében, a megújuló Oroszország központi politikai szerepének következetesebb meg
értésével. Teljes joggal mutat rá, hogy Ady politikai nagyságának döntő összetevője végül is ép
pen az orosz orientáció melletti kiállása volt. E tekintetben az új kötetek pótolnak is az előző kö
tetek hiányaiból: visszanyúlva a század elejére, 1905-re, érdekfeszítő mozzanatokat elevenítenek 
fel az oroszbarát tendencia megerősödésének történetéből, Ady meglepően éleslátó felismerései 
alapján. Adynak azt az írását például, amelyben 1914-ben Károlyi Mihály tervezett szentpéter
vári útjával kapcsolatban annak terveit továbbfejlesztve lelkesen állást foglalt az orosz szövetség 
mellett, joggal az Ady életmű egyik legjelentősebb külpolitikai mozzanatának minősíti. 

A szerző mindemellett nem elég kritikusan kezelte Károlyi Mihály későbbi keletű és a maga 
korábbi, sokkal fogyatékosabb politikáját túlzottan igazolni igyekvő emlékiratát. Tévedés, hogy 
Károlyi az oroszországi utazás jelentős gondolatával 1914-ben (a világháború előtt) tényleg telje
sen elszigetelődött volna. S hogy azt nem támogatták még akkor jelentős tömegek. A hiba az úri 
ellenzék következetlen politikájában volt. Károlyi végül is ennek engedett még. Király érinti 
egyik erről szóló tanulmányomat. Annak mondanivalóját azonban valamiképpen tévesen inter
pretálva, úgy állítja be a dolgot, mintha „csupán" belpolitikai okokkal magyaráznám Károlyi uta
zási tervét és semmi jelentőséget nem kölcsönöznék a külpolitikának. E tekintetben szembeállít 
Diószegivel. Majd maga szolgál azzal az újként feltüntetett feloldással, hogy mindkettőnk egyol
dalúsága helyett, ő mindkét tényezőt, sőt többet is hajlandó figyelembe venni. A hiba itt egysze
rűen a filológiai pontatlanságban, a felületes olvasatban rejlik. Megjegyzem se Király, se Dió
szegi nem hozott egyetlen, új orosz vonatkozású külpolitikai tényt se a tárgyalásba, azok eddig 
csak Károlyi-tanulmányaimban találhatók. Egyébként amellett természetesen továbbra is kitar
tok, hogy Károlyiék tervezett akciójában elsősorban a belpolitikai úri sérelmi küzdelem daca lük
tetett, s hogy ekkor még nem tértek le a Habsburg-hűség útjáról. 
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A korábbi kételyekkel szemben Király azt az Ady-szövegváltozatot fogadja el, hogy a költő a 
szentpétervári útitervről írt cikkében csakugyan sok ezrük szívében élő tervként említette az 
orosz szövetséget. Ha ez így volt, s ezt a kritikai kiadás is megerősíti, akkor természetesen még 
kevésbé lehetett szó azonnali elszigetelődésről. 

Miközben Király a reformkorig visszapillant a Magyarországon kialakult Oroszország-képre, 
többször használja a demokratikus oroszellenesség, sőt demokratikus russzofóbia kifejezést. Er
ről a terminológiáról nézetünk szerint le kell mondani. A reformkor demokratikus nemzedékei 
ugyanis sok tekintetben pozitívan nyilatkoztak az orosz teljesítményekről, gondoljunk például 
Táncsics véleményére I. Péter cár politikájáról. Körükben valamiféle általános oroszellenességről 
tehát semmiképpen sem lehetett szó. (Kossuth halála előtt is javasolta híveinek, hogy tanuljanak 
oroszul.) Különösen ez volt a helyzet az orosz nép megítélésében - az értelmiség legjobbjainál és 
a népnél. Ha pedig mégis ellenlábasságot tapasztalunk náluk, akkor ez éppen antidemokratikus, 
nacionalista álláspontból következett. Ahelyett tehát, hogy az antidemokratikus előítéleteket a 
demokrácia jegyeivel ékesítenénk fel, helyesebb ha megjelöljük az igazi forrást. Természetesen 
politikájuknak éle sok tekintetben antiabszolutista, s így cárellenes volt, de ezt hiba egyszerűen 
demokratikus oroszellenességnek minősíteni. 

Bizonyos átfogalmazásra szorul megítélésünk szerint az a tétel, hogy a köztudat „orosz" megje
lölésében 1905-től a forradalmi összetevő lett a meghatározó. Részben azért, mert a radikális ha
ladás táborában itt mindig is elsődleges megbecsülésnek örvendett a demokratikus Oroszország. 
Ezen 1905 fokozott, gazdagított, de nem változtatott minőségileg. A reakció táborában pedig 
- annak rövidlátása miatt - 1918-ig továbbra sem került ennyire előtérbe a forradalmi problema
tika. Noha a haladás Oroszország-képe hatott a reakciós közvéleményre, azt nem tehette magáé
val azonossá. Király tehát szinte eltekint e problémánál a „két Magyarország" létezésétől. 

Ugyanakkor sok tekintetben megszívlelést érdemel, hogy a szerző kiemeli a gondolatot: a szláv 
Zágráb közelebb volt Szentpétervárhoz politikailag, mint Budapest. Itt azonban hiányzik az el
lenpont: más tekintetekben éppen a magyar szocialista baloldal mélyebb áramlata miatt, a radi
kális oroszbarát demokratikus erők Budapesten izmosabbak voltak, s így közelebb estek az orosz 
fővároshoz, mint a zágrábiak. 

Ami a világháború éveiben az orosz-magyar kapcsolatok történetének fordulópontjait és Ady 
ezekkel kapcsolatban tanúsított kiállásait illeti, a kötetek rajza e fontos periódushatároknál a 
szakirodalomban megszokottnál haloványabb, bár tartalmaz újabb részmegfigyeléseket. Hiány
zik például az 1914 november táji első pozitív fordulat leírása. Azután 1915 októberében Ady 
„orosz hangja" nyilvános visszatérésének körülményeit keressük hiába. Majd kimarad a követ
kező fordulópont: 1916-ban a német vereség jelzése. II. Frigyes porosz uralkodó sorsának felidé
zése. Fehér foltként látjuk továbbá Ady fejlődés-rajzában a Februári forradalmat követő hóna
pokat októberig. S Októbernek a költőre gyakorolt hatása vázlatosabban ábrázolt, mint a Feb
ruári forradalomé. 1918 őszén, ahol jó alkalom kínálkozott volna Ady orosz vonzalmainak expo
nálására, immár a forradalmi Oroszországgal kapcsolatban, a szöveg leesik, a kulmináció elma
rad. Azzal együtt, hogy miért alakult így a tárgyalás. Általánosságban is fájlaljuk, hogy a kiugró 
jelentőségű 1918 nem került a dokumentáció középpontjába. 

A szerző ezekben a kötetekben is kitartott Kelet-Európának, mint úgynevezett peremvidéknek 
problematikus megjelölése mellett. Ráadásul Oroszországot is belevéve! S persze azt kényszerül 
megállapítani, hogy a világesemények fordulatával - fokozódott a „peremvidékek" szerepe... Ki
rály tehát ahelyett, hogy következetesebben levonná Ady nyomán a tanulságot: a történelem át
helyezte a súlypontot Oroszországba, kitart a megnövekedett történeti szerepű „peremvidék", e 
fából vaskarika megfogalmazás mellett. Ilyesfajta polgárinak tetsző ökonomizmust, ilyen régies 
színezetűén megmerevedett civilizációképet azonban nem enged meg a század kezdettől fogva 
óriási változást felmutató története. Ám az új munka első kötete mégis arra tette a hangsúlyt, 
hogy Oroszország - úgymond - Ázsiát belopja Európába. Holott Oroszország keleti funkciójá
nak döntő szerepe éppen az volt, hogy Európát vitte be Ázsiába, mégpedig korántsem lopva. 

Az oroszbarátság és a keleti orientáció túlságosan egyszerű azonosítása tartozik Királynál az 
egyéb zavaró mozzanatok közé. A szerző figyelmét elkerülte, hogy számos divatos „keleti" irány
zat éppen Nyugat-Európából származott, az ottani reakcióval szövetkezett, és ellenséges volt az 
oroszok, az orosz demokráciára orientálódó forradalmi szocialista törekvések iránt. 

Annál inkább szóvá kell tennünk mindezt, mert maga Ady Kelet-Európa szláv és nem szláv 
népeit nem helyezte ennyire a világ háta mögé. Éppen Király István érdeme, hogy kiemeli más 
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helyütt Ady egyik nagyszerű gondolatát: a szláv nemzetek fényesen „rehabilitálták" magukat a 
századelőre az egyetemes történeti fejlődésben. S mivel a költő Oroszországot sokszor szíveseb
ben nevezte „nagy szláv birodalom"-nak, világos, hogy e szavak elsősorban magára Oroszor
szágra vonatkoztak. A Februári forradalom, de még inkább az Októberi forradalom egyik Adyra 
gyakorolt hatásának tekinthetjük a költő és a prózaíró szláv tematikájának megizmosítását. 

Ezért az új köteteknek azokat a lapjait tartjuk erőseknek és nagyon megokoltaknak, ahol Ki
rály akadémikus az adatok segítségével leplezi le az Oroszország ügyével mindig összekapcsolódó 
szlávellenes irányzatokat. Amelyeken elítéli Fényes Samut is, mert általános támadást óhajtott a 
szláv világ ellen. Evégett a szerző figyelmeztetően és indokoltan idézi a Vilmos német császárnak 
tulajdonított mondást: „Gyűlölöm a szlávokat". Király István Révai József szavaival Ady új poli
tikai orientációjáról a tényeknek megfelelően hangsúlyozza, hogy az „a szláv népek felé" szintén 
más politikát jelentett (már csak azért is, hiszen Oroszország egyéb szláv népeket is magába fog
lalt). 

Itt még azt jeleznénk: a pángermanizmus és a pánszlávizmus teljesen azonos tényezőként való 
említése vitatható mind a szláv népek eltérő helyzete, mind pedig eme irányzatoknak a birodal
maik kormányzatához fűződő különböző kapcsolata miatt. Sok helyütt egyébként is inkább a 
szlavofil jelző lenne indokolt a pánszláv helyett. Vagy éppen a demokratikus szlávbarátság. Az 
olyan kitételek is bíráló kommentárt igényeltek volna, mint az, hogy az antiszlávizmus Magyaror
szágon küldetéssé vált, akár a török elleni vállalkozások. (1/295. 1.) 

A sovinizmus elleni harc 

Ebben a kérdésben az új munka szilárd pontja, s ez fejtegetéseinek ebben a tekintetben azon
nal nemzetközi rangot kölcsönöz, hogy nem leplezi az osztrák és magyar kormányzat nemzetiségi 
elnyomó politikáját. Sőt, megállapítja: fokozódott. Külön érték, hogy a polgári ellenzék soviniz
musára is rámutat. Abban a kérdésben, hogy a magyar polgári ellenzék a múlt században általá
ban képes volt-e tényleg felülemelkedni a területi integritás elvén, s amelyre a felületesen gondol
kodók gyakran minden lelkiismeretfurdalás nélkül igenlően rábólintanak, Király elismerést ér
demlően határozott tagadással felel. Erdély példájára hivatkozik, amelyről komoly formában 
Kossuth sem mondott le, hibázva az Erdélyen belüli önrendelkezés ügyében, az utána következő 
talmi polgári ellenzék pedig még kevésbé. 

Mivel Király tisztán látja az eseményeknek ezt a vonulatát, Adynál is komoly politikai-eszmei 
ellentmondásokat fedez fel, amit a költő régebbről örökölt. A szerző elemzőmunkáját dicséri, 
hogy rögzíti: Ady a sovinizmustól való jelentős eltávolodása ellenére egyidejűleg bizonyos ponto
kon a régi birodalmi elv híve maradt. Csak sajnálhatjuk azonban, hogy kitér e mozzanatok folya
matos dokumentálása elől, jóllehet az igen tanulságos lehetne. 

Ha kritikus volt Adyval szemben, természetes, hogy Ignotus Habsburg-birodalmat tömjénező 
politikai álláspontja felett sem hunyt szemet. 

Ám pontosabb lett volna az elemzés, ha a birodalmi elv kézzelfoghatóbb megjelölést nyer: mi
kor, melyik birodalomról volt szó? Az egész Habsburg-birodalomról, vagy csak a magyar korona 
részbirodalmáról? Már csak azért is, hogy a munka megszabaduljon a további belső problémák
tól: kiiktatva azt a feltevést, hogy a dualizmus korában egyáltalán nem létezett magyar birodalmi
ság. Itt Király következetlen. A teljesen délibábos magyar nagybirodalmi ambíciót tekinti csupán 
birodalmiságnak és ezen az alapon jut a részbirodalmi állapot tagadásához. Tehát milyen biro
dalmi elv mellett tartott ki Ady? 

A sovinizmus maradványai elleni harc érdekében bizonyára újabb megfontolást kíván továbbá 
a mostani folytatásnak az a tétele, hogy amíg korábban főleg kulturális jellegű volt a nacionaliz
mus, erre a korszakra, a huszadik század elejére már inkább állami jelleget öltött. (1/59.) Akár a 
programja, akár szószékei felől nézzük a nacionalizmust, az elsősorban kulturális jelleg tétele 
nem igazolható. Idealizálja a magyar sovinizmus hosszú történeti útját. S hogy éppen Rákosi 
Jenő lett volna az állami szintű nacionalizmus sorkezdője, az egy másoktól, nem Királytól szár
mazó idealizáló legendának ismert fordulata. Kár, hogy a munka is átvette. 

Máskülönben: e hírhedt publicista, Rákosi Jenő pályájának felrajzolása elvileg feltétlenül szük
séges volt ebben az áttekintésben. Király professzor azonban ezeknek az oldalaknak tükrében lát
szik legkevésbé kritikusnak és reálisnak. Miképpen lehet a Habsburgokkal ujjat húzó Deákot egy 
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olyan Habsburg-talpnyalóval politikailag így összekötni, amilyen Rákosi Jenő volt, akinek Ady 
jól látta „bűnlajstromát", s akinek még az emlékét is el akarta ásni - ami az esetleges pozitív érté
kelést illeti. Miképpen lehet kétségbe vonni, hogy Rákosi Jenő a dualizmus és a Horthy-rendszer 
propagandistája? (A munka csak manipulátornak akarja tartani.) A szerző azért megengedi, 
hogy ez a hírlapvezér - Mussolini néma csodálója volt. Bár kiigazításra szoruló paradox állítás: a 
dualizmus időszakában nem csodálhatta Mussolinit, mert az akkor formálisan még szocialista volt 
és antantpárti, a Horthy-korszakban pedig nem némán csodálta, hanem lapjával ünnepeltette. 

Azt, hogy Rákosi Jenő élete utolsó évtizedeiben Magyarország legnagyobb közvéleményfor
málója - a Horthy-propaganda állította. Feledtetni akarta ezzel a szocialisták százezreket, millió
kat megmozgató agitációját, a Tanácsköztársaság nagyjait, de Adyt, Jászit és Károlyit is. Rákosi 
Jenőnek fokozatosan még a polgári ellenzéknél is csökkent a hatása, nemcsak a nép körében, 
amint Ady is utal erre. Inkább lapstatisztikához kellett volna folyamodni, mint a régi verzió átvé
teléhez. S ha nagy írók hízelgő nyilatkozatot tettek Rákosi Jenőnek, ezt hamarabb megmagya
rázni és bírálni szükséges, mint sem belenyugodni az irredentisták által kialakított túlzásokba. 

A forradalmi demokratikus tendenciákról 
Az utóbbi mozzanat is felveti a forradalmi demokratizmus jellegének, pozitívumainak és nega

tívumainak problémáját a századelő Magyarországán. Az előző kötetekkel szemben örömmel üd
vözölhetjük, hogy Király elemzésében már felmerült a magyarországi forradalmi demokrácia léte 
általában. Ezt a szempontot annak idején magunk is szorgalmaztuk az 1905-ös forradalom itteni 
hatásáról írt tanulmányunkban (1905 - az ötvenedik és hetvenedik évforduló között. Jegyzetek az 
új szakirodalomról és a magyarországi fogadtatás kérdéseiről. Tájékoztató 1976. 1.), illetőleg a 
szerzőhöz akkor adresszált kollegális megjegyzéseinkben. Továbbá megnyugvással tapasztaljuk, 
hogy utalás történik Ady forradalmi demokratikus fejlődésére. 

Ami mégis későbbre maradt: a szocialista baloldal mellett csakugyan felnövő eme magyarországi 
forradalmi demokratikus szellemi tendencia mibenlétének megfogalmazása és a nagy költőre való 
alkalmazása. Az utóbbi igény annál inkább felmerül, mert a szöveg szerint Ady 1908-1912 között 
nem egyszerűen forradalmi demokrata, hanem fejlődésében még csak a forradalmi demokrácia 
felé tart, s így az olvasót az érdekelné, hogy miképpen fest a magaslat, amelyet ily módon elérhet. 

Király e fejlődésvonal kezdetét a forradalmi demokrácia tényének beemelése ellenére annyi
ban továbbra is szűkkeblűén ítéli meg, hogy 1912-ig még mindig nem az előremutató elemet látja 
döntőnek Ady szellemiségében (1/194). Ez a tétel ütközik az általa jelzett forradalmi demokrati
kus fejlődésirányzattal. Tehát megítélésünk ellentétes: Ady munkásságában már sokkal koráb
ban a pozitív mozzanatok az elsődlegesek, noha ezek nem kis belső vajúdás közben fejlődtek to
vább. Ilyen sommás periodizálás helyett belső szellemi arányainak, pozitívumai és negatívumai 
mérlegének konkrétabb leírása alapján kellene szakaszolni életútját. 

A különösen kérdéses 1905-1908 közti korszakról azt a megállapítást kapjuk, hogy Ady akkor 
liberális demokrata (1/181. 1.). Anélkül, hogy bizonyos liberális, vagy éppen konzervatív nézet
elemeit kétségbe vonnánk, a hangsúlyt a történelmi események tükrében politikai radikalizmusá
ra, forradalmi fejlődéstendenciájára tennénk már ekkor is. Hiszen máskülönben mostohábban 
járnánk el Adyval, mint a polgári radikálisokkal. 

Az előző kötetek a kezdetben állítólag „kétmeggyőződésű" forradalmár helyébe áz életmű-rajz 
kiteljesedésére a „homogén győződésű" forradalmár Adyt ígérték. Ez a beállítás már akkor 
mindkét oldalról kifogásolható volt: kezdeti szellemi dualizmusa nem volt olyan erős, hogy azért 
valamiféle tudathasadásos politikai magatartással vádolhatnánk Adyt, a végkifejletben pedig a 
liberális feltételezés ellenére éppen hogy nem tűnt el ez a kettőség, hanem csak sokszor mérsék
lődött (miközben más kérdéseknél éleződést tapasztalunk). Ezért az utolsó évek tekintetében is 
természetesen feltűnik az új kötetekben - ám a korábbi tételeknek ellentmondóan - a költő „két 
irányba mutató arca", Király István által paradoxnak nevezett forradalmisága, valamint nem 
utolsósorban a szocialista internacionalizmussal időnként kialakult konfliktusa. Mindez ismétel
ten bizonyítja a „kétmeggyőződésű" forradalmár és a homogén forradalmár konstrukció alkal
matlanságát. Egy differenciáltabb, a kontrasztokat mindvégig, tehát a háború időszakában is fi
gyelembe vevő, vagyis erősebben kritikus alapmegközelítés szükségességét. 

Jászi Oszkár hasonló szellemű tárgyalása megkönnyítené e feladat megoldását. Király kétség
telen érdeme, hogy a világháború éveiben jelzi a polgári radikalizmus fokozatos elfajulását. Utal 
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a polgári radikalizmusnak liberalizmusba való süllyedésére. Megírja egyúttal, hogy ebben a kor
ban már az egykori polgári liberalizmus is átlényegült, reakcióba váltott. Ehhez azt tennénk 
hozzá kiegészítésül, hogy bizonyos pontokon a polgári radikalizmus már egyenesen konzervatív 
soviniszta álláspontra csúszott le a háború alatt, jelezve a későbbi nagy politikai elzuhanást a for
radalmi szocialista Oroszországgal szemben. 

Az életmű-rajz állásppntja abban a tekintetben megbízható és támogatást érdemel, hogy hang
súlyozza: Jászi még a polgári föderalizmusig is csak nagy késéssel jutott el, a magyar uralkodó 
osztályok szupremáciájáról pedig ténylegesen csak a forradalmi mozgalmak végkifejlete által volt 
kénytelen lemondani- Amikor azonban a munka bizonygatja, hogy Jászi következetes demokrati
kus alternatíváig jutott el a nemzetiségi kérdésben - már lecsúszik a tények talajáról. Túlzó idea-
lizálásba téved. Ide tartozik, hogy 1918 novemberében nem szánja el magát Jászi nacionalizmusá
nak kimutatására, hanem ehelyett őt - homályos és kétes glóriát adva neki - a nemzeti optimiz
mus képviselőjének minősíti. 

Ezzel kapcsplatban kifogásolható, hogy a munka nem ítéli el Jászit amiatt, hogy Oroszorszá
got, Európa egyik mindenkori oszlopát, „ázsiai természetűnek", alapjellegűnek próbálta bélye
gezni, összhangban a rossz francia polgári orientalisták és új élete egy szakaszában tanítványukul 
szegődő Plehanov gyökeresen hibás propagandatételeivel. 

Félreértés, hogy Jászi 1914-ben támogatta az orosz szövetség Károlyi-féle tervét: Jászi, noha 
demokratikus szólamokkal, éppen a diplomáciai akció ellen dolgozott. 

A Naumann-féle Közép-Európa-terv (1916) értékelésében Jászi szerepét azért látja irreálisan, 
mert magát az imperialista békekiutat kereső tervet reálisnak állítja. (A Naumann-tervről néhány 
lappal később található elfogadható értékelés már alig változtat Jászi hibás megítélésének tényén.) 

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a radikális párt politikai sorsa annak megalakulása után tel
jesen eltűnik a kötetek lapjain, akkor megállapítható: Jászi kellően kontrasztos, kritikus értéke
lése sem oldódott meg. 

Még kevésbé nevezhetjük teljesen sikerülteknek az apróportrék egy részét. Csécsy nem léphe
tett ki németellenes érzületei miatt a Galilei körből, mint a szöveg állítja, hanem csak radikaliz
musának gyengesége és az úri politika vonzása folytán. Fenyő Miksa sohasem volt igazában világ
polgár, mivel ilyen vonzalmai ellenére nacionalista alapállás jellemezte. Horthy belügyminiszte
rét és kultuszminiszterét, Klebelsberg Kunót, aki egyike az akkori ellenforradalmi kormányzat 
legszűkebb látókörű és ultrakonzervatív tagjainak, nagy túlzás reformkonzervatívnak nevezni 
(ahogy néha Széchenyit említik). Ellenben feltűnik, hogy balfelé a kelleténél valamivel szigorúbb 
a mérték. Igazságtalannak tartjuk, hogy a szerző e korral kapcsolatban Diener-Dénes József ne
véhez a „kiegyensúlyozatlan fantázialény" toldalékot is odaillesztette - Diener-Dénes minden fo
gyatékossága ellenére. Hasonlóképpen bántó, hogy Constantin Lucaciu román politikust az úri 
rendőrség egykori szóhasználatával „hírhedt nemzetiségi agitátpr"-nak nevezi. 

Az új kötetekben sajnos ismét búvópatakként tér vissza az Ady - úgymond - egyre növekvő 
magányáról szóló eszmefuttatás. Amikor azonban azt olvassuk, hogy Ady-dpmbot emeltek, hogy 
a matinénál tömegtüntetés zajlott le, hogy még hatósági személyek részéről is fejedelmi fogadta
tásban részesítették, hogy szinte szét akarták tépni az érdeklődők stb., akkor - bevalljuk - nem 
tudjuk kellően átérezni a munka borongó megjegyzéseit, magát ezt az állandóan fokozó sematiz
must. A mindenoldalú és igazi magány egészen másféle. 

* 

Végeredményképpen Király István munkájának eddigi kötetei a maguk befejezetjensége elle
nére (s van-e teljesen befejezett életmű - összefoglalás?) mindeddig a legszélesebben térképezték 
fel az Ady-életmű politika-történeti kérdéseit. Ezek közül néhány nagyon fontosat maradandóan 
megoldott. Ugyanakkor azonban megoldatlanul, vagy elrendezetlenül hagyta a problémák zö
mét. Bízunk benne, hogy a még hiányzó világháború előtti kötet, illetőleg az egész monumentális 
méretű munka újabb kiadása sok mindent gyorsan a helyére tesz a most szóvátettekből is. 

Történészek és irodalomtörténészek közös és sürgető ügye, hogy a század irodalmi-ideológiai 
vitáinak ez a nagy gyújtópontja kimerítő értékelést kapjon, mégpedig szilárd eszmei alapon. 

(1983) 
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