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EMLÉKEZÉSEK ADY ENDRÉRŐL 

1. kötet. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és magyarázatokkal kiegészítette Kovalovszky Miklós. 
Bp. 1961. Akadémiai K. — MTA Irodalomtörténeti Intézet. 6591. (üj Magyar Múzeum, 5.) 

Utóéletével — bár fellépésük és pályájuk 
megfutása között csaknem egy évszázados az 
időbeli differencia — csak a Petőfié vetekszik. 
S ha sok minden keveredett, kavargott is a rá 
való emlékezésekben — szerelmi pletykák, 
érvényesülni akarás stb. —, mégis: egészében 
a nemzet adta össze ezt az Ady-képet. Pedig 
komoly tilalomfák meredtek a legjobb szán
dékú emlékezők elé is: maga Ady Endre ásta 
le azokat jó mélyen, kiverhetetlenül, lírája 
humuszába. Már az Űj Versekben ott van a 
tiltakozó szó: „Ne lássatok meg" Szürke 
ország királya volt a vers első címe, de a 
kötetbe már ebben a címében is gesztust 
jelentő formájában került be: 

„Amíg nem láttok, nem ékesíttek, 
Nem rubrikáztok, addig: vagyok." 

mondta ki az új verseit író költő, aki a maga 
páratlan tudatosságával, tisztánlátásával 
érezte azt is, hogy lírája önmagában többet 
mondhat az őt esetleg csak félig értők „rub-
rikázásánál". S hogy Adyt nagy költészete 
kibontakozásától mennyire foglalkoztatta és 
kísérte ez az aggodalom, tanúsítja a „Vér és 
arany"-beli vers: „Ha a szemem lefogták": 

,,Óh, elégtétel éjszakája, 
Óh, gyönyörűség éjszakája: 
Szememet már lefogták szépen 
És senki sem emlékszik rája. 

Senki sem tudja, mint néztem rá, 
Kire haraggal, kire kéjjel? 
S ostoba kis emlékezések 
Indulnak útnak szerte-széjjel." 

A vers annyira önmagáért beszél, hogy értel
mezni sem kell. Utóéletéhez pusztán any-
nyit, hogy áz „ostoba kis emlékezések" sor 
lett a legfőbb félelemforrás: nem hiszem, hogy 
távol járnék az igazságtól, ha kimondom, 
hogy még legbensőbb barátai, élete titkai 
tudói egyikét másikát (pl. szinte bizonyosan: 
Bíró Lajost) is ez riasztotta el emlékeik pa
pírra vetésétől. 

Ady azonban nem elégedett meg a vers
beli tilalommal: amikor Ignotus privát 
életére, egyéni vonásaira célozva írt egy-két 

mondatot a „Ki látott engem?"-ről szólva: 
felszisszent. „E pár sor írás egy nagy harag
ból, egy hosszú, veszekedő cikk tervéből 
maradt meg s dokumentumnak jegyződik 
ide" — írta mindjárt az első mondatában, s 
azért idéztem én is, hogy „dokumentumként", 
mintegy végakaratként lássuk mi is — és 
okuljunk belőle: mi ingerelte Adyt erre a 
nagy haragra: , , . . . csodálatosan tetszett 
ezúttal neki egy-egy jelzőig, mondatocskáig 
elcsúsztatnia a ceruzáját a poéta emberi és 
polgári személyiségére. Vén csont már e 
poéta s van egy olcsó szellemességű, de nem 
rossz axiómája: élete nyitott könyv, csak 
éppen tán nem fiatal leányok kezébe való, 
pláne mikor ezeket kezdi érdekelni legjob
ban." A kis glossza ,,A poéta élete" tüntető 
címmel két évvel az Elbocsátó szép üzenet 
után jelent meg — s ez a mondat pontosan 
fedi is a Léda és a Csinszka korszak közötti, 
az élete hajóját ifjú karok kikötőjébe hor
gonyzó Adyt. A következő mondatok azon
ban már ismét máig meggondolkoztatóan 
súlyosak: „Ám e költő aktív költő, élete, 
exisztenciája még mindig a vers . . . S azóta 
se tudom elhinni, hogy egy élő, író és küzdő 
poéta emberi remekségei még inkább gyar
lóságai éppen egy nagyszerű barát útján 
fussanak szét a megismertségbe. Éppen 
eléggé jogtalan, tolakodó és ostoba módon 
kíséri a szegény »neves« költő-ember életét 
a snobok és rajongók érdeklődése s legenda
gyártó kedve. Meg nem nevezett poéta azt 
szokta mondani, hogy egy társadalomnak, 
egy publikumnak legalább hússzor jobban 
kell ellátnia egy ilyen emberét, hogy jussa 
legyen elvárnia tőle magánéletében is a min
dig grandiózust, őrzötten stílusost és meg
csodálni va ló t . . . Most éppen csak egy kis 
grimasz akart ez lenni az író privátéletébe 
szemtelenül bebukucskálók felé . . . De nem 
kell látszatra sem rászabadítani az irodal-
miaskodó plebset a poétának úgyis kínok és , 
kínok között egyensúlyozott életére. " . . . Mit 
tagadjuk: Adynak sok mindenben igaza lett: 
sok ostoba kis emlékezés íródott s sokan 
lebbentgették illetlenül, avatatlanul és feles
legesen az író privát életének fátylát. Pedig 
Ady gesztusai mellett ott élt a kortársak 
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tudatában két háború közötti irodalmunk 
nagyhatású alakjának, Szabó Dezsőnek 
riasztóan kegyetlen aforizmája: ,,A zseni 
meghal, eltemetik. Sírján dudva és barátok 
nőnek." . . . Mégis — Ady szerencséjére is — 
sem az ö szava, amellyel az ostoba kis emlé
kezőket előre megbélyegezte, sem Szabó 
Dezső mondása nem riasztott vissza minden 
közelében élőt; nem akadályozhatta meg az 
emlékezések áradatát: azok mégiscsak meg
születtek. 

* 

Hatvány: így élt Petőfi-jének öt vaskos 
kötete után kézbe kaptuk az Adyra való 
emlékezések első kötetét is: az Ady családra, az 
érmindszenti gyermekévekre, s a nagykárolyi 
s a zilahi diákkorra való emlékezéseket tar
talmazza ez a kötet. Szinte az utolsó órában 
indult meg a gyűjtő munka, ahogy Kova-
lovszky is céloz rá: Ady születésének nyolc
vanadik évfordulója adta meg az utolsó 
elgondolkoztató figyelmeztetést s egyúttal 
lökést hozzá. A gyűjtés munkáját Kovalov-
szky Miklós széleskörűen értelmezte: forrásai 
között ott találjuk a még élő kortársak emlé
kezéseit. Több mint kétszáz ilyen személyt 
sikerült felkutatnia: a számot nyilván az 
emlékezés-gyűjtés egészére kell értenünk. 
Forrásai között szerepel ezeken túl sok isme
retlen, kéziratos vagy az irodalomtörténeti 
kutatás körén kívül rekedt s elfeledett emlé
kezés, valamint egy sereg Ady-dokumentum 
is. Az is csak helyeselhető vezérlő-elve, hogy 
„elsősorban új vagy ismeretlen, nehezen hoz
záférhető anyagot akar átadni — s ezért 
aránylag kevés ismert, nagy név szerepel 
benne." (12.) Hiszen ez a gyűjtemény — min
den olvasmányossága, néha egyenesen lekö-
tően érdekes volta mellett is — nem a széles 
olvasóközönség számára készült elsősorban, 
hanem, akik legalábbis „nem középiskolás 
fokon" ismerik és akarják ismerni Adyt: az 
Ady életművével tudományosan foglalkozók
nak, költészetét mélyebben megérteni akarók
nak segít. Ebben az összefüggésben Kovalov-
szky jogosan tételezi fel a korra vonatkozó 
alapvető művek — Ady Lajos könyve, az 
Ady-múzeum két kötete, s a többi — isme
retét, s csak helyeselhető, hogy ezekre éppen 
csak lapszámszerűen utal s inkább új emlé
kező-alanyokat kutatott fel, ilL', ami talán 
még nagyobb tette: a két háború közötti sajtó 
Adyra emlékező tömegéből biztos kézzel 
választotta ki a legfontosabbakat, a tudomá
nyos érdeklődésre számottarthatókat. Közre
adó módszerével akkor is egyetértünk, amikor 
nem szabdalja szét kronologikusan az egy 
tömbben kibukott emlékezéseket, mert így 
egészek azok, másrészt: nyolcvan felé járó, 
nem litterátus emberektől igazán nem lehetett 
kívánni, hogy a költő életének korszakai 
rendjében emlékezzenek. Kovalovszky idő

rendi súlypontjuk szerint helyezi el gyűjte
ményében az emlékezéseket. Ez viszont ben
nünket is arra kötelez, hogy az 1896-on túl
mutató tanulságokat is számba vegyük. 

* 

Taine óta közhely a művészetben a miliő 
fontossága: ennek a közel hétszáz oldalas 
kötetnek igazi trouville-ja, hogy épp a csa
ládról és a gyerekkorról bukkantak fel a leg-, 
bőségesebb és talán a legértékesebb adatok is. 
Ez valóban igazi újdonság, hisz eddig mind
erről alig tudtunk többet, mint amit Ady 
Lajos könyvében s az Ady-múzeum egy-két 
cikkében lehetett olvasni (Ady Lajos, Nagy 
Sándor, Kőmives Nagy Lajos írása). Meg
szólalnak a rokonok s rég felejtett családi 
titkokra, ügyekre derül fény. Adyban eleve
nen élt a családi hagyomány s mint költő is 
bőven merített belőle, örülnünk kell hát a 
rokoni tanúságtételeknek, mert a művet 
magyarázzák •— s így Ady érzékenysége sem 
találhatna bennük kivetni valót. L. Ady 
Mariska: Családi emlékek, Czucza Emma: 
Ady Dániel házassága; s mások emlékezései
ből az Ady-ősökről tudunk meg többet, — a 
Pásztor-ágra való jpsaza^juia azonban in
kább eredeti anyagot feltárok. Bár az apai 
rokonság is foglalkoztatta képzeletét — Ko-
valovszky az „Öreg Szilágyi István" novellá
ban valószínűleg jól sejti Lompértot és Ady 
apai nagyapját •—, mégis: az anyai örökség 
összehasonlíthatatlanul inspiratívabb szere
pet játszott művészetében. A vallomástevő 
Ady-írások hitelesítik Kovalovszky Miklós 
summázását: „Ady mindenesetre úgy érezte, 
hogy költői tehetségét, idegeinek érzékeny 
nyugtalanságát anyai őseinek, a Pásztorok
nak köszönheti." (98.) „Egy sor szabálytalan 
egyéniség és tragikus életsors villan elénk a 
gyér adatokból és célzásokból is." (27.): 
mennyire igaz ez arról a családról, amelynek 
felmenői között öngyilkosok csakúgy voltak, 
mint hitehagyottak. Literátus emberek vol
tak a Pásztorok: harmadíziglen visszamenőleg 
kimutatható, hogy református papok anyai 
ágon az ősök. S ebből a rokonságból válik ki 
határozott egyéni arcéllel édesanyja testvére, 
Pásztor Ida, a többször emlegetett nagynéni. 
A Pásztorok leszármazottai így beszélnek 
róla: „Ady mint gyermek nagyon szerette a 
mesét. Élénk képzeletének kibontakozását 
érdekes történeteivel, meséivel nagyban elő
segítette rajongva szeretett nagynénje: Pász
tor Ida, aki színésznő _yolt Kassán s igen 
sokat tartózkodott Érmindszenten. Ida 
nénje az ifjú Adyra eleven kedélyével és elmés 
beszédével nagy hatással volt, s hatott költői 
tehetségének felébresztésére." (86.) Mindezt 
csak megerősítik Ady autobiografikus írásai. 
Kovalovszky is jól sejti benne azt a „fatális 
nagynénit", akitől Ady nyolcéves korában 
Kisfaludy Sándor: Regék-jét kapta. Őt gyá-
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szolja az akkoriban meghalt Kincs Gyulá
val együtt 1916 újév táján. Szőjük azonban 
már itt tovább a következtetések fonalát s 
Kovalovszky magyarázatait egészítsük ki az
zal, hogy minden bizonnyal neki szólnak 
A halottak élén prológjából a szép sorok: 

Hát ahogyan a csodák jönnek, 
Ügy írtam megint ezt a könyvet. 
Se nem magamnak és se másnak: 
Talán egy szép föltámadásnak. 
Se nem harcnak, se nem békének: 
Édes anyám halott nénjének. 
Ő tudta, látta, vélte, hitte, 
Hogy ez a világ legszebbikje. 
És úgy halt meg, hogy azt se tudta: 
Mi lesz itt az okosság útja. 

Ennek az egy arcnak a felvillantása is jól 
példázza: mennyire az utolsó pillanatban 
indult meg az emlékezések gyűjtése, hiszen: 
mennyivel többet kellene tudnunk erről a 
nagynéniről. Ugyanígy tisztázásra várna még 
Pásztor Dániel rejtélyes hitehagyásának oka 
és története, valamint az Ady édesanyját 
örökbefogadó Kabay-családról is jó lenne 
többet tudni. Az eddigieket ismerve is érthető 
azonban Ady büszkesége az anyai ősökre. 
S bár genealógiailag az anyai a literátus-ág —, 
többen mégis inkább az apában látják Ady 
költői tehetségének igazi inspirálóját. Ha az 
emlékezések külsőséges mozzanatait nézzük, 
nyers, durva, a művészettel szemben értetlen, 
a költő Adyt soha nem értő (pontosabban: a 
költészetet, mint hivatást nem értő) ember 
arca bontakozik ki előttünk. A rá emlékezők 
közül a tiszteletadás főhajtásával említem 
először Papp Aurélt, Ady gyerekkori játszótár
sát, akiválófestőt, aki Ady gondolatait is értet
te, s oly rokonszenves szerénységgel ismeretség
nek nevezte kettőjük kapcsolatát. Hogy Ér
mindszenten ma épségben áll Ady-szülőháza, 
hogy a háború alatt széthordott ereklyék egy 
része ismét együtt van — az neki köszönhető. 
Az ő fáradhatatlan buzgalmának eredménye 
volt az ismét szépen kibontakozott Ady-
kultusz. Személyében is példázta: a Duna
medencében hogy élhet két egymásra utalt 
nép kultúrájuk kölcsönös megbecsülésében 
egyenlőségben és testvériségben. Életem ki
vételes ajándékai között tartom számon, hogy 
második erdélyi utamon ő kalauzolt az Adyt 
nevelő szatmári és érmelléki tájon (Szatmár
németiben, „ Kaplonyban, Nagykárolyban, 
Tasnádon, Érkáváson — Ermindszettel szom
szédos község, Papp Aurél szülőfaluja — s 
természetesen Érmindszenten jártunk együtt). 
Itt volt román pap az ő nagybátyja, Papp 
Gyula: Ady barátja, akiről cikkeiben is meg
emlékezett. Érmindszenten láttam, hogy 
milyen tisztelet veszi körül a magyar és 
román parasztság köréből egyformán a 

haladó magyar múltat, Ady emlékét ápoló 
művészt. 1960 augusztusában halt meg; 
legyen ez a pár sor megkésett nekrológja ennek 
a nemes embernek, aki igazán minden tiszte
letet megérdemel a magyarságtól. Most sem 
tehetek mást, mint annak idején az Igaz Szó
beli írását méltatva: első helyen kell említe
nem emlékezéseit (az egyik azonos az előbb 
említettel): ő a kötet talán legjelentősebb 
emlékező egyénisége: írásai művészi szintre 
emelkednek ! Utolsó beszélgetésünkön emlí
tette, hogy tervezi az Ady-család érmind
szenti történetének, életének teljes felderíté
sét. Milyen pótolhatatlan kár, hogy ez már 
nem valósulhatott meg — hisz ez valóban 
első kézből való, hiteles kép lehetett 
volna —, de milyen nagy érték az a pár töre
dék is — ezek önmagukban így is egészek —, 
ami mégiscsak elkészült: „Rajongásig szerette 
a földet — írja Ady Lőrincről —, amelynek 
megszerzéséért volt határtalanul szorgalmas, 
amelyet különbül dolgozott meg, mint bárki a 
falujában".. . . „S ezzel arányban növekedett 
lelkében a nem dolgozók és az urak iránti ádáz 
harag, lenézés és sokszor gyűlöletig csapongó 
csúfondároskodás." (104.) De figyeljünk csak, 
hogy milyen hangsúlyosan említi az apa és fia 
közötti egyező vonásokat is: „Nagy fia, Ady 
Endre természetének alapvonásai ugyanazok 
voltak, mint apjáé, Ady Lőrincé." (150.) 
S az apára való emlékezéseknek ezt a vonula-. 
tát, a revoltáló vonás hagyományozódását 
vette észre egy másik erdélyi tanú, Szent
imrei Jenő is, akitől még én is hosszú beszél
getésekben hallhattam személyes emlékeit 
Adyékról: „Meg kell vallanom; rám Ady 
Lőrinc a meleg tekintetű, nyájas »ides«-nél 
is mélyebb benyomást tett. ő t tekintem a 
forradalmár Ady első egyenesági felmenőjé
nek." (124.) Somogyi Endre, a zilahi diák
barát, akivel „A tárcatárgyakról" vitatko
zott a Szilágyban, már megosztja a szülőktől 
örökölhető lírai tehetséget, de azért az általa 
juttatott „apai örökség" is tetemes és az elő
zőket erősíti: „Az bizonyos, hogy ha a költői 
kedélyt s hajlamot anyjától örökölte is, sok 
volt benne apja nyakas, felcsattanó magyar
ságából, s tőle eredt megalkudni, alázkodni 
nem tudása, az anyagiak fontosságának érzé
se, lényének s még kifejezésmódjának is rap
szodikussága." (118.) S az utolsó megjegyzése 
egy olyan vonást villantott fel, amire csak az 
édesapát személyesen jól ismerők, vele gyak
ran beszélők figyelhettek fel: Nagy Sándor 
zilahi tanár, Ady és az egész család jó barátja 
írt arról először az Ady-múzeumban, hogy 
milyen hasonló vonásokat fedezett fel Ady 
újszerű költői nyelve és az öreg Ady beszéde 
között; Oláh Gábor Ady szüleiről szóló szép 
esszéjében is felvillan az az ötlet, hogy Ady a 
stílusát, merész asszociációit, jelzőit az apjá
tól örökölte, ill. az ő észjárásában, beszédében 
is felfigyelhetett arra. , , . . . a beszédje kiha-
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gyásos, ugrásos, néha zavaros . . . sok homá
lyos sorának, kifejezésének ez az apai szellemi 
örökség a magyarázata". (114.) Sajátos 
egyéni beszédmódjáról írt egyik riportjában 
Szalacsi Rácz Imre debreceni tanár is: „Néha 
szól egy-egy szót, de nagyon kell ügyelni az 
értelmére, mert fia apjának bizonyul a szavak 
rendezésében. Nem mindennapi szavak, úgy 
érvényes, ahogy mondja; mint Endre, a nagy 
fia, ahogy rakta a szavakat."(121.) Egy másik 
emlékező, Papp Aurél tanúságára is hivat
kozva, csak apai örökségként tartja számon 
a lírát. (168.) S hogy ez a látszólag „primitív", 
karakán magyar mennyire nem mindennapi 
lélek volt — azt saját szavai árulják el: 
milyen okosan, emberien, az élet ősforrása 
mellett élők természetes bölcsességével be
szélt egyszer a fia sorsáról: „ . . . én ezt a 
jövőt — az életét féltettem . . . Ezért akasz-
kodtunk össze néha. Én nemcsak nagy em
bert, hanem boldog embert is akartam a 
fiamból nevelni. Szép ez az ünneplés és jól is 
esik a szívemnek, de ugye nem vétek az ő 
emléke ellen, ha azt mondom, hogy inkább 
kevesebbet szenvedett volna, és a híre helyett 
inkább őt látnám magam mellett erőben,egész
ségben." Aki ezeket a szavakat mondotta, 
minden volt, csak nem hétköznapi ember, 

S talán vétünk az édesanya emléke ellen, 
ha ezt így kimondjuk? Korántsem, hiszen 
még mennyi minden marad számára, amit 
csak ő adhatott fiának: mindenekelőtt a meg
értést. Ő volt nagy fia igazi titoknoka . . . s 
milyen finom ízlés nyilvánult meg még abban 
a filológia számára kétségtelenül jóvátehe
tetlen gesztusában is, hogy közös levelezé
süket pesti útjára indulva — mintegy érezve, 
hogy már nem tér vissza Érmindszentre — 
megsemmisítette. „Hát Érmindszent nekem 
legeslegelőször is az édesanyámat jelenti" — 
írta atyai barátjának, Kabos Edének küldött 
levélformájú önéletrajzában. Az egyik unoka
testvér írta emlékezésében azt a jellemző 
vonást Ady anyjáról, hogy „akkor volt iga
zán elégedett, ha fia szobáját gazdagíthatta 
akármilyen kicsiséggel, ahová minden pilla
natban hazavárta az ő szomorú fiát". (56.) 
Ady Lőrinc titkolt szeretete mellett (erről 
egyébként maga Ady vallott Katinkáig c. 
önéletrajzi vonásokkal átszőtt írásában; ho
gyan magyarázta meg apja a pubertás-zava
raiban, megrázkódtatásaiban szenvedő zilahi 
diáknak az orvos szavait — a leglágyabb ki
fejezéseket kikeresve a maga egyszerű, 
kemény szótárából) az édesanyja egyetlen 
kitárt "kar, magához ölelés volt Adynak. 
S intelligenciája, összehasonlíthatatlanul fino
mabb volt férjéénél: míg az lényegében soha
semértette meg, ill. fogadta el fia „pályáját", 
addig Pásztor Mária mindent elolvasott és 
mindent tudott, ami a fia körül történt. 
S amint egyes emlékezésekből kiderül: sok 
mindent értett is abból. Egyik-másik kortárs 

úgy tudja, hogy meglepően jó íráskészsége 
is volt. „ . . . mindent megérzett róla, mint a 
clairvoyante. A lángeszét is . . . egyetlen, 
végig-végig megbízható alátámasztója, lelki 
tartozéka az anyja volt." (Dénes Zsófia: Ady 
szerette őket, 139.) De hisz fölösleges tanúkat 
idéznünk: elárulja ezt az az emlék-csokor, 
amit szerencsés leleménnyel Kovalovszky 
Miklós fogott egybe a különböző időpontok
ban adott interjúkból. (Az én ides Bandi 
fiam . . . 247.) „Tehetségében sohasem kétel
kedett, inkább csak annak eredetét kutatta 
fáradhatatlan buzgalommal" (255) — tud
juk meg a leghitelesebb forrásból. „ . . . a 
szegfű volt a kedvenc virága" (252.) — 
árulja el a lírájából is ismert egyik fontos 
ihlető motívumot. S persze mindezen túl: 
megtestesítője volt. az Ady költői önmitoló-
giában oly nagy szerepet játszó Pásztor 
rokonságnak. 

S ha már a miliővel kezdtük: családokon, 
szülőkön túl fontos az életszabta környezet, 
amelynek lehetőség-határai sok mindenben 
megmagyaráznak az Ady-gyerekek életében 
s sok mindent jelentenek, mint gyerekkori 
élmény. S ha nem új is, még most is milyen 
legendaoszlatóan pontos Kovalovszky meg
határozása: „Az Ady-fiúk gyermekkorában 
szüleik legfeljebb jobbmódú gazdaemberek 
voltak, valahol- középen a falu társadalmi 
ranglétráján, a több száz vagy éppen ezer 
holdas igazi földbirtokosok s az egyszerű 
parasztok közt. Életformájukat tekintve azon
ban az utóbbiakhoz álltak közelebb." (28.) 

A családon túl idézzünk fel még egy arcot 
Ady mindszenti környezetéből: Dr. Balássy 
Endréét. „Édesapám európai műveltségű 
ember volt. Az Ady fiúk roppant élvezték a 
társaságát. Elismerték, hogy sokat tanultak 
tőle. Endre eljött hozzánk este, egy darabig 
mindég az apámmal' diskurált" (173) —• 
lánya, Balássy Julianna írja ezt s mondta el 
nekem is élőszóban 58 őszén. A család: 
református; a múlt században a nemzeti 
eszme fáklyahordozói között voltak a nagy 
Wesselényi Miklóssal együtt. Kossuth oldalán 
vettek részt a szabadságharcban. Az Ady-
kortárs és barát Balássy „külföldi egyeteme
ken végezte tanulmányait, világlátott, nagy 
műveltségű és befolyásos férfi volt" (190) -— 
olvassuk egy másik emlékezésben. S ez utóbbi 
vonása, ti. befolyásos volta jótékonyan érvé
nyesült Ady első párizsi útja megyei támo
gatásánál is. S feltételezhetjük, hogy a 
Balássy-család volt az a família, akit Ady 
Lajos is említ könyvében, mint akiktől Ady 
diákkorában kötet számra hordta az olvasni
valókat. Talán-talán még az Amit a régi 
porták mesélnek c , a dzsentri-kulturális álla
potát felmérő írásának egyik élményi forrása 
is itt keresendő. 

. . . Hogy kavarognak az emberi sorsok 
Ady körül. S mindezek, mint az őket kör-
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nyező élet is — milyen gazdag ez a kötet a 
századutóljai magyar élet megelevenítésében: 
valósággal tárháza, etnográfiai hitelességű 
forrása a dzsentri, a féldzsentri-középosztályi, 
s a félközéposztályi-paraszti életnek! — a 
semmibe süllyed, ha nem jön Ady, aki nem
csak művészi képek sokával vetítette ezt az 
örökkévalóság falára, de a múltat s a kör
nyezetét is, mint az élete teljesebb megérté
séhez szükséges fogódzókat, magához emelte 
a Halhatatlanságba: Ady is elmondhatta a 
rendkívüli életek mélyről feltörő vallomását: 
emberek csak azért születtek a Földre, hogy 
a Sors Nekik bejelentsen valamit . . . , avagy, 
hogy Ady nyelvén, A magyar Pimodán val
lomást tevő szavaival mondjuk: „exaltál t . . . 
família, mely azért vibrált, remegett, kínló
dott, annyit, hogy zsenit teremjen" . . . 

* 

A családra és a gyermekkorra való emlé
kezésáradathoz képest nagyon szegény a négy 
nagykárolyi évre előkerült dokumentáció. 
Igaz, ezekre az évekre ismerjük Hetey Zol
tánnak, Ady iskolatársának „Ady Endre — 
Ady Bandi" című könyvét. Értékét nagyban 
lerontja, hogy már ezekre az évekre és az 
ekkori Adyra is igyekszik visszavetíteni a 
maga 40-es évekbeli fasiszta, fajvédő, anti
szemita világnézetét. Az iskolaévekre vonat
kozó kérdéseink á mából visszavetítve csak 
ezek lehetnek: mi látszott akkor a későbbi 
Adyból, Ül. mi olyat kaphatott, ami egész 
életútján elkísérte? A nagykárolyi piarista
gimnázium szellemét intranzigensnek, 48-as-
nak és kurucnak mondják az emlékezők (286.). 
Rossz emlékeket nem hagyhatott benne sem
miképpen ez az iskola: retrospektive mutatja 
ezt az, hogy az antiklerikális harcait vívó 
Adynak soha nincs rossz szava a piaristákról. 
Sőt: egyenesen kiemeli, hogy őt még a régi 
piaristák tanították és így szabadszelleművé 
nevelődhetett. A „felkészülés évei" ezek Ady 
számára — ha öntudatlanul is—, figyeljünk 
hát azokra a mozzanatokra, amelyek ezt 
segítették. Szelíd, csendes, komoly, elmélázó 
gyereknek írják le az akkori ismerői, de azt is 
hozzáteszik: „Senki sem sejthette a benne 
lappangó tehetséget." (269—276.) „ . . . ki
tűnt szép magyar dolgozataival." — olvas
hatjuk ugyanott. „Ellenben sokat, rengeteget 
olvasott" (281) — mondja egy másik emlé
kező. S ne menjünk el szó nélkül két olyan 
vonás mellett, amelyek Ady nagy költészete 
felé mutatnak: bár katolikus hatások már 
otthon, Érmindszenten is érhették, mégis 
•— az emlékezők szerint — Nagykárolyban 
vett részt rendszeresen a katolikus szertartá
sokon (287), s katolikus énekismeretei is 
innen származhatnak igazában. (285.) Kell 
magyaráznunk, hogy milyen fontos ezt tud
nunk arról a költőről, aki A pőcsi Máriá-i 
idézve, versébe belevive a profán litániát, 

vallott a saját élete sorsos nagy ügyeiről! . . . 
Ismét egy újabb figyelmeztetés: mennyi érből 
ömlött össze Ady valóban egyetemes, korát 
intenzív-teljességében kifejezni tudó művé
szete. Talán még A papok Istené-nek szét
választó, az egyházat és a nép vallásosságát 
különlátó, pontosabban: a „kell az ének, kell 
a zsoltár, kell a fohász, kell a hit" motívumok 
is ezekre a régi, gyerekkori élményekre mennek 
vissza. A művészi tradíciókkal átszőtt katoli
cizmus sejtelmes misztikája talán még jobban 
megéreztethette és értethette vele a hitnek ezt 
az ősi funkcióját és vonását, mint a kálviniz
mus célratörően rideg dísztelensége, pőre racio
nalizmusa. Ami persze más, s nem kisebb 
lökést adott világnézete kialakulásához: a 
predesztenicióba rejtett determinizmust. 
Nagykárolyból maradt ránk első verse is: 
egy névnapi köszöntő. Teljesen jelentéktelen 
írás. Sokkal fontosabb, hogy a nagykárolyi 
évekre emlékezők tudnak már gúnyverseiröl, 
amelyek közül egyik a tanárára célzott (299— 
300.). Egyedi eset lehetett ez különben, hiszen 
művészetébe éppen tanárai vonultak be hal
hatatlanul: míg verseiben csak egy-egy 
hangulatfoszlányban, cikkeiben pedig inkább 
a nagykárolyiakra való utalással merül fel 
ezeknek az éveknek emléke, addig néhány ki
emelkedően nagy, lírával aláfestett novellája 
modelljét kereshetjük biztosan nagykárolyi 
tanárai között. (Szép papunk története, Timót 
pap lemondása stb.). S ugyanebben a műfajban 
örökítette meg a szállásadó városi környeze
tét, a városba, hivatalba húzódott, szorult 
dzsentrit is (Víg Árvay Ábris). Egyszóval: 
a sovány emlékezés anyagából s Ady emlé
kező reminiszcenciákkal átszőtt írásaiból is 
kiderül, hogy „sorsos" hely volt Nagykároly 
is Ady Endre életében. Mint minden igazi te
hetség, az élete egyetlen környező valóságát 
sem engedte kiaknázatlanul, nyomtalanul el
tűnni művészetében. 

Több mint háromszáz oldalt tölt meg a 
Zilahra való emlékezés: de lehet-e elég sokat 
írni erről a hegyek övezte magyar polgár
városkáról, amelyet Ady versei, cikkei sorá
ban halhatatlanított, amelyet legdeterminán-
sabb felnevelőjének tartott? Milyen szeren
cse, hogy Kovalovszky Miklós — mintha csak 
sejtette volna, hogy majd rá vár az Ady 
emlékezések kritikai gyűjtése — még valóban 
az utolsó pillanatban meginterjúvolhatta a 
negyvenes években a zilahi évek még élő 
tanúit (366. stb.). Nagy Sándorné a zilahi 
szüretekről és a zilahi ember nótájáról tett 
vallomását Dénes Zsófia öntötte formába 
(362—65.). De ugyanígy említhetjük Kincs 
Elek: Innen hoztam című írását; a zárkózott
ság magányából most kilép Fóris Miklós 
zilahi tanár: személyes emlékei feltolulása 
mellett ezt az igaz mondatot is olvashatjuk 
írásában: „Ember nem szenvedett annyit a 
magyarságért, mint Ady." (329.) Kiderül az 
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is, hogy a mindig pénzgondokkal küzdő Ady
nak a zilahi tanárok között is volt egy ,,ban
kár] a" — verset is dedikált neki — Bécser 
Jánosnak hívták. Az emlékezésekből egy
szerre bontakozik ki a város nemesen tradí-
ciós 48-as, kurucos-toleráns-liberális-protes-
táns szelleme és sajátosan magyar kisvárosi 
polgárosultsága: Ady atyai jó barátjának, 
Kincs Gyulának apja is zilahi csizmadia 
mester volt (530.). S bár a céhek megszűné
sével a múlt század végén felbomlottak a régi 
keretek — s egyúttal a polgári fejlődésnek is 
szabadabb útjai lehettek volna, mégis: még 
ekkor is sokat őrzött ez a város a hagyomá
nyosan patriarkális atmoszférájából. Koválov-
szky tájékozódásának sokoldalúságát látva, 
csak sajnálhatjuk, hogy nem kerülhetett a 
kezébe Kovách Géza A zilahi céhek története 
(Bukarest, 1958.) c. könyve, amely nem em
lékezés ugyan, de A zilahi mesterségek, a cé
hek megszüntetése után című fejezetben (156— 
161. I.) forrásértékűén, hitelesen eleveníti 
meg az Ady iskolai éveibeli zilahi társadalmat. 

S ebben a városban pezsgő kulturális élet 
is volt: Petri Mór, Ady tanára jogos büszke
séggel sorolja fel a Szilágy Ady zilahi évtized-
beli munkatársi gárdáját: az akkori magyar 
irodalom legjobbjainak neveit találjuk azok 
között. A tanárok körében is sok volt a 
litterátus hajlamú ember: az újság szerkesztői 
is közülük kerültek ki. Ebben a környezetben 
az eredendően művészi érdeklődésű Ady ilyen 
vonásai persze hogy csak erősebben nyilvá
nulhattak meg. Egyik szállásadó asszonya 
fiának emlékezése felidézi a petróleumlámpa 
fényétől megvilágított, éjszakákat átolvasott 
diákot: „Majdnem az összes Jókai-regény ott 
tornyosult az asztalon." (397.) Íme, itt van 
hát a forrása annak a hallatlan Jókai-szim
pátiájának és ismeretének, hogy élete vége 
felé, a Kőhalmi Béla-féle Könyvek-könyve 
számára adott vallomásában azt írhatta: 
„Jókai regényeit, olyikat talán negyvenedik
szer olvasom . . . , az első olvasás szenzációjá
val." „Ady sokat olvashatott diákkorában a 
kollégium ifjúsági könyvtárából, de már 
könyvkereskedés is volt akkor a városban. 
Az intézet gazdag tanári könyvtárához nem 
igen tudott hozzájutni, mert ezt nagyon őriz
ték volt abban az időben" — tudjuk meg egy 
másik diáktárstól. (532.) Gazdag ez a kötet 
ezeken az oldalakon a századvégi diákélet 
felelevenítésében is: kiderül, hogy Zilahon is 
egy olyasfajta szellemi környezet övezhette 
Adyt, mint Csokonait Debrecenben. Igen 
virulens volt például a rigmusköltészet: tanár
csúfoló, falufelsoroló tartalmúakat olvasha
tunk ezek között (pl. 476.). Jellemző aztán 
a hagyomány nagyvonalúan nemes gesztusa: 
utólag mindezeket Ady nevéhez fűzik, holott 
sok esetben konvencionális, minden vidéken 
fellelhető versikék ezek. S ha már Csokonait 
említettük, mondjuk el azt is: szóbeli érett

ségi tételül is őt kapta. Milyen sorsosan fut 
össze mindez Adynál! S ezt nem ok nélkül 
írjuk: egész életében hallatlan fontosságuk 
van a pillanatnyi impulzusoknak. Bizonyára 
enélkül is őseként talált volna rá Csokonaira, 
sőt az is valószínű, hogy már akkor is nagyon 
szerette, de bizonyos az is, hogy ez a véletlen 
csak erősítette ezt a vonzódást. (523.) Említ
sük meg azt is — az érettségiről lévén szó —, 
Öreg János, Ady későbbi debreceni jogakadé
miai filozófia professzora volt az érettségi 
vizsgabiztos. (517.) Szinte az egyetlen ember 
jogászprofesszorai közül, akire „hatóan" 
emlékszik. Híresen szigorú embernek említi 
az egyik kortárs. Ez a vonása is meg kellett, 
hogy maradjon Adyban. Az iskolai évekből 
emeljünk ki még két olyan mozzanatot, amely 
egész életén át elkísérte. Pfctri Mór írja: 
„Sokat hallott az irodalmi órákon tőlem a 
víziókról és a csodás elemekről." — Bár 
szavait erős kritikával kell fogadnunk, ugyan
is megpróbálta önmagát az Adyra legnagyobb 
hatással levő tanárként beállítani — holott 
Ady világosan Both Istvánra, Kincs Gyulára 
és Kerekes Ernőre emlékszik így —, mégis 
érdemes erre a kis adatra Adynál felfigyelni, 
hisz első nagy versei egyikét ilyen címen 
adja ki az Üj versekben: „Vízió a 
lápon." (318.) Legalább ilyen fontos, 
ül. talán még fontosabb, mert kevésbé a 
műből visszakövetkeztethető, hanem első
rendűen hiteles a már említett Somogyi Endre 
emlékezése, aki elmondja, hogy szokás volt 
az érettségi előtt álló osztálynak az alattuk 
járó osztályok vizsgáját meghallgatni. „A 
VII. osztályban az ő feleletét hallgattuk meg 
a magyarból. Mikes leveleiről felelt. Nagyon 
szépen. Nem volt sablonos, jótanulói lecke
felmondás, hanem színes, egyénítő előadás. 
Mondták, kedvenc témája volt ez évközben 
is, azért kérdezte ezt tőle Both, akinek ez 
szokása volt a vizsgákon. — Nem most utólag, 
nagyképűen találom ezt ki, de akkor, az 
érettségizendők fölényes, dicséretben fukar
kodó hangulatában állapítottuk meg, hogy 
nagyon szépen felelt a »kis Ady«. (543.) 
Mindez első forrása, élményi alapja lehet Ady 
kuruc verseinek, s azok közül is a magyar 
sorsról legmélyebben vallók egyikének," a 
Mikeshez adresszált Az halottas ünnep című
nek. Elekes Károly: Az „ Ifjúság" kora című 
emlékezésében megelevenedik a zilahi diáklap 
története, s felszínre kerül a Megunt élet című 
vers. S bár ekkori verskísérletei már kétség
telenül többet ígérnek, mint a nagykárolyi 
versek, mégis rnilyen igaza van Somogyi 
Kálmánnak, Ady „riválisának" az önképzŐ-
köri elnökválasztáson: „Előttem mindig cso
dálatosnak tűnik fel, hogy egy ilyen óriási 
költői tehetség első jelei egész diáksága alatt 
nem csillantak fel erősebben" — s milyen 
lényeges az is, ahogyan folytatja: „míg a 
tanulásban nagyeszű fiúnak mutatkozott." 
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t5Í6.) Ezeket a sorokat olvasva lehetetlen 
Ady hallatlan okosságára nem gondolni s arra 
•a későbbi kijelentésére, hogy: „Megcsinálom 
-a lírát". Ezt persze mindennapi költői tehet
séggel hiába mondta volna, viszont arra is 
fényt vet, hogy „nagyeszűségével" tudatosan 
irányíthatta majd lírai tehetségét. Vetély
társak voltunk ; ezt a címet adta Somogyi 
Kálmán emlékezésének s igen gazdag a zilahi 
rész az ő vallomásán túl is az önképzököri 
•évekre utaló vallomásokban. íme, egy-két 
pillanatkép: Somogyi Endre: „Nagyon csé
peltem a derék balladát; (ti. a Márkó király-t. 
V. J.) szétszedtem Greguss alapján, elhomá
lyosítottam Arannyal, ráncigáltam a Boileau 
oldaláról. Azután úgy esett, hogy valaki 
engem ráncigált. Hatalmasan megcibált és 
«lvetett. S akkor előállott a poéta fiú és rövid 
megokolására albumba vettek." (553.) Más
helyen ugyancsak ő mondja el, hogy szokás 
volt az önképzőkörben a lírai versek tartal
mát elmondani. Mennyire jellemző a későbbi 
nagy lírikusra a zilahi gimnazista tiltakozó 
gesztusa ez ellen az iskolás szokás ellen: 
, , . . . mindjárt az első alkalommal felállt, s 
erősen kikelt ez ellen. — Micsoda abszurd és 
lehetetlen dolog egy lírai vers tartalmát 
elmondani akarni?!" — őrizte meg szintén 
Somogyi Endre emlékezete Ady haragos sza
vait. (543.) Lehet-e „későbbi ellenzéki radi
kalizmusának . . . csíráját önképzököri mű
ködésében" keresni? — kérdezhetjük mi is 
Kovalovszky Miklóssal: talán igen, de nem 
világnézeti princípiumok alapján, hanem az 
attitűdben, az iróniában sokkal inkább. 
(475.) S lehet-e ezt a sokfelől összehordott 
emlékezés-gyűjteményt éppen az önképzököri 
évekre gazdagítani? Bármennyire hihetetlen: 
igen. Ez persze majdnem olyan, mintha egy 
jól rakott asztagot-akarnánk éppen egy kévé
vel megtámogatni. De ki tudja: mikor lesz jó 
éppen az az egy kéve. Hátha egy szélviharkor 
éppen annak súlya menti meg" az ,,életet". 
Bölöni György abban a gazdag szempontú 
bírálatában, amellyel az egyik irodalom
történeti munkát illette, közli Somogyi 
Kálmánnak hozzá írt levelét s mintegy 
enyhíti Az igazi Ady című, nagyszerű 
könyvének az Önképzököri elnökválasztásra 
vonatkozó passzusát, amely — nem utolsó
sorban Ady Lajos adatai nyomán — politikai 
színezetűvé, a hatalmon levő dzsentri és a 
hatalmat- áhítozó kurta nemes korai „har
cává" nagyította fel ezt a kis epizódot: „Talán 
én magam is hibáztam—írja imponáló őszinte-

.seggel a felejthetetlen Bölöni György —, 
amikor Az igazi Ady-ban túlságosan meg
láttam a diák Adyban a fejlődő osztályellen
tétet, ami ha lappangva meg is volt, gyűlö
letre nem vezetett. Adynak néhány év előtt 
elhunyt diáktársa, akivel szemben az önkép
zököri elnökválasztáson megbukott, Somogyi 
Kálmán, kérésemre megírta az Adyval töl

tött diákéveket, s ebben ezeket mondja: 
„Hidd el nekem, nem volt közöttünk semmi 
politikai vagy társadalmi ellentét, nem volt 
osztálykülönbség az önképzőkörben vagy az 
osztályban s nem volt demokrata, sem más
féle p á r t . . . Osztálytársaim közül többekről 
azt sem tudtuk, hogy kik a szülei, milyen 
családból való, ezt nem kerestük soha, any-
nyira demokratikus szellem uralkodott közöt
tünk, még az a szegényfiú sem érezhetett 
lenézést vagy mellőzést, aki a gimnáziumban 
lakott bent ingyenes szálláson s úgynevezett 
kegykosztot kapott." Ne igyekezzünk tehát 
mindjárt kettősséget látni Adyban" — figyel
meztet joggal Bölöni. (Itk, 1957, 148.) Ennek 
a passzusnak feltétlenül helye lett volna a 
könyvben. Persze, Kovalovszky enélkül is 
oly gazdagon dokumentálja az ügyet, hogy 
így is helyes kép bontakozik ki előttünk. Az 
önképzököri elnökválasztáson való mellőzés 
egyik oka lehetett az is, hogy többek tanú
sága szerint nem volt népszerű Ady zilahi 
diákkorában. Dé hát hogy is lehetett volna 
mindenki előtt népszerű az önképzőkör félel
mes szavú, gúnyos, állandó bírálója. „Régi 
zárkózottságáról" beszél Somogyi Kálmán 
is (517.). Nyilván része volt ebben korai 
öntudatának is. 

A legszebb portrét azonban a zilahi diák
ról Zsóka, Friedmann Erzsike hagyta ránk. 
Papp Aurél és Ady édesanyja mellett ő a kötet 
másik jelentős emlékező egyénisége. Milyen 
rokonszenves az ő attitűdje is, akárcsak 
a magamódján a Papp Aurélé volt: „Az 
a kis szerep, amit én az ő életében játszot
tam, nem jogosít fel engem arra, hogy iro
dalomtörténeti alakká toljam fel magámat. 
Szép volt, kedves volt, bennem él és velem 
hal, de többet belemagyarázni részemről ízlés
telennek érzem." (605—606., 615.) Szavai 
ellenére: jó hogy megszólalt, mert csupa 
fontos vonást figyelt meg a költőn: „Ady 
megfoghatatlan egyéniség volt. Öntudatának 
gőgje miatt nehezen lehetett közelébe fér
kőzni . , . Ügy érzem, hogy csak egy hozzá 
hasonló zseni tudta volna megalkotni töké
letes képmását, vagy talán még az sem" — 
írja lényeglátásában is szkeptikusan. S az 
emlékezet gömbölyítő fonala ezután vissza
vezeti Zilahra: „Ady Bandi nem értett a 
lányok nyelvén. Csak ült mogorván mellet
tünk és hallgatott. Féltünk tőle. Már akkor 
is úgy élt, mint aki tudta, hogy életének 
minden apró részlete irodalomtörténeti érték 
lesz egyszer. . . Pedig a lányok futottak 
u t á n a . . . Nagyon bele tudott látni az 
emberbe. . . Ha bűnbánóan, szomorúan 
rámnézett csodálatos szemével, minden sér
tődést elfeledtem. Mindig valami sajnálatra 
méltót éreztem benne, olyan mély bánat ült 
a két nagy szemében" (593., 95., 98.). Mások 
is emlékeznek „tűzben égő nagy barna sze
mére." (568.) „Csodálatos szeme volt Bandi-
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nak. Fénylőn ragyogott, amikor rámnézett, 
mintha bársonnyal simogatta volna végig az 
arcomat." (617.) Ügy látszik, édesanyja szép
ségét örökölte, s mivel Adynál minden sorsos: 
erre is figyelnünk kell. Kedvenc színe is a 
barna lesz. (619.): • Zsókának, Lédának is 
barna a szeme! Nem lehetetlen, hogy itt 
fogamzik már Ady lírájának egyik legmé
lyebbről ihlető motívuma, a Szem-szimbó
lum (Add nekem a szemeidet, Őrizem a sze
med). S azt már valóban csak az érdekes 
kuriózus-egyezés-kedvéért írom le, hogy az 
Anatole France-ra, avagy Bartókra emlékezők 
szintén említik csodálatosan kifejező barna 
szemeiket! . . . S a zilahi rész lezárásakor sem 
mondhatunk többet, mint a családról, gyerek
korról szólva: éppen csak a legcsábítóbban 
gazdag kincseskamrák kulcsait mutathattuk 
fel. Mert mennyi minden van még a Zilahra 
emlékező írásokban ezen túl is: egy egész 
letűnt világ, elsüllyedt múlt minden szépségé
vel, minden bánatával: egész emberi gazdag
ságával és tanulságával együtt. 

„Mellékesen" . . . „Másfélszáz rövidebb-
hosszabb Ady-kézirat (levél, vers, dedikáció, 
emlékkönyvi bejegyzés) és majdnem száz rá 
vonatkozó, vele kapcsolatos írásos dokumen
tum" s „több mint ötven eddig ismeretlen 
kép" került elő Kovalovszky gyűjtőmunkája 
során. (14.) Ennek csak egy része magyarázza 
az 1896-ig eltelt éveket. Kovalovszky közlési 
módszere — az emlékezések időrendre való 
fel nem bontása — miatt gazdag ez a kötet a 
családon, a gyerekkoron, a károlyi és a zilahi 
éveken túlmutató tanulságokban. 

Ady állandóan érezte—szenvedte ! — a 
költői élet terhét: ez derül ki egy sereg levél
részletből, emlékkönyvi bejegyzésből. „El 
ne téríttesd magad a fáradságos, bús, de 
mégis köteles, józan élettől, ha nagy okod 
nincs rá. Az a talentom valódi legyen ám! 
Még így is átok" — tanácsolta egyik rokoná
nak. „Valaki, aki sokat hitt egyszer régen 
magáról, de ma sokért nem adná, ha mindig 
csak legyezőre írt volna. Ady Endre. 1909. 
I. 1." — írta egyik különösen nehéz életperió
dusában — a lezajlott duk-duk ügy után — 
Balássy Julianna legyezőjére. (174.) „Dithus-
kának, a kis leány-diáknak kevés verset, de 
szép, sok valóságot tanácsol Ady Endre" — 
ezt viszont Both István lánya emlékköny
vébe írta. „Hányatott ez a mi életünk, 
nehéz" — válaszolja egy kérésre, elutasítását 
indokolóan a már beérkezett, pesti újságíró 
Ady Endre. Ezt a lelkiállapotot csak hallatlan 
öntudattal, magabiztossággal lehetett ellen
súlyozni: „Csodálatos, Ady mennyire tisztá
ban volt zsenijének nagyságával" — írja 
egyik korai ismerője, aki elmondja azt is, 
hogy már akkor kijelentette volna: „És nekem 
pedig szobrom lesz Budapesten." (587—88.) 

A szobor-motívum egyébként anyjához írott 
egyik ekkori levelében is felbukkan, s elkíséri 
Adyt egész pályáján: „én olyan nagy költő 
vagyok, nagyobb szobrom lesz Budapesten, 
mint a Petőfi Sándoré" •— mondta később is 
egyik ismerősének. (67.) Korai újságírói ars 
poeticájára vet fényt válasza arra a szemre
hányásra, hogy miért hagyta abba a jogász-
kodast: , , . . . az a fontos — szerinte —, hogy 
az ember bepillantson a dolgok lényegébe, s 
akkor már van is mondanivalója." (271.) 
Szunyoghy Farkas, aki A zilahi kollégium 
poétája címmel egész sorozatot írt Ady zilahi 
éveiről s különben is jó barátja volt, azt em
líti, hogy „A debreceni évek nagy vakációjá
ban azonban már látszott Adyn az a lelkesült
ség, melyből ki kellett nőni eljövendő pályá
jának . . . A debreceni években már teljesen 
készen volt lelke az eljövendő pálya meg-
futására" — írja s szavait a nyári közös 
beszélgetésekkel hitelesíti. (462—63). Ugyan
akkor ázt is fontos tudnunk, amit ismét csak 
Zsóka vall, de összhangzik Ady írásos akara
tával is, hogy: „kiteljesedett költő korában 
'szégyenversek'-nek nevezte ifjúkori szárny
próbálgatásait." (603.) Magyarságáról is érté
kes vallomást őrzött meg az emlékezet: a 
református tanárok 1912-ben Zilahon tar
tották gyűlésüket és azon tószt-formájában 
megjegyzés hangzott el a Kincs Gyula meg
hívására jelen levő Ady lírájáról is: „Magyar
ságomhoz szó sem férhet! . . . Stílusom és 
költészetem az én életem és becsületem, de 
magyarságom: az apostolságom és hivatá
som !" (382.) — válaszolta önérzetesen. Párat
lan költői önismeretéről őrzött meg becses 
adalékot egyik osztálytársa — Kultsár 
András — is: „Legutolsó talákozásunk alkal
mával, midőn véletlenül Horatius került 
közöttünk szóba, borzasztó önérzettel s ezen 
szavakkal: >>Horatius régi jó öreg poéta volt«, 
székéről féloldalt hajolva, tenyerét és ujjait 
a padlóról • alig arasznyi magasban szétter
jesztve — mutatta nekem Horatius költői 
nagyságát. — És eközben kifejezhetetlen 
kifejezéssel nézett reám." (566.) 

A rá emlékező írásokban érdekes új adalék 
a nagydonronyi látogatásáról tudó {233.) 
1901-es publicisztikájának fontos gondolat
körét •— a rutén „mentő" akciót leleplezőt — 
hozná közelebb, ha időben konkretizálható 
volna: érdekes az apja „darabontságáról" 
szóló hír (395.); egyik emlékező úgy tudja, 
hogy a falusiakkal nem érintkezett (74—75.): 
ennek azonban ellentmond __ olyan cikke, 
mint pl. „Jön a „Terület". Édesanyja sza
vaiból Isten-hitére s a Léda-szerelemre 
derül világosság. (88, 250.) De olyan élet
rajzi jellegű mozzanatok is felbukkannak, 
hogy 1910-ben pályázott volna a munkásbiz
tosító pénztár számvevői állására, de kérvé
nye elkésett. (39.) Egy másik emlékezésből 
megtudjuk, hogy „A száműzött Rákóczi ide-
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jén" — „magából kikelve mondta, hogy Szek-
fű Gyula a bécsi kamarilla béreitje" (408.), s 
hogy mennyire féltette a magyarságot a világ
háború idején a német győzelemtől s a hazai 
németségtől. (409.) Bőségesen merül fel emlék
morzsa, törmelék, a kritikai kiadás összes 
műfajú köteteihez, a költői nyelve forrásai
hoz, a régi magyar nyelv iránti érdeklődésé
hez (39.); novellák modelljei s meséi sejlenek 
át a gazdag családi örökségen (38., 90.), s 
természetesen újabb és újabb vallomások 
Adyról, az emberről: „Vallomások arról, hogy 
mint ember: jó volt, kedves volt, figyelmes 
és megértő volt" (547.) — fejezi be írását a 
sokat idézett Somogyi Endre. 

* 

A gyűjtésen túl Kovalovszky Miklósra 
hárult a sajtó alá rendezés s a kiegészítő 
magyarázatok megírásának munkája is. Ami 
a gyűjtést illeti, az elemzett részek is bizonyít
hatták: sokoldalúan körültekintő, több oldal
ról megvilágító Kovalovszky könyve. Egy 
helyütt — Zsóka különböző interjúinak össze-
szerkesztése közbe — axiomatikusán is vall 
módszeréről: ,,Az anyagot lehető összefüggő 
tárgyi és időrendbe kapcsoltuk, csoportosí
tottuk, a többszörös ismétléseket egybevon
tuk, kiválasztva a legmegfelelőbb változatot, 
lehetőleg kiküszöböltük az ellentmondásokat. 
Az eredeti szövegezést azonban mindenütt 
megtartottuk." (607—608.): ez természetesen 
csak egyik variáció ebben a módszerben is 
gazdag könyvben. Kovalovszky rá is kény
szerült erre, ill. arra, hogy ha kell, más vonat
kozású könyvből viszont kiemeljen részlete
ket: így is közel négyszáz oldal csak maga az 
emlékezés, pedig Kovalovszky a kutatók sze
mében alapvető könyveket joggal tételezett fel 
ismertnek. Gyűjtő munkáját nehezítette, 
hogy már Ady-körül is óhatatlanul megin
dult a legenda-képződés (181—84.), az emléke
zet alakító munkája (607.), ahogy Kovalov
szky szépen mondja, amivel Hatványnak is 
alaposan meg kellett küzdenie. S még valami: 
az egyes emlékezők konzervatív világnézete, 
idegenkedése a költő életformájától, vagy 
verseinek nem értése néha szintén torzítha
tott az emlékezéseken, s így a költő alakján 
is. Kovalovszky ízlését dicséri az is, hogy 
„A poéta élete" körébe vágó szövegből 
nagyon kevés került be a kötetbe. (110—111., 
189., 394, 569.). Ennyi gyűjtő-erény jutalma
zása s ennyi gazdagság tetézéseként hadd 
hívjam fel Kovalovszky Miklós barátom fi
gyelmét egy lehetséges emlékező alanyra: 
tavalyi rövid csehszlovákiai tanulmányuta-
mon, Pozsonyban hallottam Szunyoghy János 
komáromi vaskereskedő nevét — most talán 
Békéscsabán él —, aki Adyt állítólag gyerek
korában ismerte. Most már el tudom helyezni 
az Ady körüli embere kközött:. minden bizony

nyal a kötet egyik legterjedelmesebb emléke-
zője, Szunyoghy Farkas rokonságába tartozik. 

A kiegészítések, kommentárok, jegyzetek 
az első kötet több mint egyharmadát foglal
ják el. Az Ady-műben járatosak előtt ismert, 
hogy Ady milyen bőségesen hintette el írásai
ban életének darabkáit: Kovalovszky kiegé
szítő magyarázatai elsőrangú erényei közé 
tartozik, hogy ahol csak lehetett, konfron
tálta a kötet szövegeit ezekkel a hiteles emlé
kezéstömbökkel. Eközben tisztázott kérdése
ket, elhatárolt személyeket (a két Ady E.). 
Kommentáló munkájának maga által is tu
dott érezhető fogyatékossága: a helyszíni 
(erdélyi) anyakönyvi, s más vonatkozású 
irattári — spersze: személyes—kutatás hiánya! 
„Titkok" persze még emellett a körültekintés 
mellett is maradtak: így mindjárt az, hogy 
miért Nagykárolyba s nem egyenesen Zilahra 
ment először iskolába a kis Ady. Bár a közölt 
emlékezések alapján is össze lehet állítani egy 
válasz-variációt. Az irodalomtörténeti tan
könyvek felsorolása mellett szívesen olvastuk 
volna a többi tantárgyét is (történelem, latin, 
hittan, görög,de: mindet). Annál is inkább, 
mert Ady maga szinte minden tantárgyára 
emlékszik, utal is az azokból—ill. tanáraitól — 
mentettekre, hallottakra cikkeiben. Itt csak 
nagykárolyi történelemkönyveit hozom fel 
példának — Ribáry és Varga Ottó munkáit 
—, amelyeket egyik Budapesti Naplóbeli cik
kében emleget. Találó viszont egy emlék
könyvi bejegyzés Zsókára vonatkoztatása 
(579.); a Hét krafcár-ról írva nem Molnárné — 
Ady állítólagos szerelme —, hanem a Csipkés 
Komárominé című nagyszerű Móricz-írás me
rülhetett fel inkább Adyban (166); az 529. 
oldalon említett párhuzamot Ady kis szerelme 
és a Fekete virágot láttál képe között, még Ady 
hallatlan Valóság inspiráltságára gondolva is 
valószínűtlennekérezzük. írjunk ide kiegészíté
sül két bibliográfiai adatot is: Kovalovszky egy 
helyütt felsorolja az Ady és Tisza probléma
komplexum körüli irodalmat: toldjuk ezt 
meg egy fontos hozzászólással (Révai József: 
Schöpflines Hegedűs, Üj Hang, 1941. 3,66— 
67.). Más helyütt utal az Ady és a zene kérdé
sét tárgyaló írásokra; ezek közül azonban 
hiányzik a koronatanú vallomása; Papp Vik
tor: Ady és a zene c. emlékezése a Ny. 1919-
es Ady-számában. A kommentárok nagy ér
téke az* adatszerű tisztázáson túl, hogy — 
szűkebb körű feladatán túlmenően — Ady 
művészetének nem vizsgált kérdéseire irányít
ja a figyelmet (540, 556.); az adás-motívum* 
költészetében (50.), családi hagyományokból 
is a kurucversek-genezisét tételezi fel (52.); 
tisztázza a Dózsa Györggyel való rokonságot. 
(78—79.) 

Módszere: — minden emlékezést kritikai 
jegyzetek és kiegészítő magyarázatok követ
nek — szükségképpen vezet azonban néha 
tautológiára, de sokkal inkább ismétlésekre: 
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éppen csak oldalszám szerint sorolom fel eze
ket — már csak terjedelmi okok miatt is, de 
hisz különben is a könyvet forgató olvasó 
rögtön érti, hogy mikre gondolok — a kissé 
zavaró, fárasztó ismétlődéseket (48., 81., 
145., 361., 410., 420., 470., 515., 520., 528., 
534., 540., 563., 565., 572,584., 591., 592., 606.) 
Hatvány „summálásai" szerencsésebben sike
rültek ilyen- szempontból. Mintha nem 
bízna Kovalovszky még annak a szűk körű 
társaságnak a memóriájában sem, akinek a 
számára ez a gyűjtemény készült! Hiszen 
ha már eleve feltételezi az Ady-irodalom 
alapvető könyveinek ismeretét, akkor néhány, 
az emlékezésekben ismétlődő, s főként kirívó 
tévedés felismerését is előlegezheti. Azt taná
csolnánk hát, hogy a következő kötetekben 
ne emlékezésenként, hanem talán életrajzi, 
időrendi emlékezésegységenként írja meg 
kommentárjait, s egyben korrigáló megjegy
zéseit is: így mindjárt kisebb a lehetősége az 
ismétlődéseknek. 

Minden vonatkozásban nagy teljesítmény 
azonban ez a vaskos kötet: akár a gyűjtést, 
akár a gondos sajtó alá rendezést, akár a nagy 
tudású kiegészítő magyarázatokat nézzük: a 
végső szavunk csak a teljes elismerésé. S ha 
ehhez hozzávesszük a gazdag dokumentációs 
és mellékletapparátust, családtörténeti és idő
rendi tábla, képek (még hozzá nemcsak' az 
Ady családról, de pl. diákkori barátokról is), 
származási táblák, térkép-mellékletek, kéz
iratok hasonmásai, különféle részletes muta
tók — bízvást elmondhatjuk, hogy hathatós 
segítője lesza könyv Ady hiteles, tudományos 
életrajza írójának. 

Kovalovszky Miklós: Az élő Adytól az 
Ady legendákig és a legendáktól az igazi 
Ady-ig veszi számba kötetnyitó írásában az 
Adyra való emlékezések tanulságait. 
Nagyon-nagyon igaza van amikor egészében 

Bp. 1961. Verlag der ungarischen Akademie 

Pirnát Antal könyve jelentős könyv, új 
korszakot nyit az erdélyi antitrinitárius moz
galom történetének kutatásában. Ő az első 
magyar kutató, aki felekezeti érzékenység 
vagy elfogultság nélkül nyúlt e fontos témá
hoz, amely — egyetértünk a szerzővel — na
gyon fontos részlete a magyar reformáció tör
ténetének, s egyben fontos XVI. századbeli 
előzménye a XVIII. század polgári felvilágo
sodásának. Az erdélyi antitrinitárizmus 1571-
től jelentkező radikális irányzatában a ma
gyar teológiai gondolkodás kilép az egyházi 
keretekből, s egy rendkívül bátor, eredményes 
és következetes biblia- és dogmakritika útján 
— Pirnát szavaival élve — „eljut a vallás csak

is, igen szép, ötletgazdag, Adyra találó írásá
ban így menti a bőséges jegyzeteket, kiegé
szítéseket és kommentárokat: „Ady költé
szetének eddigi magyarázataiban többnyire 
az elvontságok uralkodnak, holott a verseket 
elsősorban születésük konkrét körülményei 
közt kell vizsgálni." (17.) Élet és mű egybe-
tartozása, minden művészi vizsgálat kétszer-
kettője, de Adynál enélkül egy lépést sem 
lehet tenni. Aki nem innen indul el: spekula
tív, megalapozatlan általánosságok hínárjába 
téved. Németh László írja egy helyt az emlé
kezések fontosságáról — amiktől maga is 
viszonygott egykor: „ . . . az élet nyoma i . . , 
A műemlékek mögött ők a természet... . 
A kortársak visszaemlékezései, a legpontatla-
nabbak és legrosszabb akaratúak is teljesebbé 
tehetik a művet, sőt ezek inkább, mint az iro
dalomba nagy áhítattal beleemlékezők." 

S e kötet ellen Adynak se lehetne semmi 
kifogása, hisz, hogy egy másik nagy írónkat, 
Mikszáthot idézzem, aki Jókairól írva maga 
is szembekerült ezzel a kérdéssel s felhasz
nált ilyen írásokat, „ . . . a legszebb festéket 
az igazság adja a megörökíteni szándékolt 
archoz." Igaz, vérbeli realista voltához 
híven rögtön hozzáteszi: „Nem a fotografus-
féle rideg igazság, hanem a művész igazsága." 
(Jókai Mór élete és kora epilógjából.) Rajtunk, 
Ady magyarázókon is múlik, hogy a rideg 
igazság — az emlékezések kendőzés nélküli, 
de nem öncélúan vájkáló, családi titkokat ok 
nélkül feltáró áradata — mindig a művészit 
szolgálja: a művet magyarázza, azt segítsen 
jobban, mélyebben megérteni: annak a lel
két tárja fel. 

S mert ez az igényünk,s mert a további 
Ady-kutatásoknak ez nélkülözhetetlen elő
feltétele — várjuk minél hamarabb a követ
kező köteteket! 

Varga József 

nem teljes likvidálásáig''. A mű tárgya: e fo
lyamat ábrázolása az irányzat irodalmi em
lékei alapján. 

Eredményeit látva, igazat kell adnunk a 
szerzőnek: a protestáns egyháztörténetírás, a 
református és unitárius kutatás dogmatikai 
megkötöttsége, hagyományos érzelmi szálak
kal és aktuális személyi indulatokkal át- meg 
átszőtt szemléletmódja miatt nem tudta fel
ismerni a magyar antitrinitárizmus fejlődésé
nek ezt a menetét s e fejlődés értelmét, végső 
jelentését. Megérdemli az ítéletmondásban 
mértéktartó Pirnát kemény szavait: „Mind 
az, ami a kérdésről íródott, nagyon vigasztalan 
és megbízhatatlan. A vallási előítélet durva törté-
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der Wissenschaften. 217 S. 
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