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Ujabb Ady-tanulmányok. (Földessy 
Gyula könyve. Berlin, Voggenreiter.) 
Ez a vége felé járó esztendő az Ady-
irodalomnak meglepően gazdag ter-
mését hozta meg. Ezen a területen 
olyan mozgalmasságot lehetett észlelni, 
mely az Ady-kérdés felmerültének leg-
harciasabb időszakára emlékeztetett. 
Sőt most már három nemzedék kavar-
gott a probléma körül. Az «öregek» 
közül többen — épen a táborukban 
elhangzott egy-két engedékenyebb szó 
ellensúlyozására — ú j ra tűzbe vit ték 
a merev kárhoztatásnak húsz év alatt 
bizony némileg megrozsdásodott fegy-
vereit. A középső generáció — az Ady 
kortársaié — feleletül mintegy rekapi-
tulálta a maga, húsz év alatt sokban 
megtisztult és lehiggadt érveit s ezeket 
kifejtve inkább az ellentábor békülé-
keny szárnyával bocsátkozott tárgya-
lásba, semhogy céltalan ellentámadást 
kezdjen az érvektől felsőségesen elzár-
kózó elvi makacsság ellen. Végül a 
«huszonötévesek» közül is — leszámítva 
azt a csekély töredéket, mely több 
ifjonti pöffeszkedéssel, mint komoly 
készültséggel a legmérgesebb öregek 
önkéntes fegyverhordozójául szegődött 
— egyre többen álltak be a munkába — 
a békés munkába, mondom, mert az 
előttük járó két emberöltő küzdelme 
rájuk nézve különösebb jelentőséggel 
már nem bír, abból ők inkább csak a 
«hadvészülte képeket» lát ják, semmint 
a hadvésznek egyre homályosuló okait. 

Földessy Gyula a középső nemzedék 
embere, abban kétségtelenül a legbuz-
góbbak és legképzettebbek egyike. Egy 
évtizede harcol Ady igazáért, mégpedig 
— helyzetének megfelelően — kétfelé. 
Szíve szerint valóbb törekvése nyilván 
az, hogy «öcséinek» mennél többet meg-
mutasson Ady kincseiből, mennél töb-
bet átadjon abból a megbízható, heroi-
kus munkával egybehordott kommen-
tárkészletből, melyhez őt fáradhatat-
lan buzgalmán kívül helyzeti előnyei 
is hozzájut tat ták. De egész lélekkel 
mégsem élhet ennek a feladatnak, amíg 
azt kell éreznie, hogy a «bátyák»-kal 
is annyi még az elintéznivaló. Földessy 
ez elől sem akar kitérni. Makacsul bízik 

benne, hogy Ady hídját e közelmult 
felé is meg lehet építeni. Benne magá-
ban is sok van a becsületes irodalmi 
konzervatívizmusból, nem bír há t bele-
nyugodni, hogy Ady valóban «se utód, 
se boldog ős» ne legyen irodalmunk 
folytonosságában. Bármennyire elkülö-
nül is ez, a kiváltságos egyéniség jegyei-
vel, tér- és időbeli környezetétől, azért 
mint jelenség ő sem lehet semmiféle 
irányban sem elszigetelve. Hisz a «jelen-
ség» szóban magában is időfogalom 
rejlik a jelené, mely mult és jövő nél-
kül képtelenséggé válik. Ady jelenében 
a jövő csiráiként benne éltek irodal-
munk mai jelenének lényeges elemei, — 
elképzelhető-e tehát , hogy csak benne 
ne értek volna jelenné az irodalmi mult 
csirái? Nagy költői tehetség, ki nem-
zetének legdrágább kincsét : nyelvét 
öleli magához a gazdagítás és újjáélés 
munkájában, lehet-e hűtelen az iro-
dalmi multhoz, mely neki anyaga? 
Ez az anyag maga a szellem, az a 
bizonyos «nemzeti szellem», melyet az 
orthodox kritika a multban mindig oly 
hévvel mutogat, de amelynek legszel-
lemibb kritériuma : az örök újulás és 
gazdagodás iránt a jövőt illetőleg any-
nyira érzéketlen. 

Ezen a két sakktáblán folytat Föl-
dessy szimultán játszmát évek hosszú 
sora ó t a : Adynak egyfelől helyzeti 
elismertetéséért, másfelől tárgyi meg-
ismertetéséért. E kettős témakörbe vág-
nak ú j könyvének dolgozatai is. Maga 
a könyv új , a benne foglalt dolgozatok 
csak részben azok. Közülök három már 
évekkel ezelőtt nyilvánosság elé került 
közkeletű kiadványokban, s ezeknek 
problémafelvetésekben és megoldások-
ban egyaránt gazdag anyaga azóta már 
ott található a mindmáig polemikus 
szinezetű Ady-irodalom állandó muni-
ciókészletében 

Az 1921-ben írt Ady miszticizmusa 
című tanulmány szorosan összefügg 
Babitsnak két évvel korábbi Tanul-
mány Adyról című fejtegetésével, mely 
viszont ugyancsak Földessy első Ady-
könyvének bírálatául készült. A kérdés 
súlypontja i t t Ady szimbolumvilágának 
és költészete metafizikai jellegének meg-
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értésére esik. Babits intuit ív biztosság-
gal muta to t t rá Ady szimbolumszöve-
dékének foglalatára: korláttalan élet-
kultuszára s ezzel végérvényesen meg-
felelt az Adyval szemben mindmáig 
makacsul fel-felmerülő dekadencia-
vádra is. E tekintetben Földessy tel-
jesen a Babits hitén van. Csakhogy ő 
a költőnek ezt a szimbolumokban-élését 
mindenáron gondolati metafizikává, 
tehát filozófiai értékké szeretné avatni. 
Babits óvatosságra intő szava u tán 
ugyan most már kevésbbé vet súlyt rá, 
hogy kedvenc költőjéből eszmék és 
gondolatok kihüvelyezésével igyekez-
zék nagy filozófust csinálni, de azért 
ebben a dolgozatában sem mond le 
róla, hogy «Ady- és Nietzsche-féle 
világnézetiről beszéljen, mely «szeren-
csés szintézise a keresztény gondolat-
nak, a materialisztikus világfelfogásnak 
és a keleti vallásfilozófiáknak». Ebből 
a helytelen nézőpontból azután Kom-
já thy Jenőt ú j r a megteszi Ady elő-
fu tár jának. A valóság pedig az, hogy 
Komjáthy csakugyan a metafizikusok 
metafizikáját kergette s ezzel költé-
szetét mintegy kiszolgáltatta elvont 
programmoknak. Ady viszont nem 
«vallott» semmiféle «programmot» (mint 
Földessy hiszi), hanem érezte a dolgok-
nak s főleg a saját életének szimbolikus 
vo l t á t ; ez az ő metaf iz ikája : költőé s 
nem filozófusé. Földessy felfogásának 
ez a pont ja az ú j abb fogalmazásban 
is sebezhető pont maradt . Viszont fej-
tegetéseiben sok finom észrevétel akad 
s különösen figyelemreméltók azok a 
szakaszok, mikben Ady szimbolizmusá-
nak egyéni jegyein túl a korral való 
kapcsolatait is fürkészi. (A X I X . szá-
zadi «materialisztikus világnézetnek — 
mondja — értékei és hangulatai nem 
vesztek el az emberiségre nézve, mert 
az előbbi hívő korszakoknál dúsabb-
pompásabb színt tud tak adni az el-
következő ú j kor metafizikai-misztikus 
lendületének».) Ezek a kérdésfelvetések 
legalább is jó alapul szolgálhatnak Ady 
művének szellemtörténeti elhelyezésé-
hez. 

Az Özvegy legények tánca, vagy: Hogy 
kell Adyt olvasni? című értekezés — 
mely eredetileg felolvasás volt — it t 
csak ú j lenyomat az Ady-Múzeum 
I. kötetéből (1924). Ezzel a Napkelet-
ben kritikai rovatunk vezetője annak 
idején már behatóan foglalkozott. 
Benne Földessy exegetikai készségének 
állja meg valóban derekas próbáját . 
Az elismerten leghomályosabb Ady-
vers szövedékét bogozza i t t fel az ezer-

versű költő egész oeuvre-jének figye-
lembevételével. Alig hiszem, hogy kí-
vüle ezt a feladatot így bárki is el 
t u d t a volna végezni. Földessyt barátai 
tréfásan az «Ady-talmudista» címmel 
ruházták fel s a t réfában i t t igen komoly 
elismerés rejlik, mely szerzőnk verhe-
tetlen tárgyismeretének s mindig résen 
álló tájékozottságának szól. Más kér-
dés, hogy ily apróra taglalással csak-
ugyan lényegbevágó eredményt ér-
hetni-e el? Az Ady-értők aligha bírnak 
szabadulni valami kelletlen preparátum-
érzéstől; az értetlenek meg talán inkább 
megfélemlíttetnek, mint sem hogy ez 
úton valóban rákapnának Ady művé-
szetének sajátos ízére. Nem is ebben 
látom Földessy igazi érdemét, inkább 
abban, hogy nagyobb nyomatékkal 
már rá sem muta tha tna Ady költői 
világképének monumentális egységére 
és szervességére. E hosszú motivum-
elemzés végső kihangzásban ugyanazt 
mondja, amit Babits lapidáris megálla-
pítása : «Való igaz, hogy egy költő 
értékét csúcsai szerint kell megítélni 
s kevés költemény naggyá tehet vala-
kit. De Adyt sok költemény teszi 
naggyá». 

Az Ady-élmények című feljegyzések 
a Nyugat 1923-iki évfolyamából kerül-
tek e kötetbe. Ma is a legkülönbek közé 
tartoznak ebben a nemben, mely az 
eddigi Ady-irodalomban értékesebb 
dolgozatok rovására mértéken túl el-
harapózott . Földessy az Adyval való 
kapcsolatainak megörökítésével nem 
kivételes helyzetét megillető jogokat 
követel magának, hanem kivételes 
helyzetéből folyó kötelességet teljesít. 
Ez a kötelességtudás végletekig menő 
hűséget és becsületességet parancsol 
reá, mit soha fel nem áldoz semmiféle 
öntetszelgésnek; úgy áll Ady s az 
olvasó közé, hogy láttasson s nem hogy 
elállja vagy épen önmagára terelje a 
tekintetet . 

Az Újabb Ady-tanulmányok negyedik 
dolgozata — nem Adyva l foglalkozik. 
Ez Vajda Jánosról szól s eredetileg 
felolvasás volt a költő ezévi centená-
riumán. Ide úgy került, hogy Földessy 
Vajdá t már a címben «Ady nagy előd-
jé»-nek vallja. Annak vallotta — tudva-
lévően — maga Ady is. Kapcsolatukról 
azonban Földessy a csaknem negyven 
lapnyi tanulmánynak csupán utolsó 
négy lapján beszél; i t t meggyőzően 
muta t rá Ady költészetének több vajda-
jánosi elemére, de a genetikus vizsgá-
latot minden vonatkozásban végre nem 
h a j t j a s maga uta l rá, hogy «a behatóbb 
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vizsgálat kétségtelenül nagyobb ered-
ménnyel járna». A tanulmány többi 
része Vajda lelkének s művészetének 
nem annyira ú j megállapításokban, 
mint inkább ú j , többárnyalatú meg-
fogalmazásokban gazdag elemzése. 
Némi naív túlzás — minőkre Földessy 
mindig hajlamos — it t is szemet szúr 
(többnyire ilyenkor szokta maga is 
előrebocsátani: «Nem gondolom, hogy 
a legkevésbbé is túloznék, amikor azt 
mondom». . . stb.), de viszont i t t is 
becsülést érdemel legértékesebb kritikai 
vonása: az összefüggések iránt való, 
gondos részlet-számontartással támo-
gatott érzéke. A Gina-verseket is 
«kontextus»-ukban szemléli s onnan 
vetít rá juk az eddiginél élesebb meg-
világítást. 

A könyv ötödik, záró fejezete (Az 
Ady-kérdés 1927-ben) i t t jelenik meg 
először. Ez két részre oszlik. Az első 
az Ady esztétikai és történelmi elisme-
rése körül az utolsó év folyamán fel-
merült fontosabb jelenségek áttekin-
tése. Benne ta lán csak a Petőfi kritikai 
fogadtatásának az Adyéval való — 
már szinte obligáttá lett — párhuza-
mát nem érezzük valóban meggyőző 
analógiának. Ez az Ady-polémiák kezdő 
korából átkerült örökség s ma már ta lán 
le is mondhatunk ily kevéssé szilárd 
támasztékról, bár tagadhatat lan, hogy 
Földessy polemikus ügyessége még e 
részben is talál ú j és meglepő anyagot. 
(Igy az Adyban a nagy nemzeti mult 
iránti érzéketlenséget megrovó Berze-
viczy figyelmét felhívja Toldy Ferenc-
nek Petőfivel szemben emelt súlyos 
vád já ra : «Nem volt érzéke a történe-
lemhez, nem általában a nemzeti nagy-
ság iránt a multban s a nemzet hősei 
iránt, mert azok szerencsétlenségükre 
urak voltak, nem parasztok vagy 
szegénylegények». . .) 

Egyebekben azonban tisztán l á t j a a 
mai helyzetet, hogy most, Ady halála 
után nyolc évvel, körülbelül végleg el-
dőlt Ady esztétikai értékének kérdése 

hogy az Ady hívei és ellenesei közötti 
viszony teljesen megfordult, most már 
az van védekező helyzetben, aki nem 
akarja elismerni Ady korszakalkotó 
költői érdemét. Rosszabbul áll a hely-
zet történelmi, politikai arcának igaz 
megismerése dolgában. I t t még ma is 
kiszakított idézetekkel tusakodnak s 
a maguk területén alapos szakemberek 
sem érzik Adyval szemben olyfokú 
tárgyismeret kötelességét, aminő nél-
kül pl. Petőfiről vagy Aranyról átalla-
uának ítéletet mondani. 

A dolgozat második része Makkai 
Sándor sok port felkavart Ady-könyvé-
nek bírálata. Erre valóban ráillik a 
régebben dívott «taglalat» kifejezés, 
mert tüzetesebb bírálói hozzászólást 
a mi viszonyaink között könyv alig 
remélhet. Azt vélnéd, hogy Földessy 
a váratlanul jelentkezett fegyvertársat 
krit ikátlan lelkesedéssel öleli keblére. 
Nem így van : kritikai érzékét az alka-
lom meg nem vesztegeti s nincs min-
den pikantéria nélkül, mikor a polémia 
hevében hellyel-közzel túlbuzgó Mak-
kaival szemben Földessy a józan 
fék szerepére vállalkozik. Néhol csak 
a fogyatékos áttekintéshez iparkodik 
kiegészítő-anyagot szolgáltatni, de elő-
fordul az is, hogy — épen a legsarka-
latosabb kérdésekben — bátran szembe-
helyezkedik Makkai felfogásával. En-
nek legtöbbet támadot t kijelentését, 
hogy Ady az egyetlen magyar vallá-
sos költő, Földessy kereken elveti. 
Ő a vallásosság kritériumát nem a 
bűntudatban lá t ja (amire Makkai meg-
állapítása épül), de még e vonatkozás-
ban sem vállalja Ady specifikus külön-
állását. Arany — habár epikai kom-
pozíciókba kivetítve — nem a lelki-
ismeret és bűntudat klasszikus köl-
tője-e? Mindezzel Földessy elég jelét 
ad ja elfogulatlanságra törekvésenek s 
jogot szerez rá, hogy szavának hitele 
legyen abban is, amiben Makkaival 
egy véleményen van, hogy Ady költé-
szete tele van magyar hittel s hogy 
«tőle félni a hittől és jövőtől való 
félelem». 

Ennek az évnek az Ady-kérdésben 
hozott jelentős eredményeihez, melye-
ket Földessy felsorol, bízvást odaszá-
mí tha t juk az ő könyvét is. E téren 
végzett évtizedes munkája ma már 
érdeme szerint méltányolható. Arra 
joggal büszke lehet, hogy ő volt az 
első, ki a kortársak közül Adyt úgy-
szólván fellépésétől kezdve irodalom-
történeti beállításban lá t ta és hirdette. 
Adyból ma irodalomtörténeti fejezet 
lett. Ennek a fejezetnek iniciáléján a 
Földessyénél nagyobb odaadással és 
szeretettel senki sem dolgozott. 

Rédey Tivadar. 

Franz Werfel : Geheimnis eines Men-
schen. (Novellák, Paul Zsolnay-kiadás, 
1927.) Franz Werfel kétségkívül a leg-
erősebb egyéniség és a legreprezenta-
t ívabb tehetség a fiatal német költő-
nemzedékben. Az expresszionizmusból 
indult el, de ma már független minden 
irodalmi divattól és hóborttól. Ő az a 
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