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A háború előtt Ady versei a haladni vágyó, szellemi és szociális 
átalakulást akaró ifjú Magyarország köztudatát szólaltatták meg. Az 
Ady versek hatásában volt valami „Frühlingserwachen"-es is, az bizo
nyos, a fiatalság öntudatra ébredése, benne az apák és fiuk harca, a 
fiúk csatája az apák ellen, de benne a háború előtti generáció ködös 
és zavaros forradalmi megmozdulása. A változásokat akaró szellemi 
és politikai küzdelem kapott költőt Adyban. Ady forradalmi gondolat
világa benne minden versében, de lázítóan és káromkodón ostorozóan 
szocialista és „magyar" verseiben csendültek. A „Nyugat"-nak bármi
lyen hősies irodalmi szerepet juttatnak kortársai, mi sem mutatja 
élesebben hogy mennyire félreállt az igazi fejlődés tengelyéből, mint
hogy a „Nyugat" Ady ugynevezett „magyar" verseinek helyet sohsem 
adott. Ha szocialista szelleműek voltak, akkor a Népszavában, ha ma
gyaros mérges káromkodásokban ömlöttek Ady szítkos száján, a Vi
lágban volt azoknak a helyük. Ady szociális hangú, forradalmibb 
irásai és tanulmányai is szétszórva láttak napvilágot. Hogy a háború 
előtt Z i g á n y Árpád és R é v é s z Béla szerkesztésében egy „Re
naissance" cimű erősen baloldali szemle indult, éppen a „Nyugat" 
programtalansága miatt történt. Ady ebbe a revübe s nem a „Nyu¬ 
gat"-ba irta meg P e t ő f i n e m a l k u s z i k cimű tanulmányát is 
Petőfi forradalmiságáról. — Ady már 1910-ben összeválogatta Páris
ban Petőfi forradalmi verseit és bevezetéssel ellátva A f o r r a d a l 
m á r P e t ő f i cimen kiadta. A kiadó bosszuságára elég nyulfarknyi 
volt ez a bevezető és éppen ezért főleg az én és Révész Béla rábeszé
lésére ennek kibővítésére irta meg P e t ő f i n e m a l k u s z i k cimű 
cikksorozatát. Ady eredeti irásának hangja vörös, lángoló. A cime is 
P i r o s és f e k e t e és Petőfinek ezzel a mottójával' indul: „Hagyjá
tok el ezt a piros-fehér-zöld színt, lejárt az ideje. Más szín illeti meg 
a magyar nemzetet: Piros és fekete." Érzékeltetni akarom az 1910-es 
Adyt, hogy Magyarország akkori jelenjéről és jövő sorsáról milyen 
itéletei, meggyőződései és aggodalmai voltak. Ezért ebből a ritkán 
idézett és elsikkasztott irásából ideiktatom néhány sorát: „Célunk e 
könyvben Petőfi Sándor forradalmi, valóban forradalmi verseit össze
foglalni s megmutatni e versek által a mai Magyarországnak (mely 
való Petőfiéből is egy mai Petőfit szeretne csinálni) a forradalmi, 
volt, szép Magyarországot és az ő Petőfiét. Husz-harminc év óta még 
tréfás tapsokat is hiába áhitunk már a világtól, a kulturás nemze
tektől s Magyarország ma utolsóbb talán, mint akár Montenegró. Pe
tőfije meg van, megmaradt, mert a Petőfik nem mulnak el egy kor
szak históriájával s egy ország keserű dekadenciájával. Aki e köny
vet összeállította, úgy veszi észre, hogy a visszafejlődött, kora-öreg s 



még ma is buta mágnások, papok, csak kicsit elváltozott táblabírák, 
s rossz indulatú jövevények és éhes csalók kezén levő Magyarország 
Petőfit is kikezdi. Nemcsak kikezdi, de meghamisítja s a mindenrendű 
forradalmak poétáját hajlandó ledegradálni valiami rim-forradalmár 
félévé, aki egy-két zsoldos tanár-fej szerint a szerelem dalnoka volt 
főképpen." 

Ady bátorsága megrettentette híveit is, mert ilyeneket is írt 
bevezetésében: „Ugy válogattam össze Petőfi Sándor forradalmi ver
seit, hogy meglessék e fölséges ember aktualitása s rokonsága azok
kal, akik ma Magyarországon (bárhogyan fáj az ijesztő szó) f o r r a ¬ 
d a l m a t csinálunk." A „forradalom" Magyarországon 1910-ben is olyan 
rossz szagú szó volt, mint husz esztendő után. Száz és száz versében, 
száz és száz prózájában irta fel a forradalom jelét Ady a magyar ég 
boltozatára s hivei előtt már mániákusnak látszott. Unták. Más és 
más hangot vártak. A magyar jövőnek, megujhodásnak, végzetnek 
száz hangú sípban való felsírása unalmas volt az irodalmi híveknek. 
„ F o r r a d a l m a t csinálunk". Ha csak egyszerű kacérkodásnak is 
vennők ezt a mondást; ki mert akkor a forradalommal így kacérkodni 
Magyarországon. A színpadi világhír felé evező Molnár Ferenc bizo
nyára nem, a nyugati szellemű Ambrus Zoltán nemkülönben, Ignotus, 
a szellem virtuóza hasonlóképpen nem, a paraszti Móricz Zsigmond 
ugyancsak nem, Hatvany Lajos, akit Ady Széchenyi-utódnak vélt fel¬ 
lobbanásaiban, legfőbb ambícióját abban leli ez időben, hogy német 
íróvá váljék és Adyt Flaubertté szeretné nevelni. Kassák Lajos, a 23 
éves vasmunkás, akit akkor fedez fel a Renaissance, firenzei „szonet
tet" ír: „Florenc szép egét fáklyafüst takarja, — Ma mindenütt no
vember gyásza ül. — Rég kihunyt lángok szívják a lelkem, — Jám
bor parasztok kullognak mellettem, — Csak a pap selymes baldachinja 
véres. — Én Dante tövébe térdelek halkan, — És imát mondok fák
lyás alkonyatban — Florenc legcsunyább emberéhez." És például a 
ma népszerűségében sütkérező Kosztolányi Dezső, aki féli és rettegi 
Adyt és már fiatalon is szeretné eltávolítani a számára nem elég fi
nom kulturáju vezért, hogy valamiképpen trónjára ő ülhessen, a 
S z e g é n y k i s g y e r m e k p a n a s z a i után bent üldögél a kleri
kális „Élet" szerkesztőségében, hogy közben hol a magyar vidék Gyur¬ 
kovics lányainak számára az Uj Időkben, hol a proletároknak a Nép
szavában, hol a zsidós Hétben, a politikai és irodalmi áramlatok ily' 
sok irányu kohójában igyekezzék tollát és jellemét férfiassá, bátorrá 
és szókimondóvá edzeni 

Adynak ez a többi magyar iróknál különb bátorsága nemcsak 
bocskoros nemessége elégületlenségéből eredt, hanem a magyar jelen
nel szemben való ellenzékiségének és forradalmi serkentőinek hosszas 
külföldi tartózkodása is csirája. Ady párisi esztendei nem csak Léda 
ölén telnek el, a kis bárok, éjjeli lokálok pezsgős mámora csak úgy 
veszik körül a zsenit, mint a ruha az embert, de szellemét meg nem 
szabják. Dolgozik benne a mindenkori szellemi emigránsok ítélete hazájuk
kal szemben, a világosabb látás, az őszintébb szó, a hidegebb ítélke
zés, az ottani miliőtől való függetlenség, mely nem ismeri a megal
kuvást, a szellem förtelmes betegségét. Heine Franciaországban job
ban látta Németországot, mint kora irói, az Angliában élő francia 
Rousseau is bátrabban nézte Franciaországot, mint kortársai, Marx 
Londonban irta meg a kiáltványt, Lenin Svájcban irja legvilágosabb 
útmutatóit az orosz forradalomról. Ady Franciaország radikális pol
gári demokráciájában élesebben látta meg a magyar feudalizmus ret
tentő büneit és az ország kétségbeejtő helyzetét. Ady nem volt szociá¬ 



lis forradalmár: Ady költő volt. És ha észre is vette, hogy milyen 
gyilkosan takarította el az útból ellenségeit, az 1871-es francia kom
mün után az egyeduralmát kifejlesztő polgári rend, ő nem a francia 
társadalom kritikusa, ő Magyarországnak ír s az elmaradt Magyar
ország hatalmasainak ostorozója.. De nem hozsánnázója a francia kul
turának s nem a latin kultura smokkja. 

Ezt a kort festi Ady M a r g i t t a é l n i a k a r cimű verses re
gényében: „Páris akkor még nem volt csámborult — Hun gyülevész 
had sűrű menedéke — S otthon sem tudta több, mint száz magyar, — 
Hogy tőlük fél a petyhüdt uri béke." Míg Ady Párisban él, odahaza 
egy kicsiny szellemi csoport J á s z i Oszkár vezetésével a Huszadik 
Században és a Társadalomtudományi Társaságban a magyar nem
zetiségi és szociális politika reformját tudományos tézisek alapján 
követeli és bejelenti az ország tragikus bukását. 1908-ban A c h i m L. 
András, a parasztvezér, megalapítja a magyar parasztpártot Békés
csabán: „földet a parasztnak, irányító hatalmat az államban, a köz
igazgatásban." A magyar szocialista párt primitiv szervezkedéséből 
haladottabb internacionalizmusba szervezi a munkástömeget. 

Kint, Párisból, sokkal inkább feltűnnek ezek a jelenségek, mint 
otthon Magyarországon és világosabb értelmet nyernek. És ha sikon¬ 
ganak Ady versei, magyar panaszai és átkai, ezek nem honoráriu
mokért íródott alkalmi poémák, mint az Ady revízió papjai hirdetik, 
hanem tudatosan zugják a rémült veszélyt. Véletlenség, ha ép' alkal
miak s nem eléggé szárnyalók vagy megdöbbentően fáradtak, de ere
jük, tragikumuk és szárnyalásuk mellett bizony papirmasévá zsugo
rodnak a nemzeti nagyok, Berzsenyi vagy a sokat emlegetett Vörös¬ 
marthy is. 

Mi, akik akkor külföldön élünk, egy más Magyarországot látunk, 
mint, amilyet otthon beneveltek a köztudatba, amilyet a magyar köz
véleménnyel el akartak fogadtatni és amit kérkedve állítottak a kira
katba. „Magyarország ma utolsóbb talán, mint Montenegró." Odahaza 
a magyar globusz azt hiszi, hogy a világ közepe, amikor Nyugaton, 
külföldön, még kevésbé tudják róla mint ma, hogy hol lelhető fel a 
világ földabroszán. Hogy az akkori Magyarországnak vesztett ügye 
van a világ előtt, mi azt kint jobban észleltük, mint odahaza a napi
lapok kitünő vezércikkirói vagy a parlament szónokló honatyái, — 
nemzeti sovinizmus és osztályérdek nem vont fátyolt látásunk' elé. 
Ady megirta: „Milyen nehéz volt fanyarak, szennyesek, — Untak, 
szokottak gunyját elviselni — S páran titkolnunk, hogy igazi sebek, 
— Kik ez ország pestisétől ragasztvák." 

Ausztria-Magyarország befelé a dolgozókkal és a nemzetiségek
kel rettentő hatalmas, de kifelé e nagy Habsburg birodalomnak semmi 
tekintélye külföldön. Magyarország ekkor még a negyvennyolcas sza
badságharc szimpatia sallangjait sejti maga körül a világban, de a 
háború előtti Magyarország iránt nincsen semerre egy szemernyi jó
indulat. Ez az Ausztria-Magyarország nem 1914 julius 23-án küldött 
ultimátumot Szerbiának, hanem hadat üzent már akkor, amikor a Mo
narchia külügyminisztere, gróf A e r e n t h á l 1908 október 3-án gróf 
K h e v e n m ü l l e r - M e e t s c h párisi nagykövetünkkel átnyujtatta 
F a l l i è r e s elnöknek Ferenc József Heveiét Bosznia-Hercegovina 
annektálásáról. És Magyarország nem 1918-ban vesztette el a hábo
rút, hanem már évtizedekkel előbb, amint a magyar reakció nemzeti
ségeket elnyomó szövetkezése az osztrák imperializmusssal elismert 
tényként állt a nyugati imperialista-kapitalista világ előtt. 

Ady tanuja volt annak Párisban, hogy a magyarországi nemzeti¬ 



ségek előretörése külföldön milyen rohamosan megkezdődött. Főleg a 
csehek jártak elől a szlovákokkal abban, hogy ügyük mellett jó han
gulatot teremtsenek. Minden revü, minden napilap propagandára kész 
kulturális érettségük, sőt fölényük mellett. Prágában egymást érik 
a modern francia kiállítások, maga Rodin gyors egymásutánban két 
kiállítást is rendez, amikor a magyar koalíciós kultuszminiszter, Ap¬ 
ponyi szerint „a magyar művészek és írók Párisban időzése c é l t a 
l a n , sőt veszélyes. Elfajult és tulzóan excentrikus elveket szívnak 
magukba és betegei lesznek azon kinövéseknek, melyeket még a fran
cia művészet is alig bír elszenvedni" (Ugron Gábornak egy hozzám 
irt levele). Ady Párisban élt a hires B j ö r n s o n - a f f é r idején s ta
pasztalnia kellett, hogy milyen megértés fogadta azokat a haragos 
cikkeket, melyeket a vén norvég író a szlováki iskolák üldözése és a 
szlovákokat ért brutalitások miatt a világlapokba irt. Adyt is több
ször foglalkoztatta ez az affér, mely azzal kezdődött, hogy Björnson 
a müncheni M ä r z folyóiratban közzétette L e d e r e r délcsehországi 
ügyvéd, H e y d u k szlovák költő és K á l a i történetiró levelét, mely 
felsorolta az Apponyi-féle magyar nemzetiségi elnyomatás bűneit. 
Münchenben ekkor ül össze a „békekongresszus" és elnöke, Q u i d d e , 
felkérte Björnsont, hogy legyen tagja a diszelnökségnek. Björnson el
fogadta a meghívást azzal, hogy a kongresszuson nem fogja eltitkolni 
véleményét azokról, pl. Apponyi, akik a nemzetközi kongresszusokon békét 
prédikálnak, de otthon tirannizálják a más nemzetbelieket. Björnson 
addig akarta Apponyit támadni, míg az el nem hagyja a termet. In
diszkréció folytán hamarébb nyilvánosságra került a dolog, mire, hogy 
nagyobb legyen a botrány, Björnson a Monarchia külügyi félhivata
losában, a Neue Fr. Pressében kezdte támadni a kultuszminiszter 
Apponyit és felsorolta a magyar nemzetiségi politika bűneit. A gu
nyos támadások egymást érték s Magyarországon különösen nagy 
volt a megdöbbenés, amikor Björnson a „leghatalmasabb magyar 
ipar" címmel a cernoavi eseményeket is kiteregette, ahol egy szlovák 
templomszentelés alkalmával tizenkét embert lőttek le a magyar 
csendőrök. 

A hét év alatt, míg Ady Párisban élt, a tiz év alatt, ami eltelt 
az U j v e r s e k - t ő l a háborúig, a magyar helyzet mind virulensebb 
forradalmi állapotot mutat. Ekkor már nagyon messzi az az idő, ami
kor „nagyon Tisza Kálmán szagu — Volt még mindig a Bécs-Vor¬ 
stadti élet: — Zsidó báróság, türelmi adó, — Zsentri, mágnás, pap és 
türő cselédek — Kasztjából ritkán és óvatosan — Mert valaki vágyó
dón kinyujtózni. — Hiszen nem volt másabbul sokkal mint most, — 
De rémnek hittek egy Vázsonyi Vilmost" ( M a r g i t t a é l n i a k a r ) . 

Már messzi az az idő, amikor Vázsonyi kispolgári programja 
képes volt magának kisajátítani a polgárt. A magyar polgári rend 
is igyekszik életre és öntudatra kelni. Polgári rétegekben a régi köz
jogi formulákat félretéve a feudalizmus megfőzésére erőteljes politi
kai szervezkedés indul és tudományos felvilágosító munka folyik. 
(Galilei Kör. Társadalomtudományok Szabad Iskolája. Reform Klub. 
Választójogi Liga. Radikális Pár t ) Az alföldi agrár mozgolódásokat 
letörik, de jönnek és meg-megujulnak az ipari munkás sztrájk-moz
galmak, melyek politikai sztrájkokká növik ki magukat. 1912 május 
végén véres uccai harc folyik Budapesten. A politikai élet a parla
mentből, a nem népképviseletből, mindinkább kihelyeződik klubbokba, 
munkás szervezetekbe, alkalmi organizációkba. Az irodalmi és mű
vészi életnek azok a centrumai, melyeket magának a hivatalos nem
zeti kultura felépített, elvesztik jelentőségüket és a szellemi élet 



azokon kivül, sőt egyenesen azok ellenére szervezkedik minden vona
lon. Tudósok, akik a haladó emberiség gondolkozói lesznek, művészek, 
irók, muzsikusok, akik az elmaradottsággal szemben egy új szollem 
megszólaltatói, festők, akik az elsekélyesedett impresszionizmus he
lyébe keresnek új konstruktivizmust, lest állanak e nagy evolució for
gatagában. 

A képviselőházban még ott szónokolnak az itt-ott népszerű politi
kusok, de a törvények, amiket hoznak, a távlatok, amiket ott muto
gatnak, mind kevésbé érdeklik a tömegeiket. A parlamentnek is meg
szakad kontaktusa az országgal, mintahogy megszakadt a hivatalos 
nemzeti szellemi életnek. A parlamentben a földtélen parasztoknak 
mines torka, hogy földosztásért ordítson, az elnyomott proletárnak 
nincs hangja, hogy osztályharcot hirdessen. Az a néhány nemzetiségi 
képviselő, aki irmagként bejutott a választásokon, ha néha bátran fel 
is lobbantja a magyar elnyomatás ellen az elégületlenség tüzét, ezt 
nacionalista jelszavainak tündököltetésére s nem az. ország összes el
nyomottjaiért teszi. Az ország forradalmasodó polgári és munkásré
tege az író Ady mellé új bálványt keres. Politikust, államférfit, akire 
vágyait átruházza. Az új bálványt megtalálja gróf Károlyi Mi
hályban. 

A polgári Hatvany sokszor téved, de akkor jól lát, amikor a hal
dokló uralkodó osztályokról megállapítja: „Ady Endre öblös hang
ján veti föl a vezető társadalmi rétegek és történelmi osztályok fele
lősségének kérdését. Ilyenkor a hivatalos műveltség őreinek gondjuk 
van rá, hogy az osztályérdek falán keresztül át ne hatolhassanak az 
élet, a kor és a zseni hangjai. Valahányszor egy-egy uralkodó réteg 
megtagadja az országnak a művészetében megnyilatkozó lelkiismere
tét, mindannyiszor az ország van veszélyben. Serenissimus nem tré
fás, hanem tragikus alak, — Vilmos császár, aki Hauptmann, Lieber
mann és Reinhardt helyett a giccset pártolja, már rég trónvesztes 
volt, mielőtt csatába indult volna." ( A d y és k o r a ) . Amit Hatvany 
nem akart vagy nem mert kimondani: A feudális Magyarország már 
akkor veszve volt, amikor a háború előtt nem értette meg és nem 
ölelte magához Adyt, amikor Rákosi Jenőnek hitt és elringatózott 
Mikszáth Kálmán jóizü adomáin, amikor szellemi kielégültsége meg
állt a Gyurkovics lányoknál, festői élvezete az Innocent képeken s 
költői rajongása Szabolcska Mihályon. Elveszett már ekkor, mint 
uralkodó osztály. A trianoni béke, mely a megalakult nemzeti álla
mokban új, nemzeti középosztályok kezére vagy földnélküli parasz
toknak juttatta a régi magyar uri földbirtokokat, új, alulról jött, fel
törekvő nemzeti erőknek adta át az állami hivatalokat és a hajdani 
tekintetes vármegye a zsentrik örökébe betelepítette saját hatalomra 
és vagyonra éhes, idáig szegénységben és elnyomatásban élt, frissen 
formálódott hivatalnok karát. Az új nemzeti államok a magyar feu
dalizmus roncsain annál zavartalanabbul építhették fel új polgári kö
zéposztályukat, mivel e bourgoisie megteremtése a feudális maradvá
nyok felmorzsolásával egyetemes kapitalista érdek volt. A magyar 
ellenforradalom Magyarországon forradalmi ál-jelszavakkal fejelte 
meg ezt. a régi rendi uralmat, megtüzdelte az idegen eredetű polgárság 
igazi „bourgois" szellemű, tehát pénzéhes, mohó és korrupt zsoldo
saival, az ipari kapitalizmus új kolóniákra leső jóétvágyú exponensei
vel, a finánctőke megalázkodó és profitra éhes zsidaival. És azt hir
dette, hogy ez „magyar renaissance" — pedig ez csak tetszhalál volt. 
Ez a magyar rendszer már elesett a háború előtt, amikor ásatag nem
zeti és szociális formája puszta léte által összeütközött Európával, a 



fennálló fejlettebb kapitalista világrenddel. 
A háború előtti prosperitás éveiben a magyar uralkodó rendszer 

már érezte, hogy végórája ütött és ép' ez a félelem tette küzdelmét 
elkeseredettebbé. Az, hogy átmenetileg a Kossuth Ferences-Apponyis 
koalíció piros-fehér-zöld hazafisága váltotta fel a régi rendet, mint¬ 
ahogy ezt felcserélte aztán Tisza István svarcgelb nacionalizmusa, 
nem változtatta meg a rendszert. A bécsi imperiálizmusba kapaszkodó 
feudális reakció ép' oly erős vára az uralkodó rendszernek, mint az 
egykori tulipántos nacionalizmus. Tisza István Magyarországa nem 
rettegett kevésbé a reformoktól, miket a polgári radikalizmus és a 
szocializmus követelt, mint most a haldokló kapitalizmus retteg Ma
gyarországon a változásoktól. Ha nem lett volna a fennálló rendnek 
félni és félteni valója, nem agyarkodott volna oly dühvel és csököny¬ 
nyel. Tisza István is annál szigorubb és annál zsarnokibb, minél job
ban fél a Monarchia s benne a magyar uralkodó rendszer összeomlá
sától. Tiszában a félelem bátorsága dolgozik. A háború alatt 1918-ban 
a délszláv küldöttek előtt már kardjára üt, mert fél, de 1914-ben, ami
kor még nincs háború, és nincs a vesztett háború tébolyos félelme, 
m é g egyházi engedményekkel, iskolai igéretekkel, nyelvhasználati, 
zászlókitűzési primitiv jogok csillogtatásával kezd tárgyalásokat a ro
mán nemzeti párttal. 

Ekkor irja meg Ady a „Világ"-ban (január 20) Goga Oktavián¬ 
hoz nevezetes levelét, mely a magyar uralkodó rendszerről és Tiszá
ról legkegyetlenebb és legigazibb irása lesz. ,,Itt immár több, mint 
egy évtized óta, — irja, — népetekért és egész Magyarország népéért, 
forradalmi tusát kezdett egy tábor. Ez a kis tábor megnőtt és a ma
gyar történelmi nevek legszebbjeit zavarta, sőt bűvölte bele a nép¬ 
szabaditás legnagyszerűbb akarásába. — Én nem tudok és ha lehet, 
nem is akarok, avval az undorral, kétségbeesett szitkozódással szólni 
azokról, akikkel t i alkusztok vagy talán meg is alkudtatok. G y ü l e ¬ 
v é s z u t á l a t o s h a d , v e z e t ő f á k l y á j a e g y a g y , m e l y n e k 
az ő r ü l e t b e n r e n d s z e r e v a n , egy borzalmas rendszer, mely az 
őrület körül kóvályog. Egyezkedtek valakivel, akinek idegrendszer
beli minősége és kora ezerévelőtti s összebonyolódván az elkerülhe
tetlen időkkel, valósággal komikus degenerálódást mutat. És a hadar 
— van nehány szomoru és szomorkodó kivétel: — milyen hes, milyen 
sisera had, milyen elszánt; csak a régi kalózhajókon volt 'ilyen vagy 
ehhez hasonló. A piszok, a sár még a vörös hideg, téli Nap alatt is 
naponként bekeni, rájuk ragad, bemázolja őket, de ezeknek csak a 
falás minden moccantó révedezésük." 

Pár szóval a kalandor magyar feudalizmust nem intézték el kü
lönben és Tiszáról sem rajzoltak merészebb, de igazibb profilt. Ez az 
igazi Tisza s nem az, akit a megfejelt magyar reakció porhintésként, 
önámitásul mostanság tár a világ elé. Az 1910-es Adytól, aki a Petőfi 
versek bevezetőjét irta, az 1914-es Adyig nagy az út, de ez az Ady for
radalmi lendületben semmikép sem marad el a másiktól. Ez az Ady 
a Tisza rendszert „ellenforradalom"-nak bélyegzi, mely „az igazi for
radalomnak ördögi, de buta fűtője." A feudalizmust fentartó rend
szer támasza „gyülevész, utálatos had" s „vezető fáklyája egy agy — 
(Tisza) — melynek az őrületben rendszere van." A kalandor feudaliz
must nem lehet fentartani, irja — ha csoda nem esik. 

Csoda nem esett, de a várt, eljövendőnek hirdetett forradalom 
helyett a magyar feudalizmussal szövetkezett Habsburg militárizmus 
hozta a világháborút. 

Adyt a háború Csucsán éri és Mindszenten. Mindkettő emberte¬ 



len hely. Csucsán a völgyben katonavonatok, a harcbainduló Mo
narchia zürzavara és mozgalmassága. Érmindszent az eldugott falu, 
hová csak a rémhireket hozza a bizonytalanság és kétségbeesés. „A 
keresztes háborúk idejében élhetett úgy ódujában — irja Ady Hat
vanynak — egy-egy leromlott ur, mint én most." Feneketlen saru, 
hideg falu. Mutatnia kell magát bátornak, egészségesnek, holott min
den nyavalyát magában érez. Amellett menyasszonya is van, aki 150 
Kilométerre aggódik. A hirek nem a lapokéi, hanem be-beállit egy 
ijedt cseléd vagy szomszéd paraszt: „Az éjszaka három órán át ágyu
zást hallottunk." „M.-Szigetet felperzselték, Szatmár alatt vannak a 
muszkák." Dolgozni nem tud. Megpróbál naplószerű följegyzéseket e 
napokról. „De gyáva vagyok — irja — s őszintén szólva, nem látok 
semmit jól. Ha meg aztán e z t irnám meg, ez vers volna s irjon a 
fene verset." 

Ady a háború kitörésével többet vesztett mint más: elvesztette 
az évtizedes dobogót, Párist. Ady háború előtti Párisa a világ haladó 
szellemiségének irányítója. És Ady külön jelentőséget adott magának 
azzal, hogy ebbe a Párizsba mindig visszatért, hogy hozzáférhetetlen
ségét ujra körülbástyázza s megkapja világszemléletéhez az európai 
hangsulyt. A háború megbélyegezte a francia kulturát és árulássá 
deklarálta a francia kapcsolatokat. Ady Párizsa elitélteték. A reakció 
számára most érkezett el a pillanat, amikor rácsaphat Adyra, kijátszva 
francia dekadensnek, hazafiatlannak, sőt ha kell, hazaárulónak. A há
borúban száz alkalom kinálkozik, hogy nyakára szorítsák a forradalmi 
nyakkendőt. Mit kezdjen a ránktört pokoli viharban ő, akinek csak 
ostorozó átkai vannak befelé, de nincs uszító szava kifelé? Akinek 
programja a nyugat szárnyán való magasba szállás s lírája a megúj
hodásért való epekedés és verekedés? „Vallom ma is — irja, — hogy 
emberi dokumentumokat tudtam s tálán tudnék ma is adni. De most 
ez senkinek sem kell, de zavarodott vagyok s el kell engednem az 
életemet." 

A háborús hazafiság egyszerre elnémítja a forradalmi vágyakat, 
kivételes törvények béklyóba rakják a szociális mozgalmakat, a cen
zura megbilincseli a szabad gondolatot, a háború harctérre viszi a 
polgárt, a munkást, a parasztot és igájába hajítja a jobbhajlandóságú 
szellemiséget. A háború megtöri Ady emberi hitét, magyar sorsát s 
költői reményeit is. Utálja a háborus tömeget. Csalódik az „embrió 
polgárságban", melynek „leikévé szedődni akart", ordítani szeretne, 
ha lehetne a dühtől, hogy „milyen állatian ordítja a vért." S meg-meg¬ 
bélyegzi ezt a polgárságot, a polgárt, „mely sohasem volt érdemes 
azokra a javakra, amikhez eljuttatni szerettük volna őket." 

SORREND: A német sebészek legutolsó évi összejövetelükön 
már a gyűlés tárgysorozatával is dokumentálni óhajtották árja mi
voltukat. Prof. Kirschner orvosi problémáik fontosságát a mai Né
metország szelleméhez hiven így osztályozta: „Különösen nagy 
érdeklődéssel foglalkozunk — hazaszeretetünk miatt! mi német 
orvosok a háborús sérülések, a légi támadások s a gáz és gyujtó¬ 
bombák következtében előálló sebesülésekkel. Azonkivül fog
lalkozunk még a rákkezeléssel és tüdőbajjal..." Ugyanezen a, gyű
lésen a kormánybiztos a következőket mondta: „A légivédelem
nek nem az a célja, hogy a gyávát megvédje, hanem hogy a bátor
nak a sikeres védekezésre lehetőséget nyujtson..." 


