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A könyv témaválasztása igen szerencsés. 
Számos Ady^-monográfia és cikk után, ame
lyek a költő életének egy-egy állomásával 
foglalkoztak és eközben írtak az újságíró 
Adyról is, Lengyel Géza elsőnek követi végig 
Adyt életútján—a pályakezdő debreceni évek 
kivételével — a váradi és pesti redakciókban. 
Bölöni vázlatát (Ady az újságíró. Magvető, 
1956.) leszámítva ez az első könyv, amely 
együtt veszi számba Ady újságírói éveit és 
munkásságát. Ha szem előtt tartjuk, hogy 
Ady életében és költészetének művészetének 
kialakulásában milyen jelentősége volt az 
újságírásnak, mégrnkább értékessé válik 
előttünk Lengyel Géza munkája. Könyve 
értékét, „szavahihetőségét" csak növeli, hogy 
azt kortárs írta. Még hozzá olyan kortárs, 
aki eLbb egy városban, később'pedig egy 
szerkesztőségben dolgozott Adyval. 

Lengyel Géza könyve egyszerre tudomá
nyos és népszerűsítő, olvasmányos munka. 
Erénye a könyvnek, hogy sok új adatot hoz 
felszínre, s ezek segítenek eltüntetni az Ady-
biográfia fehér foltjait. Igen jól sikerült a 
könyv nyitánya, az első fejezet: Lengyel itt 
érzékeltetni tudta a nagyváradi atmoszférát 
és meggyőzően megmutatni azt a társadalmi 
hátteret, amely egyik formálója volt Ady 
radikális világnézetének ; könyvéből az eddi
ginél pontosabban látjuk a Nagyváradi Napló 
politikai arcélét is ; a Somló Bódog ügyével 
foglalkozó fejezet frappáns összképet ad 
erről az Ady fejlődése és további útja szem
pontjából oly jelentős ügyről; a „Szürke, 
sáros ősz Érmindszenten" című fejezetben 
Lengyel az Ady-irodalomban elsőnek vilá
gítja meg a Nagyváradról való elkerülés és a 
Párizsba való elutazás között eltelt közel 
négy hónapot; egy az Ady-irodalomban 
már könyvből könyvbe vándorló legendát 
is megcáf jl, amikor Ady Brüll Bertához írott 
levele alapján hitelesen mondja el a Párizsba 
utazás előtti, Tiszánál való audencia törté
netét (211—212 1.). A könyv igen jelentős 
filológiai nóvuma a „Párizsi tudósítások" 
(1904)" című fejezet, amelyben cím szerint 
felsorolja Lengyel Adynak a Budapesti Hír
lapban 1904-ben megjelent párizsi tudósítá
sait. Lengyel Géza a „Budapesti Napló"-val 
foglalkozó fejezetekben van igazán elemében ; 
hiszen itt dolgozott együtt Adyval. Ha azt 
kérdezné az Ady iránt érdeklődő olvasó : 
mi az a speciálisan új, amit csak Lengyel 
Géza könyvében talál meg Adyról, akkor 
mindenekelőtt és elsősorban ezeket a részeket' 
nevezném meg. Ahogy Ady Lajos és Ady 
Lajosné az Ady-család dolgában, Bölöni a 

párizsi években illetékesek és a legmegbíz
hatóbbak, úgy Lengyel Géza a Budapesti 
.Naplónál töltött évek leghitelesebb tanúja. 
Könyvének ezek a fejezetei Adyt és a kor 
újságírását is számos új adat fényében 
világítják meg. Lényeges mondanivalója van 
itt Lengyelnek Ady újságírói gyakorlatáról, 
munkamódszeréről. Könyvének ez oly szín
vonalas, napilappal foglalkozó gazdag anya
gából emeljük ki külön is azt az árnyalt, 
részletező elemzést, ahogy Tisza alakját és 
ekkori politikai szerepét bemutatja. A gazdag 
Ady-irodalomban először olvashatunk meg
győző elemzést arról, hogy hogyan és mikor 
is lepleződött le először és egy életre szólóan 
Ady Endre előtt Tisza István. A Budapesti 
Napló, híven főszerkesztőjének, a szabadelvű, 
tiszapárti Vészi Józsefnek meggyőződéséhez 
az 1905-ös januári választásokon a szabad
elvű pártot támogatta a koalícióval szemben. 
Közismert, hogy a választásokból a koalíció 
került ki győztesen. A lap ezután is a szabad
elvű párt elveit vallotta és csak akkor tért 
le erről az útról, amikor a darabont kormány 
fölvetette a választójogi törvény reformját, 
azaz kiterjesztését. S Ady előtt.a választó
joggal kapcsolatos viták során meztelenedéit 
le a „szabadelvű" Tisza István, ugyanis oly 
hévvel ellenezte a választójog kiterjesztésével 
kapcsolatos törekvéseket, hogy még ellen
felei — a reformtörekvésekkel szintén szem
benálló koalíció — is megdicsérték ezért. 
— Lengyel az újságíró Adyról írva, meg
villantja Ady baráti körének, kortársainak 
portréit is. Különösen szép és Ady életének 
sok, eddig ismeretlen mozzanatára derít 
fényt az Ady—Biró Lajos barátságot taglaló 
fejezet. Nagy értéke a könyvnek a nagy
számú, eddig ismeretlen, igen jelentős, Biró 
Lajoshoz Irt Ady levél publikálása. Találóan 
jegyzi meg Lengyel Géza e levelek közlése 
kapcsán: „Ady prózájának legékesebb és 
legjellemzőbb darabjai akadnak e levelek 
között" (378. 1.). Biró mellett a kortársak 
közül különösen Vészi Józsefről — és általá
ban a Vészi családról — és a Budapesti 
Napló szerkesztőségének több más, jelleg
zetes alakjáról ad az Ady-irodalomban első
nek képet Lengyel. Ady leendő és megírandó 
hiteles életrajza szempontjából igen fontos 
a varsányi hétvégi kiruccanásokról mozgal
mas és hiteles képet adó fejezet (Varsány 
[1907]). Az igazság kedvéért azonban azt 
is el kell mondanunk, hogy az Ady és Koszto
lányi című fejezet — ahol pedig újat várna az. 
ember — alig mond valamivel többet, mint 
amennyit eddig is tudtunk erről a kérdésről. 
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Az „Ady a műhelyben" szerzője nem csu
pán biográfiailag dolgozta fel Adynak a 
szerkesztőségekben töltött éveit, de figye
lemmel kísérte Ady állandó világnézeti 
előrelépését is. A nagyváradi évekkel foglal
kozó fejezetekben jó érzékkel emelte ki a 
káptalannal való pert, Somló Bódog ügyét, 
valamint Ady, Tisza, — illetve liberalizmus
szimpátiáját. Ezek voltak ugyanis azok az 
alkalmak, amelyekkel vagy amelyekért meg-
küzdve Ady tovább lépett a radikalizmus 
felé. A Budapesti Naplóval foglalkozó feje
zetben is találóan mutat rá a publicista Ady 
főtémáira. Kár, hogy az orosz forradalomra 
reagáló Ady-cikkeket nem tárgyalta olyan 
alapossággal, mint a Somló Bódog ügyet, 
vagy ahogy Adynak a liberalizmus iránti 
vonzalmáról, illetve kiábrándulásáról Tisza 

* Kálmán bukása kapcsán szólott. 
Lengyel lényegében helyesen válaszolta 

meg a munkája közben felvetődött elvi 
problémákat. Egyetlen ponton lett volna 
szükséges a bővebb kifejtés : az Ady dara-
bontságát tárgyaló fejezetben. Itt nem lett 
volna felesleges rámutatni arra — amit 
természetesen csak ma láthatunk É ilyen 
világosan —, hogy Adyt is megtéveszrette a 
darabont-kormány választójogos demagógi
ája, látszat demokratizmusa. Persze számba 
kell venni azt is — és ebben igaza van 
Lengyelnek —, hogy Adynak kenyérkereset 
szempontjából is egyetlen menedéke a Buda
pesti Napló volt akkor még (256—257. 1.), 
illetve a számbajöhető Népszava is éppen a 
választójog gondolatával való kacérkodása 
miatt támogatta a darabont-kormányt. Ezen
kívül talán csak azt lehetne megjegyezni, 
hogy Lengyel az elvi tanulságokat a legtöbb 
esetben nem mondja ki tételesen, viszont az 
egyes fejezetek tény-anyaga, publikációi 
szuggerálják azt az olvasónak. Bár úgy 
hiszem, hogy egy nem kifejezetten elemző 
tudományos munkánál ez a helyesebb meg
oldás, talán mégis jó lett volna a nagyváradi, 
párizsi, illetve budapesti fejezetek végén 
néhány tömör mondatban is summázni 
azokat. 

Lengyel személyes kortársi kapcsolatára 
Adyval a könyvében néhány helyen történik 
utalás. Szívesen vettük volna, ha a szerző 
bőkezűbben bánik a legszemélyesebb Ady 
emlékeivel és önálló fejezetben, vagy legalább
is a nagyváradi és budapesti évekkel foglal
kozó részekben részletesen megírta volna Ady 
emlékeit. Az irodalomtörténet számára ez 
becses forrás lenne. Azért is olvastuk volna 
hálásan ezeket az emlékeket, mert néhány 
mondatában oly kitűnően jellemzi Ady 
emberi' arcát, oly finoman és plasztikusan 
ábrázolja a különbséget a korai és a későbbi 
évek Ady-arca között, hogy ez nemcsak 
jószemű megfigyelőre, de a szerető, féltő 
barát, vagy legalább is nagyon jó ismerős 
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figyelő pillantásaira is fényt vet. „Ady, az 
újságíró, szinte kimeríthetetlen téma a kor
társ, a csak kevés pár évvel fiatalabb pálya
társ számára. S ez az újságíró Ady — a 
fiatal Adyt jelenti, aki még teljesen benne 
van a századfordulót követő évek furcsa, 
zavaros, nemesfémet és szennyet egyaránt 
bőven termő magyar újságírótársadalmában. 
A fiatal Ady más, mint akit később, sikerei 
teljében, a „Három Holló" korszakban s 
még később, a magyar világ ismert. Ez az 
Ady még nem tart titkárt, még nem osztogat 
autogrammot, ez még szívesen tréfálkozik 
s ha csíp is, még nem mar. Ennek -— a váradi 
években — még humora és jókedélye van, 
ez még megindítóan érzelmes, naiv s fiatalos 
ellágyulásokra képes. (Lásd például 1903 
őszén Biró Lajosnak írt leveleit!)" (8. 1.) 

* 

Lengyel könyvében kronologikus rendben 
követi Ady újságíróéveit. Mondanunk sem 
kell talán, hogy ez a helyes módszer. Az egyes 
fejezetekben azonban állandóan utalás, hivat
kozás történik előző, vagy következő feje
zetekre, s ez arra figyelmeztet bennünket, 
hogy a könyv fejezeteinek elhelyezése nem 
történt a legszerencsésebbén. 

A magunk részéről például a „Színek és 
alakok" című fejezetet a „Nagyvárad" című 
rész után helyeztük volna el, hiszen szervesen 
odatartozik. Ezután került volna az „Ifjú 
Titán Laci" című fejezet és „A század első 
éve" című passzus pedig ezt követte volna. 
Könyve mostani formájában ugyanis a 
nagyváradi évekre vonatkozó mondanivaló
ját nem tudta teljesen egységbe fogni Lengyel 
Géza. A „Somló Bódog ügye" című fejezet
ben publikált leveleknek például kifejezetten 
a „Szürke, sáros ősz Érmindszenten" című 
fejezetben lett volna a helyük. Ugyancsak 
ebben a részben lett volna legszerencsésebb 
elhelyezni az „Ady és Biró" című fejezetben 
publikált, 1903 őszén Biró Lajoshoz küldött 
Ady-leveleket, hiszen mind a Somló Bódog
hoz, mind a Biró Lajoshoz írott levelek 
inkább Ady e sorsfordító őszi és téli hónap
jaira derítenek fényt, mintsem — Somló 
Bódogra vagy Biró Lajosra vonatkozólag 
érdekesek. Bár Ady és Biró barátságának 
bemutatása megérdemel egy külön fejezetet 
is, mégis éppen a könyv kompozíciója és a 
tárgyalt téma miatt talán szerencsésebb lett 
volna azt az előbb említett fejezetben és már 
előbb, a nagyváradi évek tárgyalásakor 
bemutatni és jellemezni. Az „Ady és a 
színház" című fejezet is előbbre kívánkozna, 
hiszen Ady színikritikáit 1906-ig írta (például 
a Darabontvilág (1905—1906) vagy „Uj ver
sek" •— új költő (1906) után). Szeretném 
hangsúlyozni, hogy ezek a megjegyzések 
nem kiagyalt konstrukciók, hanem a könyv 
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olvasása közben támadt impresszióimat rög
zítik. Úgy érzem azonban, hogy ezzel a 
megoldással a kö#yv anyagának elrendezése 
logikusabb és így a könyv még olvasmányo
sabb lehetett volna, mert az együvétartozó 
részek egymás mellett lennének. S azt hiszem, 
ezzel a gyakori átfedések és ismétlődések 
is kiküszöbölődtek volna és így nem kellett 
volna élni az oly sokszor előforduló s tegyük 
hozzá : oly zavaró fordulatokkal: „az előző 
fejezetben már írtam róla, már említettem" 
stb. (Ilyen ismétlődések például: a Tisza 
Istvántól való szubvenció-kérés többszöri 
tárgyalása, az építősztrájk, Várady Zsigmond 
azonos helyzetekben való többszöri említése 
stb. Ide írjuk azokat az oldalszámokat is, 
ahol a könyvönbelüli hivatkozások, utalások 
különösen szembetűnőek és bántóak : 26., 
64., 73., 74., 80., 81., 94. stb.) 

Lengyel Géza munkája olvasmányosan, 
jól megírt könyv. Művének vannak igen 
szépen megírt fejezetei is (például Nagy
várad, Szinek és alakok, Somló Bódog ügyé), 
vannak azonban szerkezetileg kuszált, fárad
tabban, szürkébben megírt részek is a könyv
ben. Nagyobbrészt azokat a fejezeteket 
érzem ilyennek, amelyekben sok a levél
publikálás és kevés az összekötő szöveg. 
Ezeknek a részeknek további csiszolása csak 
hasznára vált volna a könyvnek. 

* 

Végül az egyes fejezetekhez kapcsolódó 
kisebb jelentőségű megjegyzéseimet teszem 
meg : 

38. 1.: „Ez annál figyelemre méltóbb, 
mert mint mondottam, váradi első éveinek 
napi és heti versei és cikkei aligha gazdagí
tanák a későbbi Ady »szótárát".« Túlságos 
lebecsülése ez Ady korai írásainak. Bóka a 

DÉNES ZSÓFIA: AKKOR A HÁRSAK ÉPP 

Magvető, 1957. 296 1. 

Dénes Zsófia miután először megírta a 
saját Ady emlékeit (Élet helyett órák), majd 
Ady Lajosné és áz érmindszenti levelesláda 
emlékezését és titkát foglalta könyvbe (Ady 
Lajosné: Az ismeretlen Ady. Amiről a 
mindszenti levelesláda beszél. —• Vö.: Akkor 
a hársak épp szerettek... 179. 1.) — ebben 
a könyvében Fehér Dezsőné Adyra, Lédára, 
Csinszkára, valamint Ady váradi és csúcsai 
környezetére vonatkozó memoárjait rögzí
tette. Könyve tartalmát így foglalja össze : 
„Ez a könyv tehát megörökíti mindazt, 
amit már csak Fehérné tudott Adyról, Lédá-

;- nemrég megjelent könyvében •— Ady Endre 
a élete és művei I. Ady pályakezdése. Akadé-
e miai Kiadó, 1955 •— meggyőzően bizonyí-
i- totta az ellenkezőjét. 
ó 72-—73. 1.: Nem nevezném „félrecsúszott 
i, cikk"-nek Ady 1901. szeptember 13-án 
k. „A hétről" című rovatában megjelent cikkét, 
t Eszmeileg is, művészileg is igaz és nagyon 
se szép írás: valósággal vers — prózában. 
5 94. 1.: Ady levelében olvasható, hogy alig 
" két hónapig kell neki a vasúti jegy. Ez 
a amellett szól, hogy a levelet nem 1903 végén, 
i hanem korábban, még ez év (1903) késő 
1 őszén írhatta. 
e , 208—209. 1.: Tévesen értelmezi Lengyel 
, a „Vörös szekér a tengeren" című Ady-
c verset. Hfszen, ha a Budapesti Napló a vers 
, megjelenéséig nem is írt, de Ady tudhatott 

az oroszországi eseményekről. 
, Jegyezzük ide még azt is, hogy dátumbeli 
í elírások és elég gyakran előbukkanó nyomda

hibák szeplősítik a könyvet. S az is sajnála-
, tos, hogy Lengyel mindössze egy Bíróhoz 

írott Ady-levelet közöl fakszimileben. Kár, 
hogy aki ennyi új anyagot publikál, meg-

t fosztja a szélesebb értelemben vett olvasó
közönséget, de a kutatókat is e becses Ady-
ereklyék vizuális élményétől. 

* 

Ha Lengyel könyve helyét az Ady-iro-
dalomban akarjuk kijelölni, azt hiszem, nem 

t túlozunk és a szerző számára sem mond-
[ hatunk nagyobb dicséretet, mint azt, hogy 

ez a gondosan készült, színvonalas könyv 
értékben és jelentőségben az Ady-filológia 
olyan fontos darabjai mellé sorakozik, mint 
Ady Lajos, Ady Lajosné, Bölöni György, 

í nélkülözhetetlen, alapvető művei. 
Varga József 

SZERETTEK... 

ról és az ő világuk embereiről, ahogyan ezt ő 
— a közvetlen közelükben élő — tudta. 
Átadom időnkint a szót Adél húgának, 
Brüll Bertának, aki Fehérné számára jegyezte 
fel családi emlékeit. Majd azt a sereg mélyén 
jellemző levelet idézem, melyet Fehérné 
őrzött meg az éveken át." (9—10. 1.) S ezt 
szakítja, ill. toldja meg egyszer-egyszer a 
saját kutatásaival, ill. kommentárjaival (vö. 
7. 1.). „Legendaoszlató emlékezések, kiadat
lan levelek, adatok — adalékok és más 
dokumentumok a költő váradi életéről—" 
így határozza meg könyve műfaját. Az emlé-
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