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siti ezt: egy év múlva a  magfizikust vidéki fi
zikatanárként, a  kémikust szakíróként, az írót 
reklámszövegek gyártójaként látjuk viszont.

A kötet egyik legjobb novellája a címadó 
Várunk RÁM, melyet a francia kritika Beckett 
GODOT-jának hangulatával rokonított. A 
rendkívül töm ör novellában az író barátjával 
együtt önmagát várja a  sorra érkező vonatok
nál, de a várt személy „nem jön, nem ír, nem is 
küld üzenetet”. A „Nagy Idők Szent Tüzének” 
utolsó lángjai lobbannak el a  „jókedvünk fogy
tán, nagy étvágyunk elmúlóban” helyzetében, de 
a konkrét válasz nélkül hagyott, a novellát zá
ró  kérdésre -  „Mi történhetett velem?” -  a ciklus 
előző novellái megadták a  lehetséges vála
szok egyikét.

A válasz keresése a Medveölő fia című -  
a másodiknál korábban íródott novellákat 
tartalmazó -  harmadik részben is folytatódik, 
de Simonffy itt nem elégszik meg a  tények 
puszta dokumentálásával; önvizsgálatra és az 
elszalasztott lehetőségekkel való szembené
zésre kényszeríti nemzedéke tagjait. A szám
vetés érett főt kíván, s ez az „érettség” kihat 
a szerkesztésre is: az önvizsgálat alapos lélek
elemzéssel párosul. Simonffy arányérzéke 
ezekben a  novellákban mutatkozik meg iga
zán: mesteri kezdés (írásainak egyik erőssé
ge) után lazán hömpölygő bekezdések és né
hány szavas tőmondatok váltakoznak, párbe
szédei feszesek, egyetlen felesleges szót sem 
tartalmaznak, s ugyanezen okból a  biztos váz
ra  felépített mondatsorok is lényegre törők, 
pontosak.

Problematikájukat tekintve mintha csak az 
első novellákra rímelnének ezek a sorok. Akit 
1964-ben arra biztatott az anyja, hogy „udva- 
rolgass valakinek, mindnyájan örülnénk neki, ha 
egy szép napon bemutatnád nekünk szíved válasz
tottját” (58. o.), az 1972-ben azért utazik haza, 
hogy „egymás gyötrésével eltelt, meddő évek” után 
válását bejelentse, vagy Egy (keserűen ejten
dő) remek nap (1969) keretében élvezi a  csa
ládi látszatidillt. A BEHÍvó-t (1961) kapott fiú 
leszerel (Sátrak melege, 1970), és új tapasz
talatainak birtokában újraértelmezi a  világot, 
önmagát és a körülötte élőket. Ami eddig 
csak sejtés volt a kötet középpontjában álló, 
m ár idézett „Mi történhetett velem?" kérdésével 
kapcsolatban, az kimondatik, de nem az ön
gúny hangján, hanem fullasztóan szárazon: 
„Ahhoz, hogy kegyetlenné váljék, gyáva volt. Pedig

érezte, hogy a megélhetés szent nevében azzá kellene 
válnia neki is, körülbástyáznia magát az iüúziót- 
lanság illúziójával, de ezt a megoldást egyenlőnek 
érezte a megsemmisüléssel. Valamiféle megváltást 
remélt. Várt hát, mintha parancsot kapott volna, 
hogy résen legyen, mert ha nem, elvész, kihull a 
világból, elveszti maradék lehetőségeit is” (Sima le
szállás). Simonffy eddig a pontig ju t  el az 
„apáüan nemzedék” fejlődésrajzában, de egy 
pillanatra felvillantja a következő fokozatot 
is, a harmincnyolc éves volt síbajnok T. jel
lemzésével: „[...] a horkoláshoz váratlanul hoz
zárendeződtek a Dávidban addig bizonytalanságot 
keltő dolgok: T. gondosan egymás mellé illesztett pa
pucsai, amelyek ráadásul merőlegesen álltak a sző
nyeg vonalára, a gondosan letett hosszúnadrág, a 
gyógyszertabletták a mosdó polcán, a portásnak 
adott papírpénz, a mosolyában bujkáló gúny" (A 
MEDVEÖLÓ FIA).

A recenzió végén be kell látnom, hogy csap
dát állítottam magamnak, amikor első kérdé
seimet feltettem, annál is inkább, m ert ösz- 
szehasonlítási alapul a  novellák keletkezési 
évszámait a  „nagyapátlan nemzedék” tagja
ként nem választhatom. Valószínű, hogy az 
írások akkori öndefiniáló „harsány hangja” 
mára nosztalgikussá szelídült, de abban bizo
nyos vagyok, hogy az akkori félelmek, szo
rongások, konfliktusteremtő folyamatok, ön
értelmező és reménytelen apakereső kísérle
tek, valamint az életkorokkal járó  viselkedési 
szokások mit sem változtak.

Ami rendkívül szomorú, főleg, ha azokra 
a bizonyos papucsokra és merőleges vonalak
ra  gondolok...

Boldizsár Ildikó

ADY?

Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága 
Százszorszép, 1992. 306 oldal, 259 Ft

Nem nagy öröm, hogy Ady műveiről ismét 
magánéletére terelődött a figyelem, de erről 
nem a szerző tehet, ez csak egyik tünete kul
turális életünk fonákságainak.

Benedek István érdeklődése Csinszka
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iránt nem új keletű. Részben családi emlékek 
táplálják, részben talán az idegorvos érdek
lődése e nem mindennapi, nagyon is össze
tett, sőt ellentmondásos jelenség iránt. Mikor 
pedig először foglalkozott Csinszka alakjával, 
annak bizonyára Robotos Imre könyve adott 
aktualitást. Tudomásom szerint első róla szó
ló írása Robotos Imre kritikájaként jelent 
meg 1984-ben, a Kriterion Szembesítés cí
mű kiadványában. Javára szolgál, hogy még
sem ellen-Robotost írt a két utána következő 
könyvben, az 1990-ben megjelent terjedel
mes utószóban Csinszka ÉLETEM KöNYVÉ-hez 
és a nemrég megjelent önálló kötetben, 
melyről az alábbiakban lesz szó.

Csinszkáról itt is a legtárgyilagosabban 
emlékezik, felsorolva rendkívüli érdemeit, de 
nem hallgatva el súlyos hibáit sem. Ugyanígy 
élethű képet ad Lédáról, sőt -  bár talán Révai 
Józsefen kívül nincs is más Léda-ellenes meg
nyilatkozás az Ady-irodalomban -  még kissé 
túlozva is Léda áldásos szerepét Ady életé
ben. Nem dől be ugyan az alaptalan legen
dának, hogy Léda azért jött haza Párizsból, 
hogy magával vigye a nagyváradi lapokból 
zseninek megismert költőt, de kissé ő is azt 
sugallja, hogy Léda csinált a vidéki tucatúj
ságíróból Adyt: „Nem biztos, hogy Adyból Ady lett 
volna, ha Léda nem látja meg őt, s nem válik a 
múzsájává. Hiszen egyetlen igazi nagy verset nem 
tudott korábban megírni.” Nem hiszem; csak ta
lálomra említem A KRISZTUSOK MÁRTÍRJÁ-t, 
mely már igazi nagy vers, és jóval Léda előtt, 
1901. októberben jelent meg; Ady át is vette 
az Új VERSEK-be. Inkább az újságírórobot 
tartotta vissza a költői remekművek írásától, 
nem az ihlet. Annál több publicisztikai re
mekművet alkotott már Debrecenben és fő
leg Nagyváradon, melyeket Benedek, úgy 
látszik, kevéssé értékel. „Rövidlátó szemével a 
jövőbe látott, a jelent sokszor félreértette, hagyta 
magát az orránál fogva vezetni.” Különös véle
mény! Benedek másutt is megkérdőjelezi 
Ady öntörvényű gondolkodását. De erre 
még visszatérünk.

A Benedek által elbocsátó komisz üzenet
nek nevezett szakító verset vele és még so
kakkal ellentétben én nem érzem komisznak, 
sokkal inkább fájdalmasnak, mint egy nehe
zen kiszakadt sóhajt. Mert ez a vers csak a 
ciklus rendjében utána következő, de egy hó

nappal előbb írt verssel együtt értelm ezhető, 
melynek címe Valaki útravált belőlünk, 
utolsó két sora pedig így hangzik:

„Ösztönzőnk, igazi valónk,
Kiszakadt belőlünk az asszony."

Jó l látja Benedek, hogy a szakításra Ady m ár 
régebben készült, de  m inden nekirugaszko
dásnál érezhető a válás gyötrelmes elhatáro
zásának fájdalma, így egyik legnagyobb ver
sében, A  FÖLTÁMADÁS SZOMORÚSÁGÁ-ban ÍS.

Benedek István többször is lesajnáló kife
jezésekkel utasítja el az irodalmárok, iroda
lomtörténészek kutatási eredményeit, és for
rásként „a szereplő személyek -  elsősorban Ady, 
Léda, Csinszka -  leveleit, önvallomásait, nyilatko
zatait, sőt a költő esetében a verseit is” használja. 
Emellett emlékezésekre is támaszkodik, me
lyeknek hitele szerinte sem mindig elfogad
ható, hiszen az idő és az érzelmek eleve szí
nezik az emlékeket. Kétségtelen, hogy Nagy
váradra vonatkozólag Hegedűs Nándor, Pá
rizsról pedig Bölöni György emlékezései 
nagyjából megbízhatók, hiszen Hegedűs vá- 
radi lévén a helyi viszonyokat és a szerkesz
tőségek életét jól ismerte, Bölöniék pedig kö
zelről látták Ady párizsi életét. Termé
szetesen megszívlelendők Kovalovszky Mik
lós tudós magyarázatai is az általa gyűjtött 
emlékezésekhez. (Vele még Benedek István 
is kivételt tesz.) De Fehér Dezsőné és Ady 
Lajosné (Benedek találóan nevezi „testi-lelki 
trampli”-nak) Dénes Zsófián átszűrt emlé
kei már eleve megkérdőjelezhetők. Benedek 
maga is látja, hogy Dénes Zsófia Léda és 
Csinszka iránti féltékenységből sokszor torzít.

Érthetetlen azonban, hogy Dénes Zsófia 
intellektusát és forradalmiságát annyira túl
értékeli. Szinte nevetségesen hat például az 
az állítása (hacsaknem gúnynak szánta, de a 
szövegkörnyezetből ez nem derül ki), hogy „a 
világon senki olyan jól nem értette Ady verseit, mint 
Dénes Zsófia". Nincs terem itt felvonultatni 
Hatványtól Németh Lászlóig mindazokat, 
akik sokkal jobban értették Ady verseit, ide
számítva az ideológiailag csakugyan elkötele
zett Király Istvánt is. Két nevet azonban 
mégiscsak meg kell említenem. Az egyik Be
nedek Marcell, aki megírta remek Ady-bre- 
viáriumát, a másik pedig Benedek Elek, aki
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Szász Károly piszkolódásaitól védte meg 
Makkai Sándor püspök Ady-könyvét. Az is 
különösen hangzik ugyancsak Dénes Zsófiá
ról, hogy „ő aztán látta Párizst, nem úgy, mint 
Ady”, aki ugye folyton kocsmákban ült, és a 
borosüveg mellett írta verseit és cikkeit. Aki 
végigolvassa Ady párizsi publicisztikáját, tud
ja, hogy jól kellett ismernie Párizs politikai és 
kulturális életét. Igaz, hogy elsősorban fran
cia lapokból tájékozódott, de interjúkat is ké
szített francia politikusokkal, és gyakori láto
gatója volt a párizsi szalonoknak, múzeu
moknak is. Különben hogyan is írhatta volna 
meg nagyon egyéni művészi látásmódról ta
núskodó cikkeit Gauguinről, Rodinről és a 
kor más nagy művészeiről. („Két napig éltem 
a Grand Palais két Gauguin szobájában" -  írta.) 
Itt fedezi fel Rippl-Rónai képeit is a párizsi 
Nationale-ban (Société Nationale des Beaux- 
Arts), és sorolhatnám még sokáig.

Az emlékezésekre támaszkodás elkerülhe- 
tedenül magával hozza, hogy mendemondá
kat is megörökít. így például azt, hogy a duk- 
duk ügy kizárólag Szűts Dezső sugalmazásá- 
nak köszönhető, amiből könnyű Ady befolyá
solhatóságára és megbízhatatlanságára kö
vetkeztetni. Pedig ha nem nézné le annyira 
az irodalomtörténeti dokumentumokat, ak
kor rájött volna, hogy a duk-duk ügynek 
pontosan ellenőrizhető története van, mely
ből kiderül, hogy Adynak igenis jó oka volt 
a cikk megírására, ha annyi valóban felróha
tó is neki, hogy írását az ellenfél lapjában, az 
Új Időkben közölte. Kérdés persze, hogy a 
Nyugat hozta volna-e.

Am Benedek István nemcsak Ady publi
cisztikájára és annak kommentárjaira nem fi
gyelt oda, de verseire is felületesen. Mert ha 
már Ady szerelmeiről írt, akkor észre kellett 
volna vennie, hogy Léda után legtöbb versét, 
közel harmincat, Mylittához írta. És róla csak 
egy rövid bekezdésben emlékezik meg, szem
ben Dénes Zsófiával, akinek egész élettörté
netét hosszú oldalakon mutatja be. Igaz, 
hogy Mylitta nem írt emlékiratokat, de mivel 
kilencvennyolc esztendőt élt meg, és élete 
utolsó évtizedében rendszeresen hazajárt Ka
nadából, ahol 1951 óta emigrációban élt, sok 
mindent megtudhattunk tőle, aminek az 
Ady-irodalomban szintén nyoma van. Az is 
igaz, hogy rendkívüli önmérséklettel és tar

tással beszélt Adyról, meg sem közelítve Dé
nes Zsófia fantáziadús emlékezéseit.

Benedek István könyvének leghitelesebb 
fejezetei a Csinszkáról szólók, ezek között is 
a legszebb a korabeli Csúcsa és Csinszka csú
csai környezetének bemutatása, kiváltképp 
Boncza Miklós portréja. Igaz, hogy a kötet 
címlapján nem az a bizonyos kis ház látható, 
ahol Adyék laktak, mint ezt a könyv hátlap
ján lévő felirat jelzi, hanem éppen a nagy 
ház, az átalakított Boncza-vár; de a képekkel 
amúgy is baj van a kötetben (Balázs Béla ké
pe alatt például Jászi Oszkár neve olvasható, 
pedig kettőjük közt mindössze annyi a ha
sonlóság, hogy mindketten szerették a nő
ket). Ám mégiscsak megőrizte az utókornak 
azt a Csúcsát, melyben Ady és Csinszka há
zasságuk leghosszabb idejét töltötték. Mert 
Csúcsán azóta minden megváltozott, és min
den a későbbi tulajdonosra, Octavian Gogára 
emlékeztet. A „kastélyra” emeletet húztak, 
benne Goga-múzeumot rendeztek be, a 
parkban Goga carrarai márványból készült 
mauzóleumához zarándokolnak hívei.

Elmondhatjuk tehát, hogy Benedek Ist
ván könyvének tulajdonképpeni tárgyáról, 
Ady szerelmeiről és feleségéről valóban tár
gyilagos, sőt szeretetteljes képet ad. S mind
ezt megvesztegetően olvasmányos, helyen
ként szellemes, de mindig élénk, érdekes stí
lusban prezentálja. Egyetlen negatív szerep
lője a kötetnek maga Ady Endre, no meg a 
vele foglalkozó irodalomtudomány.

Ady ugyanis nemcsak „duhaj, lump fráter, 
felelőtlen, hazug, hűtlen, nőbolond és alkoholista”. 
A zseni rangot meghagyja ugyan neki, de be
folyásolható, önállótlan, „igazságait kölcsönvet
te Bölöni Györgytől, Jászi Oszkártól, Dénes Zsófi
ától [!], a Huszadik Század doktrinerjeitől és sza
lonkommunistáitól’’. (133. o.) Ebből a névsorból 
különösen a Dénes Zsófiától kölcsönvett igaz
ságokra lennénk kíváncsiak. Persze a többi 
ugyanúgy nem igaz. Egy lappal később azt ír
ja, hogy Bölöninek „meghatározó szerepe lett 
Ady »forradalmu ideológiájának kialakításában”. 
Ebben abszurditásától eltekintve csak az a 
bökkenő, hogy Ady már Nagyváradon nem
csak idézőjelbe tett forradalmi ideológiát val
lott újságcikkeiben, amikor Bölönit még nem 
is ismerte. Ugyanakkor relativizálja is Ady 
igazságait: „Természetesen az ő igazsága semmivel
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sem biztosabb, mint az ellenfeleié.” Értsük meg 
tehát: lehet, hogy Adyval szemben Bartha 
Miklósnak, Széli Kálmánnak, Tiszának, a kle
rikálisoknak, a nacionalistáknak és az antisze
mitáknak volt igazuk, akikkel Ady hadako
zott. Azt is írja Benedek István, hogy Adynak 
Váradon rossz híre volt. Hogyan lehet akkor, 
hogy Várad legtiszteletreméltóbb polgárai, a 
Várady Zsigmondok és a Somló Bódogok 
voltak a barátai?

Az őszirózsás forradalom  alatt „Bölöni, Já- 
szi, a galüeisták hatására forradalmárnak érzi 
magát” (kiemelés tőlem!). Ism ét az önállótlan, 
befolyásolható Ady képe. Pedig ha  volt ön
törvényű zseni a m agyar irodalom ban, akkor 
Ady az volt. És nemcsak költészetében volt 
öntörvényű („Nekem beszédes költő-példák né
mák”), d e  egész élete, gondolkodása, külde
téstudata, m inden ítélete szuverén volt és h i
te szerint eleve elrendelt. Úgy van, ahogy a 
H unn , új LEGENDÁ-ban íija:

„Bennem a szándék sok százados szándék, 
Magyar bevárás, Úrverte ajándék 
S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca.”

Ami pedig azokat a fránya irodalomtörténé
szeket illeti, bizony nem ártott volna kicsit 
odafigyelni rájuk, kevesebb volna a könyv
ben a tárgyi hiba, melyeknek egy részét alább 
sorolom.

Ady Érmindszenten az elemi első két 
osztályát az egy tantermes református isko
lában végezte, és nem -  miként Benedek ál
lítja -  azonnal a katolikus elemibe íratták. 
(76. o.)

Gábor Andor sohasem volt a Szabad Nép 
szerkesztője, így nem tilthatta el a „forradal
már” Dénes Zsófiát a lapban való szereplés
től. (178. o.) Gábor Andor maga is mellőzött 
volt 45 után, mint a Ludas Matyi szerkesztője.

Félreolvasással is szaporítja a tárgyi hibá
kat. így Csinszka nem Vészi Margitról írja, 
hogy leánykereskedő, hanem Lanthernéről, 
a Városmajor Szanatórium tulajdonosáról, 
mint az Vitályos könyvében az 57. oldalon ol
vasható. (225. o.) Vészi Margit unokái és déd

unokái bizonyára nem örülnek ennek az el
írásnak.

Nem Ady hívja ki párbajra Gyalui Farkast 
(240. o.), hanem fordítva. (L. az Ady-publi- 
cisztika kritikai kiadása, XI. 534. o.)

A Babits-Csinszka-levelezés nem „vár föl
dolgozásra” (283. o.), hanem ki van adva: Ba
bits és Csinszka. Szerkesztette Gál István. 
Sajtó alá rendezte Téglás János. Bp., 1979.

Nem igaz, hogy Ady Lajos a felesége he
lyett egy „ismeretlen hajadonra” bízta az Ady- 
kézirathagyatékot. (285. o.) Ady Lajosnétól 
került a hagyaték unokahúgához, Tóth Ani
kóhoz. Magam is ott láttam, és közvetítettem 
a Petőfi Irodalmi Múzeumnak.

A Földessy által sajtó alá rendezett első 
Ady-összessel nem kellett 1961-ig várni (290. 
o.), mert az már 1936-ban megjelent.

Kaizlerék nem Kalotaszentkirályon laktak 
(298. o.), hanem Érszentkirályon.

Az Édes nem közel kapott sírhelyet a fiá
hoz (298. o.), hanem a fia sírjában fekszik.

Végezetül: noha Benedek István ezt állítja 
(285. o.), a Horthy-korszakban nem rehabi
litálták a Tanácsköztársaság alatt kinevezett 
és annak bukása után elcsapott tanárokat -  
közöttük Benedek Marcellt sem. És hogy 
„mindenki nagyon jól megtalálta a számítását az 
átkos Horthy-rendszerben”, arról talán az egyko
ri állástalan diplomásokat, akkori szóhaszná
lattal az ádobosokat kellene megkérdezni.

Folytathatnám, de félek, hogy olvasóim 
máris unják filologizálásomat.

Befejezésül ismétlem: Benedek István 
könyve érdekes, lenyűgözően olvasmányos 
munka, hű képet ad Ady szerelmeiről -  de a 
költő személyiségét és egész munkásságát 
meghamisítja. Ez annál sajnálatosabb, mivel 
Ady összes költeményeit és publicisztikáját, 
ahogyan a többi magyar klasszikus műveit is, 
manapság hiába keressük a könyvesboltok
ban. Legfeljebb válogatott verseit találjuk 
meg, de a válogatás óhatadanul tendenció
zus, jó esetben az egyéni ízlés, többnyire 
azonban a korszellem függvénye.

Vezér Erzsébet


