
párhuzamot keres, ahol ilyenről szó sem lehet, 
vagy éppen csak véletlen szóegyezések mutat
hatók ki. Fárasztó és cseppet sem meggyőző 
a sok Ehrenburg-, Romain Rolland-, A. 
Tolsztoj-analógia, de olykor még a Goethe- és 
Petőfi-párhuzamok is feleslegesek. Sokkal 
gondolatébresztőbbek azok az analógiák, 
melyeket Ady szövegei és más szimbolista 
költőké közt tár fel a szerző, de ezek sem 
egyéni hatás formájában érdekesek, hiszen 
nyilvánvalóan mind a közös szimbolista 
szólamkincsből került Ady költészetébe. Ezt 
maga Földessy bizonyítja a legmeggyőzőb
ben, mikor elmondja, hogyan hívta fel Ady 
figyelmét egy harmadrangú német szimbolista 
költőre, Felix Dormannra, akinek egyik 
verse feltűnően hasonlít A halál rokonához. 
Kiderült, hogy Ady sohasem olvasta a verset. 
Ugyanígy kevéssé valószínű, hogy Adynak 
a Holnap-motívumot Anatole France-tól 
kellett vennie, hiszen a jövő, a holnap iránti 
lelkesedés logikusan következik a szimbolista 
költők közös magatartásából, a romantika 
és a múlt lenézéséből. Viszont sajnálatosan 
elkerülik néha figyelmét sokkal közvetle
nebb hatások. így pl. Ady a Bihar vezér 
földjén c. versében egész sorokat vesz át egy 
székely népballadából, amiről a kommentárok 
nem tesznek említést. 

Ügy érzem, hogy udvariatlanság lenne a 
rangos tudós Földessy Gyulával szemben, ha 
bíráló megjegyzéseinket elhallgatnánk. Műve 
vitathatatlan értékét semmiképpen sem befo
lyásolhatja, ha megjegyzem, hogy magyará
zataiban még mindig kísért itt-ott a régi 
misztikus hajlandóságú filozófus, akinek a mai 
Földessyhez már semmi köze nincsen. Ez 
keres misztikumot ott, ahol a legvaskosabb 
realitással állunk szemben (A szerelem epo
szából), vagy reinkarnációt ott, ahol a költő 
egyetemesség érzésére kellett volna^csak utal
nia (Nem először sírok). Bizonyára nem veszi 
tiszteletlenségnek Földessy Gyula, ha á sok 

A tárgy fontos és érdekes. Régóta vita 
tárgya, hogy ki Jegyen a számontartója, 
irodalomtörténeti gondozója annak a magyar 
irodalomnak, amely határainkon kívül jött 
létre, szoros kapcsolatban egy-egy külország 
kulturális atmoszférájával. Nyilvánvaló, hogy 
a feladatot nem lehet kölcsönösen egymásra 
hárítani.'A magyarországi tudományosság
nak éppúgy számon kell tartania a világ bár
mely sarkán élő magyar nyelvű irodalom 
értékeit (s ehhez nem férhet a nacionalista 
szemlélet szemernyi szennye sem), mint ami
lyen természetesen végbemegy a külföldi 

:, kitűnő versértelmezés mellett olyan is akad, 
amellyel vitáznék: így pl. az Ond vezér uno-

3 kaja, a Kuruc Ádám testvérem, Valaki utá
nam kiált, A fiam bölcsőjénél, Az Óperenciás 

s tengeren, Kis női csukák értelmezésével itt-
1 ott nem értek egyet. Félreértette a beveze-
, tésben idézett Turgenyev leányai című Ady-
i cikk egyik allúzióját is a bősz Vladimírról, aki 
í semmi esetre sem Lenin, hanem Vladimir 
í nagyherceg, a cár nagybátyja, a cári seregek 
i parancsnoka az 1905-ös vörös vasárnapon, 
t Persze az ilyen félreértéseket a könyv szer

kesztője könnyen kiküszöbölhette volna. 
j Mint ahogy a szerkesztő a felelős elsősorban 
i olyan bántó pontatlanságokért is, hogy egy 
Í Petőfi-vers címét rosszul idézi Az ős Kaján 

elemzésében, egy prózai cikket versnek mond 
a Víg úrfiak tora kommentárjában, hogy 

c: idézetek könnyen kideríthető lelőhelyét nem 
1 kereste ki, mint Az elsötétült utcán vagy a Nő-
i kergető, fényes hazugság kommentárjában stb. 
i stb. Ugyancsak a kiadó hibája az apparátus 
i célszerűtlen volta. Teljesen felesleges volt a 
í nagy fáradsággal összeállított kezdősorok 

mutatója, viszont nagyon nélkülöztük a meg
jelenési dátumok feltüntetését. És ha már 

T egyetlen új kiadású Ady-verskötet sem közli 
: érthetetlen okból Ady dedikációit, akkor szí

vesen vettük volna, ha Földessy kommentár-
L jaiban minden alkalommal feltünteti az aján-
i lásokat, ahogyan azt néhány esetben meg is 
! tette. 

De mindezek után is csak azt ismétel
hetjük, hogy rendkívül hasznos könyv az Ady 

i minden titkai mindazoknak, akik Ady versei-
i vei behatóbban akarnak foglalkozni, taná-
: roknak, akik Ady verseinek egy fordulatához, 
> egy-egy nehezebb utalásához találnak hasz

nos segítséget a könyvben és nem utolsó-
i sorban az Ady-filológusoknak, akik kritikai 

kiadás hiányában nagyon rá vannak utalva 
i Földessy feljegyzéseire. 

Vezér Erzsébet 

magyar nyelvű irodalom — mint az illető 
ország irodalma szerves részének — esztétikai, 
történeti elemzése. 

A gyakorlatban e kérdések nagyrészt meg
oldottak a mában, a múltra vonatkozóan 
azonban irodalomtudományunknak még 
adósságai vannak. Az elmúlt években meg
indult már pl. a két háború közötti emigráns 
magyar irodalom kutatása, amely ennek a 
problémakörnek csak egyetlen, speciális terü
lete, mégis például mit tudunk — hogy tár
gyunknál maradjunk — arról az irodalomról, 
amely a múlt század végétől Amerikába sza-
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kadt milliónyi magyar nyomán kelt életre? 
Úgyszólván semmit. A munka nehézségei 
részben objektívek, a nagy távolság, a rendel
kezésre álló dokumentumok hézagos volta 
stb. Ilyen körülmények között természetesen 
különös fontossága lehet az adott országban 
élő kutatók tevékenységének. A terra incog-
nita-tudat nem jogosíthat fel bennünket a 
fölényes ítélkezésre, hiszen ha meggondoljuk, 
hogy csak Észak-Amerikában az elmúlt évti
zedekben mintegy 100 napi-, heti-lap és folyó
irat jelent meg magyar nyelven s hogy majd
nem félezer magyar kulturális egylet, egyesü
let működött és működik részben még ma is 
ezen a földön s ha tudjuk, hogy közel ötszáz 
magyar származású tudós oktatott és oktat 
ma is az USA legkülönbözőbb egyetemein, fő
iskoláin, kollégiumok katedráin, akkor sejt
hetjük, hogy mindez az intellektuális erő nem 
veszhetett el nyomtalanul az ottani magyar 
kulturális élet számára, még akkor sem, ha 
természetesen végbement is az amerikai szel
lemi életbe való folyamatos és fokozatos 
beolvadás. 

Néhány magyar származású tudós foglal
kozik az USA-ban a magyar irodalom és a 
kulturális mozgalmak történetével, bibliog
ráfiák elkészítésével. Csak nemrég készült el 
pl. Kerecseny János lexikonszerű gyűjtemé
nye a nyugaton élő magyar írók, művészek 
adataival. Lényegében ezt a fajta vállalko
zást folytatja Könnyű László kötete is. A leg
régibb emlékek (Budai Parmenius István, 
Kelp János, Bettelheim Bernát stb.) adatai
nak rövid felsorolása után három szakaszban 
tárgyalja az amerikai magyar irodalom törté
netét. Az első fejezet az úttörő nemzedékről 
szól, lényegében a Kossuth-emigráció korától 
az első világháború végéig, a második rész
ben a két háború közötti korszakról van szó 
s még itt található a legtöbb érdemes vagy 
legalább érdekes név. (így pl. adatokat közöl 
a szerző Lesznai Annáról, Faludy Györgyről, 
Tamási Áronról, Hock Jánosról, Jászi Osz
kárról, Remenyik Zsigmondról, Ignotusról, 
Lengyel Menyhértről, Molnár Ferencről stb.). 
A harmadik fejezet tartalmazza az ,,Űj nem
zedékiről szóló tudnivalókat, itt kap helyet 
Körmendi Ferenc, Wass Albert mellett Zilahy 
Lajos is és Fenyő Miksa. A szerző módszere: 
lexikonszerű adatközlés, a többnyire minia
tűr szemelvénybemutatás. A sajtótörténet, a 
politikai, egyházi és tudományos irodalom 
egy~egy igen tömör összefoglaló fejezetbe 
kerül, mivel Könnyű célkitűzése elsősorban a 
szépirodalom művelőinek bemutatása volt. 
Felvett olyan írókat is, akik életüknek csupán 
egy szakaszában éltek Amerikában, ha ez az 
élmény maradandó nyomot hagyott munkás
ságukon. 

Az elmondottakból kitűnhet, hogy az 
olvasó érdeklődéssel fogadhatná e kötetet, ha 
nem ismerné némileg a szellemi égtájat, ahol a 

könyv létrejött. A mérsékelt várakozás meg
óvja az olvasót a csalódástól. Elengedhetetlen, 
hogy ne lelkiismeretes figyelemmel értékel
jük az összegyűjtött adatokat, amelyek közt 
sok ismert és sok ismeretlen is található; s az 
igyekezetet, amellyel a szerző az amerikai 
magyar nyelvű irodalom történetének feltárá
sán buzgólkodott. Lelkesedésünket azonban 
sajnos nemcsak az hűti le, hogy a kötet terje
delme okán nem volt lehetséges a néhány 
valóban jelentős író munkásságának alaposa-
sabb és méltóbb elemzése. Nagyobb baj az 
irodalmi dilettantizmusnak és a malomalji 
politikaiságnak dísztelen házasságából szü
letett szerzői szemlélet. Ez okozta, hogy 
Könnyű, bár egyoldalúsággal vádol más 
úttörőket, maga is így válogat, s kifejezetten 
arra törekszik, hogy lehetőleg csak jellegze
tesen jobboldali világnézetű szerzőket szere
peltessen. Eközben nem riad vissza attól sem, 
hogy az írásra rászabadult volt Horthy-tiszte-
ket, 1956-os ellenforradalmárokat, mindenféle 
sajtpapír-befirkáló dilettánst és tollnokot fel
sorakoztasson; olyan „neves" írókat, akikről 
itthon soha senki'nem hallott, noha itthon is 
„alkottak" állítólag. Ezzel Könnyű nemcsak 
a néhány valóban tisztább fényű írói mű érté
kelését homályosítja el, hanem diszkreditálja 
a magyar kultúra iránt érdeklődők előtt azt 
az ügyet, amelyet szolgálni kívánt. 

Az adott szemelvények túlnyomóan nagy 
részéből tömény nacionalizmus, sötéten reak
ciós butaság és dilettantizmus, kétségbeejtő 
dilettantizmus árad. Csak ízelítőül álljon itt 
az átlagból néhány sor. Szabó László, az egy
kori sárospataki lelkész így zeng azokhoz, 
akik 1957-ben hazahívták: 

„Ha nem csattoghat ős turulom szárnya 
Az emberség magyar hegyormain, 
Meggyilkolt Ábelek temetésére 
Nem csábíthat haza engem Kain." 

Még ennél is riasztóbb Zilahi Farnos Esz
ter hisztérikus rikoltozása: 
„De álmatlan éjszakán, békés csendben 
fellázadok! Ököllel verném a vasfalat, 
mely megett fajtám, nemzetem 
bilincsbe kötve a sír felé halad." 

Ügy hiszem, hogy ezek a szemelvények 
megmutatják, milyen vállalkozással állunk 
szemben, s hogy mi lehet*gy ilyen irodalom
történet értéke. Könnyű, aki egykor idehaza 
kezdte gyanús értékű és színű irodalmi mun
kásságát, majd 1945 után Ausztriában foly
tatta azt, újabban pedig az USA hű állam
polgáraként űzi a lélek- és szellemmérgezést, 
tirádákat zeng a jó „régi rendről", amelynek 
visszaállítására — úgymond — törekedni 
kell. Előtte még az olyan „vívódó" szerzők 
sem állhatnak meg, akik végül is nyugatra 
érkeztek; így pl. Zilahyt is megrója, mert 1945 
után elvállalta a Magyar-Szovjet Baráti 
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Társaság elnöki tisztét, s ezzel „a tehetséges 
magyar író — írja Könnyű — a politikai 
szelek eszköze s a dekadens irányzat (sic!) 
képviselője lett." Még ennél is dühödtebben 
értékeli Könnyű Remenyiket, akiről ezt írja: 
„Bolhacirkusz című kötete ellen az ügyész
ség az erkölcstelenség, istenkáromlás, vallás 
elleni vétség, polgári társadalom és osztály
elleni izgatás stb. vádját emelte. Ezeket mind 
ki is merítette, amihez még a baloldali poli
tikai propagandát, ízléstelenséget, trágár 
szavak használatát, teméntelen gúnyt, osto
baságot, cinizmust és iróniát is nyugodtan 
hozzáadhatjuk". (79.) Miért vajon ez az el
keseredett szitkozódás Remenyik ellen?Talán 
azért, mert ő nem Zilahy útján járt, hanem 
ellenkező irányba haladt és a progreszszív 
magyar irodalom neves alkotója lett. Könnyű 
politikai rosszhiszeműsége esztétikai érzéket
lenséggel, irodalmi dilettantizmussal társul. 
Erre nem lehet mentség, ha már az íróságra és 
tudósságra vállalkozott. Milyen jelzővel illes
sük magabiztosságát, amellyel amerikai föld
re kívánja plántálni a magyar kultúra törzsét, 
s mit szóljunk az ilyen formulákhoz?: „Mivel 
az óhazái rendszer nem képviselte a magyar 
nép legnemesebb lelki aspirációit, e szellemi 
misszió elvégzésének feladatát az amerikai 
magyar írók vállalták magukra." 

Nem lehet azonban azt mondanunk, hogy 
semmilyen haszna sincs Könnyű könyvének. 
A legfontosabb érdeme, hogy rádöbbenti az 
olvasót, a magyar irodalomtörténet kutatóit 
arra a felelősségre, amely terheli őket az iro
dalom, a magyar nyelvű művelődés e terré
numai iránt. Vajon nem volt az USA-ban 
olyan irodalom, olyan kulturális mozgalom, 
amely ha nem is a legmagasabb szinten, de 

Az ötvenes évek elején a Nyugat-nemze
dék jó néhány tagját, Babitsot, Kosztolányit, 
Krúdyt, Karinthyt és másokat fanyalgás és 
sértő agyonhallgatás övezett. Kimaradtak a 
Magyar Klasszikusok-sorozatból, de azon
kívül is ritkán jelent meg tőlük kötet, s róluk 
még kevesebb. 

Ez a válogatás éppen azért jelentős, mert 
nem pusztán irodalomtörténeti kegyelet
adás, hanem bizonyítási kísérlete Karinthy 
klasszikus voltának. E kísérlet két fontos 
pillérre támaszkodik. Egy önálló könyvecs
kének is beillő tanulmányra és egy tekinté
lyes szemelvényre, amely az író legjobb mű
veinek hossz- és keresztmetszetén keresztül 
igyekszik tanúságot tenni valós értékeiről, 
választ adni arra a kérdésre, hogy vajon 
mennyi az időálló alkotás, hogy a gondos 

mégis a haladó eszmék szolgálatában szüle
tett és virágzott? Volt, nagyon is volt, de 
erről Könnyű mit sem tud, vagy nem akar 
tudni. Pedig tudhatná, hogy a sok tucat ame
rikai magyar nyelvű lap között a munkásság
nak is voltak lapjai, s már igen korán antoló
giákat jelentettek meg az amerikai magyar 
munkásköltők. Hallhatta volna Könnyű 
Ábet Ádám szavát, hallhatott volna az első 
háború utáni Gyetvai Jánosról, Lékai János
ról, Egri Lajosról; olvashatta volna az Űj 
Előre hasábjait, kulturális rovatát, amelyből 
megcsaphatta volna ellenforradalmár lelkét 
az amerikai földön hazát talált szocialista, 
sőt kommunista magyar irodalom levegője; 
kikutathatta volna Könnyű az amerikai 
bánya- és iparvárosokban alakult magyar 
proletkult-körök, kulturális szervezetek tör
ténetét; megsejthette volna, hogy van a 
mélabús-szentimentális-búsmagyarkodó és 
még annál is rosszabb irodalomalatti iroda
lomnál egészségesebb hang is ennek a konti
nensnek magyar nyelvű irodalmában. El-
végzi-e valaha valaki odakint ezt a feltáró, 
értékelő munkát? Nem tudhatjuk. A munkás
mozgalomban résztvett kultúrmunkások 
maroknyi csoportja él már csak odakint, lehe
tőségeik korlátozottak. A hazába visszatért 
veteránok egy kis munkaközössége dolgozik 
most az emlékek, a múlt feltárásán, jut-e ide
jük az irodalom feldolgozására is? S főleg, 
összegyűjthetik-e az írásos emlékeket, lapo
kat, kiadványokat, s megfelelően értékeljük-e 
azokat az anyagokat, amelyek eddig már bir
tokunkban vannak? Ezek a kérdések jutottak 
eszembe Könnyű könyve olvasása közben. 

Illés László 

válogatás előnyösebb színben tünteti-e föl a 
Karinthy-életművet, mint az utóbbi évek 
viszonylag teljességre törekvő sorozatos kia
dása. Mert valljuk meg, Karinthy klasszikus-
ságának kétségbevonása nem a dogmatikus 
kultúrpolitika következménye csupán, de 
nem is csak egyes rétegek véleménye, hanem 
még az őt szerető jó barátok titkos, soha be 
nem vallott, sajgó gondolata is. 

Kardos Lászlónak tehát arra kellett vállal
koznia, hogy tanulmányával és válogatásával 
nemcsak a Tamásokat és Pilátusokat, hanem 
a Júdásokat is álláspontjuk bizonyos revideá-
lására kényszerítse. 

S ennek során arra kényszerült, hogy nagy
mértékben revideálja saját, még 1959-ben is 
vallott nézeteit is. 

Minden olyan elhunyt íróról, akinek még 

KARINTHY FRIGYES VÁLOGATOTT MÜVEI 
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