
a magyar borokról szól!), mely olcsó körítésül szolgál, hogy Szatmári Györgynek szertelenül 
hízelegve jó hírét költse. (Ez maga 35 sort tesz ki!) 

K. T. ezt a sablonos iskolai versgyakorlatot lelkendezve ünnepli, mindennel kapcsolatba 
hozza : szerinte Galeotto Marzio és Ranzano gondolatai ebben összegeződnek/sőt ama híres 
szállóige (Extra Hungáriám non est vita . . .) forrását is ebben jelöli meg. A versezetet pedig 
úgy tárgyalja, mintha valamelyik nagy magyar költő, mondjuk Balassi Bálint legszebb köl
teményéről értekezne : „A vers őszinteségében aligha lehet kételkedni, valóban a hazai 
irodalmi élet tényeiből nőtt ki s a honvágytól felfokozott meleg érzésekből a szelíd és gazdag 
magyar táj képeivel. H. B. valóságból és illúzióból összeszőve megalkotta az első költeményt, 
mely Magyarországról, a „hazáról szól. A táj szépsége, a természet gazdagsága, boldog 
vigasság, rendíthetetlen erő, szellemi képességek, az ifjúság művelés*e : ezek együtt H. B. 
Magyarországa. Megint csak azt mondhatjuk, amit társadalombíráló erasmusi művéről 
akárhogyan is, de úttörő, amit tett. Egy magyar humanista hazafit, kortársainak nem éppen, 
legrosszabbját ismertük meg benne." (268.) 

Legutolsó félmondatával egyet lehet érteni. Egyébként szinte megdöbbentő, hogy 
«egy irodalomtörténész ennyire függetlenítse magát a történeti valóságtól és a tényektől. 

5. 
S folytathatnók így tovább : a könyv majd minden részében többé-kevésbé hasonló 

eredményre jutnánk, hisz egyazon ember egyazon módszerrel írta. E szemszögből nézve a 
könyv homogén. Minden további szószaporítás fölösleges, hisz a felvetett kérdésekről csak 
többet tudnánk adni; minőségileg újat nem. Másrészt már így is túlléptük az effajta re
cenziók szokványos lapszám keretét. 

Az eddig mondottakat röviden summázva : K. T. nagyterjedelmű monográfiája 
marxista, célkitűzéssel és külsőségek mellett készült, de a tárgyalt anyagot lényeges pontokon 
semmibe vevő koncepció és az előrekitervelt, erőszakos konstrukciógyártás jellemzi. Eszköze 
az irodalmi textusokba való önkényes túl- és belemagyarázás a szolid megmagyarázás, illetve 
kifejtés helyett. Ez annál kétélűbb eszközzé vált K. T. kezén, mert sajnálattal kellett meg
állapítanunk, hogy humanista irodalmunk emlékeit sem búvárolta át teljes egészükben, 
hanem .elsősorban antológiákra támaszkodott. (Analecta Nova). 

Ötleteit, elgondolásait gyakorta nem szembesítette, nem ellenőrizte a valósággal. 
Másik nagy hibaforrása a szakirodalom sajátos, mostoha kezeléséből fakad. Egy részüket, 
kiváltképpen a felszabadulás utánit, egyszerűen nem ismeri, másrészüket elhanyagolta, nem 
tanulmányozta át újabban. Alapvető munkák hiányoznak apparátusából és ezeknek lényeges 
eredményeit nélkülözzük a feldolgozásból. (Például Balogh Jolán Erdélyi renaissance-át, 
Veres Endre forráskiadványait stb.) Hogy fordulhatott elő, hogy Turóczi-Trostler József 
nevével sem találkozunk egy olyan monográfiában, mely a magyar erazmistákkal és latin 
humanizmusunk magyarrá válásával is foglalkozik! Kisebbjelentőségű de mégis elmellőz-
hetetlen dolgozatok hosszú sorát tudnám idézni, amelyekre halvány utalás sem történik. 

A konstatált hibák és hiányok fele is elég ahhoz, hogy egy tudományos mű hitelét 
megingassa. S bármjly fájdalmas, ki kell mondanunk, hogy a további kutatás az ilyen mód
szerrel elért eredményekre biztonsággal nem támaszkodhatik és általában a könyvet csak 
kellő óvatossággal használhatja. K-T. monográfiája helyes célkitűzése ellenére sem fogadható 
el valóban marxista tudományos műnek; a két világháború közti „szellemtörténeti" 
módszer kísért mögötte. 

Gerézdi Rábán 

BÖLÖNI GYÖRGY: ADY AZ ÚJSÁGÍRÓ 
Magvető, 1956. 68 1. + 3 Ady-írás fakszimilében 

Bölöni György mindössze 68 oldal terje
delmű könyvecskéjének előszavában így 
fogalmazza meg írása célját: „Ez a kis 
könyv régi adósság törlesztése arra, hogy 
Adyra, a publicistára felhívjam a figyelmet." 
(5. 1.) Bölöni „a századeleji magyar közélet 
legkiválóbb publicistáját" látja Adyban, aki 
egy fejjel magasodott ki kora újságíró-
á rsadalmából. (32. 1.) „Kortársai között 

senki sincs, aki olyan tisztán látott volna, 
mint. ő" (7. 1.) — írja, s talán mondanunk 
sem kell, hogy e tételekkel — ha ezek az 
Ady-irodalom éppen Bölöni György és Révai 
József alapvető könyveiből kisugárzó köz
helyei is — csak egyet lehet érteni. Amint 
hogy ugyancsak helyeselni lehet Bölöni ama 
törekvését is, hogy egységben lássa és láttassa 
a költő és az újságíró Adyt. (9. 1.) 
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A fenti tételeket a szerző hét fejezetben 
részletezi — Ady életművét kronologikusan 
áttekintve. Voltaképpen nem tesz mást, 
mint Ady ma már közismert eszmei-világ
nézeti fejlődését Ady újságcikkeibjl vett 
idézetekkel illusztrálja. BölÖni állandóan 
hangsúlyozza Ady forradalmiságát, ami ma 
már éppen az ő „Az igazi Adyjának" és 
Lukács György, valamint Révai József 
kitűnő Ady tanulmányai gondolatainak szinte 
közvéleménnyé válása után, önmagában 
véve, újabb szempontú vagy anyagú elemzés 
hozzáadása nélkül még nem elég arra, hogy 
ezt a könyvecskét az irodalomtudományt 
Bölöni György régebbi műveihez hasonlóan 
gazdagító írásnak ítéljük. Kivált ebben a 
formában — mellőzve Révai és Lukács 
könyveinek a világnézet ellentmondásait is 
feltáró, ma is* helytálló elemzéseit is —, 
szimplifikálnak hat az egész fejbdési kép. 
Hiányzik belőle annak az Adynak a meg
mutatása, akinek talán a legnagyobb gondol
kozói érdeme, hogy megpróbálta érteni a tör
ténelmet a maga teljes bonyolultságában, a 
történelem buktatóit csak úgy figyelembe 
véve, mint előrelendítő tendenciáit, aki 
világosan látta a* kor ellentmondásait, mégis 
a mellett a világnézet mellett tett hitet, amely
ben a legéletképesebb magot látta a jövőnek. 
(L. mindehhez: 'Anatole France vallása, 
Kétmeggyőződésű emberek, Petőfi nem alku
szik c. publicisztikai írásait, valamint „A 
könnyek haszna" c. versét). Bölöni a beve
zető sorokban említett tételeit épp e gondo
latok kibontásával tudta volna igazán hihe
tővé tenni, hiszen Ady éppen ezzel a törté
nelemértésével magasodik ki kortársai közül, 
ez az iránytű mutatja meg számára végső 
fokon mindig a helyes utat saját kora buk
tatókkal teli, hamis megoldásokat oly szép 
számmal kínáló évtizedeiben is. 

Nem tudunk egyetérteni Bölöni következő, 
általános jellegű megállapításával: „A vezér
cikk, az újságíró cikke, felelősségteljesebb 
állásfoglalás, mint a vers, a költészet. Ady 
vulkanikus, izzó kitörései líraiak maradnak 
a prózában is, de céltudatosabbakká és na
gyobb horderejűekké válnak. Cikkei szó
kimondóbbak, mint versei." (32. 1.) Bölöni 
első mondatának az egész klasszikus esztétika 
ellentmond, amely a műfajok primátusát 
már régen a vers javára kodifikálta. Hogy 
pedig 'verseinél szókimondóbbak lennének 
cikkei, — ez szintén a műfajból következő, 
közhely. 

Ám Ady esetében még ez a közhely 
sem egészen helytálló. Gondoljunk csak 
az „Ének aratás előtt" című Ady-cik-
lusra „A magunk szerelmé"-ben. Hogy 
pedig Bölöni tétele mennyire nem helyt; 
álló Ady esetében, arra éppen az Ő 
könyvéből hozhatunk, fel idézetet „Mon
dottam, hogy kevés cikke alatt fényes

kedett Ady teljes neve. Éppen ezért: nem 
is lehettek olyan hatásúak ezek a cikkek, 
mint versei. Nem azért tette ezt Ady, 
mintha nem tulajdonított volna cikkeinek 
jelentőséget, hanem mert ezek a cikkek a 
lap ugyanazon számában novellájával, vagy 
versével estek össze, és nem lett volna sem 
ildomos, sem diplomatikus, hogy egyazon 
lapszám egyszerre egy munkatársát több 
írással is szerepeltesse. Azt is meg kell 
mondanom, hogy az Ady cikkeknek ritkán 
volt az a nagy hatásuk, mint az Ady versek -

• nek. A versek nemcsak a napilapok hasábjain 
éltek, s nemcsak a folyóiratokban, hanem 
kötetekben hódították meg az igazi olvasókat, 
szerezték meg az igazi népszerűséget. Ady 
cikkeinek, vagyis politikai kiállásainak nem 
volt meg az a hatása, amit érdemeltek volna 
s amilyen jelentőségűeknek ma látjuk és 
ítéljük őket." „Cikkeivel Ady elismert nagy 
költő korában sem volt az a tekintély, mint 
a jobboldali cikkírók" (49—50. 1.). 

Bölöni kis könyvét ellenvetéseink mellett 
is természetesen színvonalas népszerűsítő» 
írásnak tartjuk, amely — egy szépirodalmi 
kiadó kiadásában — a szakértő olvasó közön
ségen kívüli olvasók számára újat is mondóan 
és szépen rajzolja meg Ady fejlődési képét, az 
Ady publicisztikából való bőséges idézetek
kel pedig ízelítőt ad e még ma is oly kevéssé 
ismert Ady-műfajból. S ezen túlmenően 
idéznünk kell egy-két olyan megállapítását, 
amelyek a tudomány számára is értékesek. 
Igen találó például a következő megfigyelése : 
„Ady már azzal megfog bennünket, ahogyan 
témáit felveti és prezentálja" (31. 1.). Más-
helyütt cikkeinek lírai jellegére, a bennük 
bujkáló lírai szenvedélyre, Ady páratlan 
hőfokú szubjektivitására hívja fel a figyel
münket. 

S ha mindehhez hozzávesszük, hogy három 
Ady-írást közöl fakszimilében (Levél helyett 
Gogának, Távol a csatatértől, Ésaiás könyvé
nek margójára), s hogy a könyvecskét fény
képek, rajzok élénkítik s hogy ez a stílusos 
borítólapú, ízléses kiállítású könyv a Mag
vető kiadásában jelent meg —• amely már 
önmagában fémjelez egy könyvet, egyébként 
„Az igazi Ady" is ott jelent meg új kiadás
ban — akkor még hihetőbb, hogy ez a kis 
könyv milyen hasznos, fontos és szükséges 
missziót tölt be az újságíró Ady népszerűsí
tésében. 

S ha bíráló megjegyzéseinket is leírtuk, ezt 
azért tehettük meg, mert Bölöni kitűnő, az, 
Ady-kutatás számára mindörökre nélkülöz
hetetlen, a szerző világnézetéről is szenvedé
lyesen hitet tevő s a maga korában, de ma 
is a forradalmi gondolat népszerűsítésében 
oly jelentős könyve, „Az igazi Ady" lebegett 
szemünk előtt. Ez volt az a mérce, amelyhez 
ezt az írását mérhettük. 

Varga József 
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