
TVERDOTA GYÖRGY 

AZ AVANTGÁRD ADY-KÉPE 

A tanulmány tárgya: a Kassák Lajos körül csoportosuló magyar avantgárd írók és teoretikusok 
Ady-örökségének leírása.1 A munka során azt a kérdést tartottuk szem eló'tt, hogy a húszas évek elsó' 
felének az avantgárd vonzáskörébe került pályakezdő költői milyen Ady-képet sajátíthattak el 
eszmei-esztétikai tájékozódásuk során? Ez a nézőpont magyarázza azokat a sajátosságokat, amelyek 
megkülönböztetik a tanulmány módszereit a recepció feldolgozásának a történeti rendhez szorosabban 
kötődő, általánosabban elterjedt módjaitól. A módszertani eltérések közül a három leglényegesebbet 
emeljük ki: 

1. Leegyszerűsítettük a kiterjedt és komplex reflexiórendszert: kiválogattuk azokat a mozzanatait, 
amelyek a legtöbb valószínűséggel felhívták magukra a pályakezdők figyelmét. A költői magatartást és 
eszmei-esztétikai irányultságot legerőteljesebben szabályozó nézeteknek csupán esszenciáját 
rekonstruáltuk. 2. Az egyes ilyen álláspontokat az irodalmi közvélemény írásos megfogalmazásaiként 
fogtuk fel, kevésbé helyezve hangsúlyt a vélemények individuális oldalára. 3. Nem vettük figyelembe — 
vagy csak másodsorban - az álláspontok kifejtésének időpontját és az időben egymás után megszületett 
Ady-értelmezéseket és -értékeléseket úgy fogtuk föl, mint a húszas évek pályakezdőit egyidejűleg 
körülvevő szellemi erőteret. 

A leírás során nem térhetünk ki a nyugatos Ady-kép egyes mozzanatainak utalásszerű bemutatása 
elől. Egyrészt, mert - érdekes módon - az avantgárd Ady-kép sok ponton támaszkodott a nyugatos 
értelmezésekre, genetikailag összefüggött vagy érintkezett azokkal, másrészt, mert az Ady-értelmezés 
szerves részét alkotta az aktivisták iV>Mgaf-ellenes fellépés-sorozatának. 

Gondolatmenetünket ebből a megállapításból indítjuk: Nem érthetjük meg az avantgrrd Ady-képet, 
ha figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy Kassák köre kíméletlen harcot folytatott az ellen az 
irodalom ellen, amelynek Magyarországon a Nyugat köre volt a legfőbb képviselője. Az Adyról írott 
cikkek kivétel nélkül szorosan és szervesen kapcsolódtak ehhez a küzdelemhez, a róla egyéb írásokban 
tett megjegyzések ebbe a polemizáló cikksorozatba ágyazódtak bele. 

A Nyugat és az avantgárd viszonyát röviden a következőképpen jellemezzük: a két szembenálló 
tábor egyaránt elítélte a politikailag reakciós, esztétikailag akadémikus, konzervatív, nép-nemzeti 
szellemű irodalmat és elhatárolta magát tőle. Ellentétük az egyetértésnek ezen az alapján bontakozott 
ki. Mindkét csoportosulás a (legkülönbözőbb árnyalatokkal) baloldali és modern ízlésű közönség és 
utánpótlás támogatására számított és így konkurrens viszonyba kerültek egymással. Az avantgárd 
megerősödése a Nyugat körének szűkülését, táborának gyengülését jelentette volna. Hegemóniája 
eljelentéktelenítette volna a nyugatos irodalmat. Annak a kíméletlen harcnak, amelyet az előbbi az 
utóbbi ellen folytatott, ilyen hegemónia megszerzése volt a célja. Ebben a küzdelemben Kassák köre az 
igazságtalanságig végletes volt. Tagadta az irodalmi gyakorlat egyik fajtájának létjogosultságát és a 

1A tanulmány első része a Népművelési és Propaganda Iroda és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös 
szerkesztésében 1977 folyamán megjelent Tegnapok és holnapok árján című tanulmánykötetben olvas
ható. 
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Nyugatot teljesen azonosította ezzel az irodalommal. Alternatívát állított a közönség és a fiatal költők 
elé: az avantgárdot vagy az esztétizmus zsákutcáját választják? Más lehetőséget nem ismert el. A két 
irányzat szembenállását úgy nyilvánította ki, mint két, mereven ellentétes értékrend konfrontációját. 
Az ellenfél táborába tartozó művészek egyéni arculatát és értékkülönbségeit radikálisan nivellálta. 

Ezt a kényelmes, nivelláló eljárás-sorozatot nem vitték végig teljes következetességgel. Az Ady-
kérdés elemzésének az avantgárd vonatkozásában éppen ez a következetlenség ad jelentőséget. Ady 
munkatársa volt annak a folyóiratnak, amely a támadás legfőbb célpontja volt. öt is a nyugatos 
mozgalom hozta, ő is annak a generációnak a tagja volt. Ha azonban ugyanúgy vélekedtek volna róla, 
mint a Nyugat körének más íróiról, ő is belekerült volna abba az olvasztótégelybe, amelybe azok döntő 
többsége belekerült. Sokkal kevesebbszer írtak volna róla, nem fordultak volna költészetéhez meg
különböztetett figyelemmel. Nem lenne okunk elemezni az avantgárd Ady-képét. A költő azonban 
kétszeres kivételességet élvezett az aktivisták részéről. A kivételesség az avantgárd Ady-kép alapvető 
mozzanata. 

Persze ez a pozíció nem egyedül őt illette meg. Mások is kiérdemelték Kassákék némi elismerését, 
akik mozgalmuk kezdeti szakaszában a nyugatosokat a kivételezettek szűk körére és a rossz átlag 
alaktalan masszájára osztották. Ady egyike volt az előbbieknek, aki közé olyanok tartoztak, mint 
Móricz, Babits, Kosztolányi, Juhász, Tóth Árpád, Szomory, Osvát, Révész Béla, Szabó Dezső. Az őket 
illető elismerés tehát kezdetben annak a presztízs-rendnek nyomán haladt, melyet a Nyugat köre 
magáról kialakított. Ady kivételességének első fokát ez a többek között iránta is megnyilvánuló 
megkülönböztetett figyelem képezi. 

Az említett alkotókkal a Tett, majd a Ma szerzői a szó szoros értelmében kivételt tettek. A Nyugat 
irodalmát ugyanis általában globálisan marasztalták el. Ilyen esetekben a bírálat mindenkire vonat
kozott, beleértve a fent nevezetteket is. Egy vagy több alkalommal előfordult azonban, hogy -
fenntartva a Nyugat egészéről alkotott véleményt - pozitívan nyilatkoztak az említett szerzők 
egyikéről-másikáról. 

Ady azonban nemcsak tagja volt ennek a csoportnak, hanem köztük a legrangosabb, egy fejjel 
kimagaslott közülük, társai mellette csak mellékalakoknak számítottak. Ez jelenti kivételezettségének 
második, magasabb szintjét. Egyikükre sem hivatkoztak vele szemben pozitívan, csakis elmarasztalókig, 
legfeljebb - és ez nagy kitüntetésnek számított - melléje állították némelyiküket. E „mellékalakok" 
pozíciója ingadozott. Egyik írásban kivételt tettek velük, a másikban ennek már híre-hamva sem volt. 
A tagok cserélődtek és a csoport így Ady körül folyton átrendeződött... majd (amint a nyugatos 
presztízs-rend tiszteletét az avantgárd 7v>i<g»r-kritika elveinek fokozatos tisztázása és gyakorlati 
érvényesítése folytán teljes mértékben felváltotta a kivételképzés aktivista elve) végül elfogyott és Ady 
egyedüli kivétel maradt. 

Mi volt ez az elv, amelynek legjobban Ady költészete felelt meg? A Nyugat elleni harcban az 
aktivisták csak olyan alkotókkal tettek kivételt, akik költészetében a nyugatos gyakorlat mellett azzal 
ellentétes eljárásokat, azaz saját törekvéseikkel rokon, azokat támogató tendenciákat fedeztek fel. Ez 
az elv keresztezte a művészi tehetség és jelentőség el- és felismerését. Szabó Dezsőnek és Révész 
Bélának például még mindig volt tekintélye a Aíií-ban, amikor Kassák híveinek Babitsról vagy 
Kosztolányiról egy jó szavuk sem volt. A kivételezett csoporton belüli differenciálásban azonban, 
mivel a tagok egyaránt kielégítették a fenti elvből eredő követelményeket, jelentős szerepe volt a 
tehetség és a világnézeti beállítottság (politikai állásfoglalás) számbavételének. Révész az előbbi, Szabó 
az utóbbi téren nem versenyezhetett Adyval. 

A kivételképzés elvének ismeretében megállapíthatjuk, hogy a költő pozíciójának e különleges
ségéből az avantgárd Ady-kép egy fontos szerkezeti sajátsága: kettőssége következett. Költészete az 
aktivisták felfogása szerint az elemek két, egymástól elkülöníthető csoportjából áll - olyan elemekből, 
amelyek kielégítik a korszerűség fogalmának avantgárd kritériumait és olyanokból, amelyek nem elégí
tik ki azokat. Ez utóbbi csoport magvát Ady költészetének a többi nyugatosokéval analóg sajátságai 
adják, de nem merítik ki azt. 



A kivételképzés elve és még konkrétabban az értelmezés kettősége mutatják: Ady pozíciójának 
kivételessége nem abban állt, hogy kívül került az aktivisták által kifejtett nyugatos-avantgárd érték
konfrontáción. Ellenkezőleg: a Ma publicisztikája azáltal, hogy költészetének az avantgárd irányába 
mutató tendenciáit vállalta, nyugatos jellegzetességeit pedig elutasította, duplán a Nyugat bírálatának 
szolgálatába állította örökségét. A kivételképzés a konfrontáció egyik sajátos formájának bizonyult. 
Akivel kivételt teszünk, azt egy vagy több szempontból előnyösen megkülönböztetjük egy olyan 
integrációtól, amelyhez tartozik és amelyet egészében negatívan ítélünk meg. Ez a gondolkodási séma 
érvényesült a Ma szerzőinek írásaiban Ady és a Nyugat vonatkozásában. Amennyiben a hangsúly a 
kivételességre esett, a költőt szembeállították saját közösségével és vele ellentétes törekvéseket tulaj
donítottak neki; tehát „Nyugat-Ady" formában felállították a nyugatos-avantgárd érték
konfrontációt. Amennyiben a hangsúly Ady és környezete, generációja azonosságára esett, a Nyugat 
törekvéseit az ő költészetén keresztül bírálták, azaz a költőt a nyugatos integráció jellegzetességeivel 
ruházták fel és elmarasztalókig állították szembe az aktivizmussal. Az értékkonfrontáció - „Ady 
(Nyugat)-avantgard" formában - ebben a vonatkozásban is érvényesült. Ha az aktivisták Ady-képe 
nem is fogható fel teljes egyészében úgy, mint iV>w£űí-kritikájuk egyik formája, az avantgárd iro
dalomban előforduló, Adyval kapcsolatos gondolatok jelentős többségét minden nehézség nélkül be 
lehet illesztem ebbe a kettős konfrontációba. A továbbiakban először azokat a pontokat jelöljük meg, 
amelyeken az aktivisták Adyt a Nyugattal szemben magukhoz kapcsolták. 

Sok olyan írással találkozhatunk a Tett vagy méginkább a Ma lapjain, amelyekben a két ellenséges 
integrációt azok egymással farkasszemet néző reprezentatív alakjai képviselték. Avantgárd oldalról 
természetesen legtöbbször Kassák neve szerepelt, a másikról leggyakrabban Babits nevét olvashatjuk. 
Az adott összefüggésben Adyt oly módon vonták be a konfrontációba, hogy Kassák vagy más aktivista 
szerzők helyére az avantgárd képviseletében őt helyettesítették be. Vele szemben az egyes cikkekben 
sorra feltűntek a Nyugat nevesebb képviselői: Kosztolányi, Szomory, Schöpflin, Balázs Béla vagy 
Babits. 

A szembeállításnak ezt a személyi oldalát egyetlen (a legtanulságosabb) példa, az Ady-Babits 
ellentét elemzésével világítjuk meg részletesebben. Szembeállításuknak megvoltak a tisztán avantgárd 
előfeltételei. A Nyugat irodalmával szembeni kifogásaikat Kassák hívei leggyakrabban Babitsnak 
címezték, ö volt az, aki a Nyugat részéről először reagált komolyan és átfogóan, egyben kritikusan az 
új nemzedék törekvéseire és eredményeire, amiből a Nyugat és az aktivisták legnagyobb szabású, 
Kassák és Babits között lezajlott vitája kerekedett.2 De Babitsot kezdettől fogva folyamatosan 
foglalkoztatta a fiatalok szembefordulása az első nemzedék irányával. Továbbá ő volt nemzedékének 
Ady mellett legérettebb, világát leghamarabb és legérvényesebben kialakító költője. Társai között neki 
volt Ady mellett a legnagyobb presztízse és ez összekapcsolódott bizonyos leegyszerűsítő sztereo
típiákkal, amelyek őt mint esztétát, klasszicizáló formaművészt állították a közönség elé. Míg Babits 
legtöbbnyhe a Nyugat reprezentánsaként szerepelt, Adyt szembeállították a Nyugattal, így a Nyugat és 
az avantgárd ellentéte Babits és Ady ellentéteként konkretizálódhatott. A Ma szerzői ezen az ellentéten 
mutathatták be az előttük járó nemzedékhez való viszonyuk kettősségét: azt, amit tagadnak és azt, 
amit vállalnak belőle. 

De ugyanakkor ez a szembeállítás nem avantgárd találmány volt. Egyrészt valóságos alapokon 
nyugodott, amennyiben a két költő kapcsolatának történetében volt egy szakasz, amely elősegítette 
üyen vélemények kialakulását. Irodalmi körökben pletyka-szinten általánosan ismertté vált kölcsönös 
idegenkedésük, de véleményeltéréseikről, ellentétes beállítottságukról maguk is — közvetlenül vagy 
áttételesen - vallottak.3 Az ellentét kialakításában része volt a konzervatív kritikának is, amennyiben 

2BABITS Mihály: Ma, holnap, és irodalom. Nyűg 1916. II. 328-340. - KASSÁK Lajos: „A 
rettenetes nagy hamu" alól Babits Mihályhoz. Nyűg 1916. II. 420-424. - BABITS Mihály: Felelet. 
Nyűg 1916. II. 424-425. 

3 Erre vonatkozólag a rövidség kedvéért a rendelkezésre álló adatok közül csupán Hatvány Lajos 
gondolatait idézzük, amelyek jól szemléltetik a közelfogást Ady és Babits ellentéteiről, de utalnak a 
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az eltévelyedett, de tehetséges Adyval szembeállította tehetségtelen utánzóit (például a holnaposokat) 
- és ezek közé számították Babitsot is. A kettősséget elsősorban mégis a Nyugat köre dolgozta ki és 
annak közönsége terjesztette el. Voltak, akiknek Ady híveiként fenntartásaik voltak a babitsi költé
szettel szemben, akadtak hívei Babitsnak Ady ellenében, és nagy tábora volt a két költői világ 
összebékítőinek is.4 

Kassák hívei tehát (nagyrészt maguk is a Nyugat neveltjei) egy nyugatos sztereotípiát vettek át és 
építettek be saját gondolatmeneteikbe, de a nyugatos belső alternatívát szolgáló sémát A^u^af-ellenes 
éllel látták el. A két költő közötti szakadékot tovább feszítették és a Nyugat és az avantgárd 
ellentétének érzékeltetésére tették alkalmassá. Nem maga a szembeállítás volt alaptalan és terméketlen, 
hiszen általa a két költő világnézete és költői gyakorlata közötti valóban meglevő eltéréseket mar
kánsabban ki lehetett emelni. Az ellentétet leegyszerűsítő és torzító volta tette erősen problematikussá. 
Különösen Babits sínylette meg ezt a leegyszerűsítést: akkor értelmezték a Vart pour Vart, a nyugatos 
esztétizmus reprezentánsaként, amikor éppen túlhaladta fejlődése első nagy korszakának ilyen jellegű 
törekvéseit.5 

Az Ady-Babits szembeállítás esete jól példázza azt a gondolatmenetünk kezdetén hangsúlyozott 
kettősséget, hogy az aktivista Ady-kép sok mozzanata nyugatos eredetű volt és mint ilyen került bele a 
Ma szerzőinek írásaiba; ezáltal azonban metamorfózison ment át: az eredetileg nyugatos gondolat 
Nyugat-ellenes értelmezést kapott. 

Ezt a körülményt a továbbiakban folytonosan szem előtt kell tartanunk. Nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a következő lépésben sem, amikor az Ady-Nyugat szembeállításnak tartalmi oldalát 
vizsgáljuk meg. A Nyugatban lényegében háromféle Ady-értelmezéssel találkozhatunk: Egyrészt 
kísérlet történt arra, hogy esztéta-költőnek fogják fel, aki mindent költészetének áldozott fel.6 

Másrészt sokan a forradalom viharmadarának látták, a politikai baloldal támogatójának, hang
súlyozták kapcsolatait a szociáldemokráciával és a radikális polgári körökkel. Kiemelték politikai és 
poétikai radikalizmusát.7 Végül a tragikus magyar zsenit értékelték benne, aki prófétaként előre látta 
azt a katasztrófát, amelyet az ország urainak bűnéből a haza nem kerülhetett el.8 A három értelmezés 
természetesen nem vált el élesen egymástól, csupán eltérő tendenciákat, hangsúlyeltolódásokat 
jelentett. 

Az aktivisták érdekes módon mindhárommal érintkezésbe kerültek. Ady művészetének esztétista, 
Vart pour Vart felfogását, illetve a tragikus magyar próféta sémáját bírálata során használták föl. 

közelfogás valóságalapjára is: „Ady, ki Arany ellen írt - Babits, ki Petőfi ellen esztétizált, kiragadták 
az iskolai esztétika köréből e vitatárgyat, hogy tanulmányaikban ki-ki a maga önigazolását írja meg . . . 
e vitatkozások, bármily pezsgő elevenséggel folytak légyen is Petőfi és Arany álarca mögött, Ady és 
Babits között, ez érdekes vitatkozásoknak mondom, nem volt semmi pozitív eredménye." 
(HATVÁNY Lajos: Ady világa, 350.) - KIRÁLY István részletesen elemezte a két költő ellentétét, 
Ady fa Babits című írásában. Kor 1971. 675-686. 

4 Hatvány Lajos Ady pártján, Babits iránt fenntartásokkal élt Ady világa című könyvében. -
SZABÓ Lőrinc: „Nyugtalanság völgye" (Babits Mihály legújabb versei) Nyűg 1921. I. 47-51. című 
kritikájában Ady követhetetlenségével szemben Babitsnak az új nemzedékekre gyakorolt áldásos 
hatását hangsúlyozta. - Az összebékítők közül megemü'tjük TÓTH Árpád: A „formák virtuóza". Nyűg 
1924. I. 494-495. - és SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom története a huszadik században. 
Nyűg 1924.1. 761-804. írásait. 

5 Részletesebben lásd a 9., 13., 15., 18. számú jegyzeteket! 
6Ez a törekvés legfrappánsabb megfogalmazásban Kosztolányi Dezső írásaiban jelentkezett: A 

huszonhétéves költő. Nyűg 1919. 261-263. - Dal és halál. Nyűg 1924.1. 216. 
'KIRÁLY György: Két Ady-anthológia. Nyűg 1922. 136-138. - Végszó az Ady-anthológia 

ügyében. Nyűg 1922. 266-268. - SZÉKELY Artúr: Ady-emlékek. Nyűg I. 212-215. - HATVÁNY 
Lajos: Ady a kortársak közt, 1927. 

"BOROSS László: Ady Endre és kora. Nyűg 1919. 274-276. - BÁLINT Aladár:Emlékezés Ady 
Endrére. 1920. 120-123. - SCHÖPFLIN Aladár: Konzervatív kritika, fejlődő irodalom. Nyűg 1921.1. 
565-575. - Ady körül. Nyűg 1923.1. 296-304. 
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Ezekkel az összefüggésekkel a későbbiekben foglalkozunk. Politikai-világnézeti és poétikai radika
lizmusát vallva szintén támaszkodtak nyugatos kezdeményekre, ám ezt a radikalizmust a maguk 
eszmerendszerének megfelelően átszínezték, átértelmezték és mindenekelőtt szembeállították a 
Nyugat*tai, amely véleményük szerint Adyn kívül nem tudott felmutatni morális-politikus, korszerű 
költői karaktert, csupán játszadozó vagy siránkozó, dekadens, elefántcsonttoronyba vonuló írókat. 
Ady és a Nyugat szembeállítása az egyes írásokban nem más, mint ennek az ellentétnek variálása, 
ragozása, alkalmazása a költői működés különböző területeire. A nyugatos-avantgárd érték
konfrontáció avantgárd tartalmait sorolták itt föl Ady költői egyéniségének attribútumaiként, míg vele 
szemben-a nyugatosoknak tulajdonított értékeket vonultatták fel. 

Nevezzük meg a legfontosabb ilyen szembeállításokat: Babits viszonya Csokonai örökségéhez: 
„eruditio" Adyé: „gyökérig tapintás".9 A Nyugat „nagyszerű lendülete" Ady költészete, „mindent 
keresztül törni akaró versei". A Nyugat nélküle „beleszorult a hazai lokalitásba".10 Ami új érték az 
irodalomban létrejött, Ady felszabadító hatásának köszönhető.1' „Ami Adynál egy hánytorgó alkotó
erő szükségszerű kötéllazítása, szuszravergődése, az Balázsnál nyikorgó technikázás lesz a gondolat-
szurdinákkal."12 „A líránk Ady Endre erős földszaga óta erősen lefelé megy és Babitsban alaposan is 
»klasszikussá« csúszott."13 Ady „ . . . a z intenzitáskereséssel, az öndefiniálásnak... a lényeggé
hámozott sűrűségével emelkedik sokkal felébe a vele egyidőben nekiindult és ezért indokolatlanul 
nevéhez kapcsolt impresszionista magyar lírának... Mert az életproblémák fontossága saját lényeg
tartalmukban Adynál. . . minden szkepszisen keresztül is domináns marad, míg az impresszionistáknál 
- akik a tulajdonképeni dekadens művészet képviselői, - a szkepszis a dolgok szubsztanciális 
értékelését a relációk, felületérintkezések értékelésébe tolta át."14 „ . . . a Nyugat sem jelentett 
forradalmat, mert írói nem hoztak új vüágnézetet. A Nyugat gárdájának magja, Ady, lezárta azt a 
forradalmat, amit Petőfi megindított. Új hangot, új formát hozott . . . A többieknél a külföld 
különféle divatos iskoláinak magyar megnyilatkozása jelentkezik. Náluk már eleve kizárt a forradalom 
lehetősége, ök a külföldön már iskolát, tehát konzerválást jelentő irányokat ültettek át. Alanyukban 
sem forradalmárok, mert átvevők, hatásukban sem, mert nem új világnézetet, hanem az impresszio
nizmus és szimbolizmus külsőségeit hozták. Technikáztak. L'art pour l'art verseltek. A közülök 
legkiemelkedőbb Babits Mihály, akadémikus a szó legteljesebb értelmében. Irodalmunkba új világ
szemléletet nem hozott, tehát forradalmat nem jelentett. Vele, benne és körülötte tört meg Ady 
forrongásának ívelése."1 s „A »Nyugat« legtöbb írója csak új témákat hozott, formáik csupán Magyar
országon voltak újak . . . " , „formailag is új elemeket teremtett és bennük az embertartalom új elemeit 
fejezte ki" Ady Endre, „aki impresszionizmusa mellé új emberséget is hozott"16 stb. 

A szembeállítás egy újabb módja volt a vita a nyugatos Ady-képpel, saját értelmezésük mint az 
egyedüli igaz és helyes álláspont szembesítése a Nyugat értekezőinek Adyról alkotott felfogásával. 
Schöpflin Aladár Ady-képét a következőképpen ítélték meg: „És még aminek van is mifelénk valami 
nagyvonalú jelentősége, azt is leszürkíti lokálissá. Adyban a magyar kisnemesnek a differenciált és 
neuraszténiás nyugattal átfőzött típusát látja, és nem a legelsőt minálunk, ak i . . . szintetikus atmosz
férában él . . ."*7 Ugyanez a helyzet Babits Adyhoz való viszonyával: csodáljuk, hogy Babitscsal 
szemben Ady lírájának nálunk korszakos, mert életrepattantó és »kapunyitó« hatását nekünk kell 

'GYÖRGY Mátyás: Babits Mihály (A Reciatívkörül). Ma, II. 3. 34. 
1 "KASSÁK Lajos: A tíz éves „Nyugat". Ma, II. 3. 46. 
"GYÖRGY Mátyás: Kosztolányi Dezső: Mák. Ma, II. 578. - RÉVAI József: Babits Mihály: 

Irodalmi problémák. Ma, III. 1. 6-12. 
12 GYÖRGY Mátyás: Két verseskönyv. Balázs Béla: Tristan Hajóján. Ma, II. 4., 63. 
1 3 RÉVAI József: Ibsen és a monumentális irodalom, Ma, II. 8.129. 
14BOROSS F. László: Ady Endre és'az új magyar líra. III. 10.112. 
15 SZÉLPÁL Árpád: Forradalmi művészet - vagy pártművészet. Ma, IV. 1. 4. 
1 'GÁSPÁR Endre: Kassák Lajos az ember és munkája. Julius Fischer Verlag, Wien 1924. 22. 
1 7RÉVAI József: Kritika (Schöpflin Aladár könyvéhez). Kritikai tanulmányok. Ma, II. 9.135. 
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aláhúznunk . . . Mindezt Babits nem látja és meg lehet figyelni - valami meghökkent megnemértéssel 
tisztelte a társát:» akivel csúful együtt emlegették « . . . Ady zavaros költő - mondja Babits - , de hisz 
épp a zavarossága: kereső dadogás és a kuszált verseiben ott liheg az új, egységesített líra: az 
egységesített életeffektusok, a koncentrált fájások és néha, egészséges, bő öröm."1 * 

A Nyugattal szembeállított Ady-kép elemzése után közbevetőleg meg kell említenünk az avantgárd 
értelmezés egy igen fontos mozzanatát: A littérature engagée létjogosultságát tagadó Kassák állás
pontjának kifejtése során Ady és a szociáldemokrata párt közötti konfliktusokra hivatkozott: „példá
nak mondhatom el Ady és Révész Béla esetét a magyar művészetben és szociáldemokrata miliőben . . . 
a mostanság ellenünk szónokló elvtársak kiharapták maguk közül az egész emberi szenvedésével és 
szenvedélyével a nagy univerzum felé teljesedő Adyt . . . ezeket a művészeket nem sikerült felületes 
demagógokká terrorizálni - de hogy alkotó kedvüket örök bűnösen meglékelték, az kétségtelen."19 

Kassák ugyan a költő és a szociáldemokrácia konfliktusáról írt, mégis - a levelet Kun Bélának címezte 
- az elkötelezett irodalom minden fajtájával szemben mutatott rá Ady példájára, aki itt, mint jelzője 
világosan mutatja („a nagy univerzum felé teljesedő") az aktivista álláspontot volt hívatva presztízsével 
megvédelmezni. Fontos érintkezési pont ez a két álláspont között. A nyugatos szerzők nagy része 
ugyanis Ady és a szociáldemokraták kapcsolatában szintén csak az árnyoldalakat vette figyelembe. 
Tagadták, hogy szocialista szellemben írott versei többek lennének az általános emberi részvét 
menyilvánulásainál.3 ° A nyugatos és az avantgárd eszmekör azonban ezen a ponton is csak érintkezett. 
Az agitáció, a közvetlen elkötelezettség elutasítása, a művészet autonómiájának védelme alapján az 
egyik tábor egészen más épületet emelt, mint a másik. Ennek elemzése azonban messze vezetne 
tárgyunktól. 

Amikor most áttérünk az avantgárd Ady-kép másik oldalának elemzésére, felidézzük azt a fentebb 
leírt gondolatot, amely szerint az avantgárd és a Nyugat konkurrenciája és ebből kifolyólag az aktivista 
támadások s két szembenálló integráció egyetértésének, közös konzervativizmus-ellenességének alapján 
fejlődtek ki. Ady nyugatos vagy annak ítélt jellegzetességeinek bírálata is csak azoknak a. gátlásoknak a 
leküzdése nyomán bontakozott ki, amelyeket a kritikai indulat elébe a nép-nemzeti iskola elleni 
küzdelmei miatt iránta érzett megbecsülés, a vele való egyetértés és együttérzés halmozott fel az 
aktivistákban. Ennek jelentőségét nem lehet eléggé megbecsülni a húszas évek pályakezdőinek nevelő-
dése szempontjából, hiszen a modern irodalom két nemzedékének e közösségvállalása folytonossá tette 
az induló fiatal írók konzervatizmus-ellenes szellemi tájékozódását, sőt újabb szakaszában még meg is 
erősítette, fokozta az elfordulást, türelmetlenséget azzal szemben. 

Ám az egyetértés nem zavarta az aktivistákat abban, hogy a Nyugatot a konzervativizmussal éppen 
ellentétes pozícióból éles bírálat alá vegyék. Ezt tették Ady nyugatos vagy annak vélt jellegzetességei
vel is. Az egyetértés alapján éledező kritikai szándékot, a Nyugattal és Adyval való közösség
vállalás és a tőlük való elszakadás, differenciálódás kettősségét jól szemlélteti Franyó Zoltán cikked 
Tett első számában: „Már-már ott tartottunk, hogy a megváltozott (de nem a háborúban megváltozott) 
világ megváltozott ideológiája nevében revízió alá vegyük Ady Endrét, — de most, hogy ez az írás, 
melyben a százszor agyonvert reakció adott életjelt magáról, megjelent, elállunk tőle. Nem, nem lehet; 
még mindig nem jött el az ideje, hogy kis bűnöket és tévedéseket korrigáljunk, amikor a nagy 
gonosztevők szabadon élnek és gyújtogatnak.. ."2 ' írta Rákosi Jenő Ady-ellenes támadásaira reflek
tálva. Az itt megütött hang, amely a Nyugat irodalmi forradalmát és különösképpen Adyét az 
akadémikus irodalommal szemben védelmébe vette, még sokáig felbukkant Kassák társainak írásaiban, 
de nem telt bele sok idő és a Nyugat, illetve a nyugatos Ady elleni kritika teljes lendülettel 
kibontakozott. 

1 8 RÉVAI József: Babits Mihály: Irodalmi problémák. III. 1., 8., 12. 
1 'KASSÁK Lajos: Levél Kun Bélához a művészet nevében. Ma, IV. 7.148. 
20SCHÖPFLIN Aladár: Ady igazsága. Nyűg 1920. 124-127. - Konzervatív kritika, fejlődő 

irodalom. Nyűg 1921. 565-575. - Dóczy Jenő: Egy másik végszó az Ady-anthológia ügyében. Nyűg 
1922. 432-433. 

2 * FRANYÓ Zoltán: Néhány gorombaság az igazság nevében. A Tett, 18-19. 
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Míg fentebb azt láttuk, hogy Ady és a Nyugat szembeállítása személyes vonatkozásban elsősorban 
Ady és Babits ellentétének hangsúlyozását jelentette, addig Ady és az avantgárd ellentéte Kassákkal 
történt szembesítéseként jelent meg. Az avantgárd táborban soha senkinek a presztízse nem közelítette 
meg a Kassákét. Az új generáció vezére úgy jelent meg, mint aki egyenrangú Adyval, sőt, túl is 
szárnyalja őt. Révai József: Kassák, új fajiság és objektív líra22 című cikkének tárgya voltaképpen 
Kassák és Ady költészetének párhuzamos értékelése volt oly módon, hogy Kassák megdicsőült, Ady 
pedig éles kritikában részesült. Ez a gondolkodásmód továbbélt 1919 után is, a Ma bécsi korszakában, 
amit bizonyít például az Ivan Goll: Les Cinq Continents lírai világantológiájáról írott kritika is: 

az Adytól felvett három vers (köztük » A megnőtt Jézusok [sic! ]«). . . nem esik a kor kereséseinek 
színvonalába . . . Ennél mindenesetre indokoltabban . . . szerepel az antológia lapjain Kassák »Vörös 
pillanat«-a".2 3 De a Kassák-Ady szembeállítás a Révaiéhoz hasonló kiélezettséggel Gáspár Endre 
Kassák Lajosról írott könyvében tért vissza 1924-ben, amelyet lentebb idézni fogunk.2 4 

Akár Kassákhoz kapcsolták azonban az avantgárd tartalmakat, akár személytelen normákként, 
követelményekként szegezték azokat szembe Adyval, a lényeg itt is a nyugatos és avantgárd értékek 
konfrontálása volt: „Kassák a legelső objektív lírikusunk. A legmesszebb áll Ady egocentrikus 
lírájától... Ady tulajdonképpen szűk látókörű költő, mert magához kicsinyít mindent és mert 
egocentrikus lélek: csak saját magát zengi mindenféle de már az unalomig ismert variációban. Kassák 
érzékeli más emberek sorsát; beléjük asszimilálódik . . ."2 5 „Ma a lírikus nem lehet magábamélyedt és 
csak magán keresztül néző, és a mindent is magához mérő, hisz így gyerekesen kicsi és semmi lesz a 
minden."26 „ . . .alaphangja [ti. az Adyé] még mindenütt szubjektív líra: az Én magátfaragó befelé-
nézése, pszichikai érvényesülésharca... Problémái nem társadalmi, még kevésbé kozmikus, hanem 
tisztán esztétikai problémák. Nem a változások erőhatásba akarásai, hanem csak temperamentumának 
egyensúlyba kívánkozásai a külső élettel... Kizárólagos szubjektivitása folytán minden verse még a 
leélés egyvonalúságába szorul... A ma művészetének a gyökerestől felfordult életformalehetőségek és 
forradalmi életigények konzekvenciáit kell minden avult esztétikai értékeléstől és minden akár régi, 
akár új szép -dogmától függetlenül agitációsan tettbe kényszeríteni. Ide pedig már nem Adyn 
keresztül vezet az út."2 7 Ady impresszionista formaalkotó volt, aki impresszionizmusa mellé ugyan
csak új emberséget hozott. Kassák proletárköltő, míg Ady csak megértő polgár volt, a pártszervezet 
intellektuelje. Kívülrőljöttség jellemezte. Kassák közösségi költő, míg Ady egyén maradt. Kassák 
rombolt, hogy építhessen, Ady ellenben csak rombolni tudott. A polgári széplélek egy jellegzetes 
vonását fejezte ki, a régivel való elégedetlenséget.2 8 „Csak a tegnap terjessé érése" volt, „improduktív 
gondolkodó", aki „toporzékolt a céltalanságban".29 A szellemi, lelki és poétikai minőségeket, 
amelyeket a szemléltetett interpretáció Adynak tulajdonított, bajosan lehetne megkülönböztetni 
azoktól, amelyekkel általában az esztétizáló, Tart pour l'art nyugatosokat avantgárd oldalról jellemezni 
szokták. Ezért állíthattuk fentebb, hogy az aktivisták Ady-kritikája érintkezett a nyugatos Ady-képnek 
azzal a változatával, amely őt mint esztétizáló költőt próbálta magyarázni. 

Az Ady-kritika még több ponton támaszkodott a nyugatos értékelésekre. Elsőként azt említjük, 
hogy átvették a gondolatot, miszerint Ady folytathatatlan, költészete továbbfejleszthetetlen. „Az ő 

2 2 RÉVAI József: Kassák, új fajiság és objektív líra. II. 12. 192-193. 
2 3 GÁSPÁR Endre: Les Cinq Continents. Ivan Goll új lírai világantológiája. Ma, 1923. IX. 1. sz. lfc. 
2 4 GÁSPÁR Endre: Kassák Lajos az ember és munkája. Julius Fischer Verlag, Wien 1924. Kassák és 

Ady terjedelmes összehasonlítását itt erősen tömörítettük (22-30. 1.). A kiemelt részleteket nyelv
tanilag egyneműsítettük, ezért nem szó szerinti, hanem tartalmi idézetet használunk. 

2 s RÉVAI József: Kassák, új fajiság és objektív líra. Ma, II. 12. 192. 
26 RÉVAI József: Babits Mihály: Irodalmi problémák. Ma, III., 12. 
27BOROSS F. László: Ady Endre és az új magyar líra. Ma, III. 10.112-113. 
2"GÁSPÁR Endre: Kassák Lajos az ember és munkája. Julius Fischer Verlag. Wien 1924. 

22-30.1. 
2»KASSÁK Lajos: Ady Endre 1877-1919. Ma, IV. 2.14. 
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ideológiájával már csak forma-ügyes epigonok jöhetnek. És jönni fognak, mint tűz után a hamu. Jönni 
fognak a mester meggyalázóinak, akik elszabolcskázzák és eljakabödönözik majd a hivatását betöltött 
Ady minden árnyékát . . . Utána semerre út, amin a mai ember önmagához juthatna."3 ° „Utána az ó' 
módján már csak modoros kérődzés jöhet, amint Petőfi és Arany után is jött."3 ' Ennek a gondolko
dásmódnak a gyakorlati konzekvenciáit éppúgy levonták, ahogyan egyes nyugatos kritikusok. 
Ök is megrótták a pályakezdő költőket, ha Ady-hatásokat fedeztek föl verseikben. így például Mácza 
János Garami Árpád verseiről megállapította, hogy „a versforma, a kompozíció fölépítése és különösen 
a szófűzések gyakran asszociálnak Ady-sorokat". Ezt „időelőtti formatisztulásként" marasztalta el, és 
csak az avantgárd felé történt tájékozódásra valló mozzanatokat értékelte pozitívan, azt, hogy a költő 
„Ujabb verseiben a keresésbe oldódik fel."3 2 

1912 után kialakult az a nyugatos közvéleményt megosztó felfogás, amely szerint Ady költészete 
hanyatlik. Ez a vád enyhébb formában vagy úgy hangzott, hogy a nagy költő élete utolsó éveiben 
hullámvölgybe került, vagy pedig hogy fejlődése stagnált. Voltak olyanok, akik ezt az állítólagos 
hanyatlást nem ismerték el. Szerintük Ady pályája haláláig emelkedő ívet írt le.33 Az aktivisták 
Ady-kritikájuk során természetesen az előbbi értékelést vették át: „Sőt utolsó köteteiben (Magunk 
szerelme, Ki látott enngem, A halottak élén) maga Ady is már kívül áll minden fejlődési lehetőségen. A 
»Vér és arany « intenzív életbősége és az »Illés szekerén« szociális tartalmú verseinek aktivitása után 
minden újabb verse az előzők élményminőségének klasszikusan hátrazárt formavariációja. Hoztak 
utolsó kötetei is új értékeket, különösen a forma leegyszerűsítésében; a tartalomban azonban épen 
saját fejlődési negatívumainak (fajiság, fájásos inaktivitás) kiéleződései.» Szépek« a maguk lírai 
befejezettségében, de az előzőknél kevesebb fejlődési ingerrel, kevesebb fejlődési aktualitással, a 
mábakapcsolódás kevesebb termékenységével."34 Az aktivisták azért hittek szívesen Ady folytat-
hatatlanságának és hanyatlásának fikciójában, mert ezt közvetett bizonyítéknak tekintették arra, hogy 
egyedül az ő programjuk szellemében lehet korszerű lírai gyakorlatot folytatni 

Ahogy — mint fentebb láttuk - a nyugatos szerzők nagy része és Kassák köre egyaránt hang
súlyozta Ady és a szociáldemokrácia kapcsolatainak árnyoldalait, úgy proletárverseinek értékelése 
kérdésében is egyetértés alakult ki köztük. A nyugatos közvélemény döntő többsége azt vallotta, hogy 
Adynak a Népszava és a Gallilei kör számára írott költeményei nem érik el egyéb verseinek színvonalát, 
nem tartoznak működése java terméséhez. Elmarasztalták a költőt, mert ezekben a műveiben nagy 
művészi erejét közvetlen politikai célok szolgálatába állította.3 s A művészet autonómiájának védelme, 
mint eltérő törekvéseik megegyező motívuma, tette lehetővé, hogy Kassák hívei átvegyék a proletár-
versek nyugatos értékelését. A két értékelés összhangja azonban csak a felszínen volt meg. A Nyugat 
köre azért választotta el a költőt a proletárköltészettől, hogy tisztábbnak láthassa és jobban tisztel
hesse. Kassákék azonban mintegy félreállították őt a proletárköltészet útjából, hogy annak helyesebb 
irányt, a Kassákét jelölhessék ki: Ady Endre „leggyöngébb versei a proletárversek. Csak tematikusán 
hoztak valamennyire ú ja t . . . , mint régi ember közeledett az új témához s a verseknek így egyedül a 
tárgyban van jelentőségük... (Nála) az új téma régi emberségből fakad és miután ez utóbbi az 
egyedüli formaalkotó elem, a régi formában is jelentkezik, vagyis... Ady polgári költő, aki bizonyos 
verseiben nem a szerelemről, hanem éppen a proletárságról énekelt... versei is csak megértő polgári 
versek a proletariátusról, de nem proletárversek. Fejlődése nem esik a proletárköltészet vonalába".3 6 

30KASSÁK Lajos: Ady Endre 1877-1919. Ma, IV. 2. 14-15. 
31BOROSS F. László: Ady Endre és az új magyar líra. Ma, III. 10.112. 
3 2 MÁCZA JÁNOS: Garami Árpád: Gyötrődő, szerelmes tavasz. Ma, III. 4. 51. 
33BOROSS László: Ady Endre és kora. Nyűg 1919. I. 274-276. - BABITS Mihály: Utolsó 

Ady-könyv. Nyűg, 1923. II. 638-642. - FENYŐ Miksa: Ady tragédiája. Nyűg 1925.1.173-175. 
34BOROSS F. László: Ady Endre és az új magyar líra. Ma, III. 10. 112-113. 
3 5 Ezt az álláspontot Dóczy Jenő képviselte a húszas évek elején a leghatározottabban. DÓCZY 

Jenő: Egy másik végszó az Ady-anthológia ügyében. Nyűg 1922. 266-268. 
3'GÁSPÁR Endre: Kassák Lajos az ember és munkája. Julius Fischer Verlag, Wien 1924. 23-24. 
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Az eddigiekben az aktivisták Ady-értelmezésének két fontos elemét, az „avantgárd Adyt" és a 
„nyugatos Adyt" írtuk le. Ahhoz, hogy a kép egészét összerakhassuk, annak harmadik fontos elemét, a 
„klasszikus Adyt" kell még a továbbiakban önmagában megvizsgálnunk. A kettős portrét bevezető 
gondolatainkban utaltunk arra, hogy Ady „nyugatos" profilja „nem-korszerű" arculatának csak 
legkarakterisztikusabb vonásait tartalmazza, de ez utóbbi még egyéb jellemvonásokkal is rendelkezik. 
Amikor a „klasszikus Ady" képét felvázoljuk, akkor ezekre az eddig elhanyagolt „egyéb" jellem
vonásokra összpontosítjuk figyelmünket, a „nem-korszerű" Adyról alkotott avantgárd elképzelést 
tesszük teljesebbé, az aktivistákat Adyhoz való, távolságtartó, distanciát teremtő viszonyát gazdagítjuk 
újabb adatokkal. 

A „klasszikus Ady" kifejezéssel Kassák híveinek arra az eljárására utalunk, hogy írásaikban 
besorolták a költőt a magyar irodalom klasszikusai közé, Berzsenyi, Csokonai, Petőfi, Arany, 
Vörösmarty társaságába, beillesztették őt a magyar irodalmi fejlődés menetébe. Nyilvánvaló, hogy 
Petőfi, Arany, Vörösmarty oldalán, velük összehasonlítva Ady költészetének más tulajdonságai 
kerültek előtérbe, mint a Nyugat vagy a Ma alkotóinak közegében, és értéke is más mércével méretett 
meg. 

Az Ady pozíciójában történt eme változás természetét és jelentőségét akkor érthetjük meg, ha 
tisztában vagyunk azzal: hogyan viszonyultak az aktivisták a költőknek ahhoz a köréhez, amelybe 
Adyt besorolták: a magyar klasszikusok örökségéhez? Csak e viszony vizsgálata adhat magyarázatot 
arra a látszólag paradox állításunkra, hogy az aktivisták épp Ady klasszikus költői nagyságának 
elismerése során fogalmazták meg fenntartásaikat művészetével szemben. 

Az avantgárd tradíció-ellenességére, túlhajtott eredetiség-kultuszára példák tömegét lehetne fel
sorolni: nagyon sok olyan kijelentést, amelyekben a szerzők visszautasították a hagyományok 
követését, mint utánzást, majmolást, epigonizmust. Éppilyen közismert tény, hogy kijelentéseik 
ellenére nem jártak el következetesen ebben a vonatkozásban, hanem némileg ellentmondva a 
tradíciótlanság programjának (azt is mondhatnánk, korrigálva azt), szükségét érezték, hogy ősöket 
keressenek, olyan költőket a múltban, akikre hivatkozhattak, akiknek presztízsét felhasználhatták a 
maguk érdekében, akiket kijátszhattak ellenfeleikkel szemben. Hozzá kell, tenni, hogy a szükségletek 
mellett közrejátszott ebben a klasszikusokkal szembeni tiszteletlenség legnagyobb fokától való vissza-
riadás, bizonyos mértékű kényszerű alkalmazkodás a magyar irodalmi hagyomány adott hierarchiá
jához. Hangsúlyozzuk, hogy az őskeresés csak „némileg" volt ellentmondásban a tradíció meg
tagadásával, mert az avantgárd mozgalom hagyománnyal szembeni viselkedésének lényege éppen az 
volt, hogy az öskeresésbe is belevitték a tradíció megtagadásának programfát. 

A vállalt örökséghez elvileg többféleképpen lehet viszonyulni. Az epigonok túlságosan tisztelik a 
mintákat, a szükségesnél nagyobb mértékben követik azt a hagyományt, amelynek hívéül szegődnek. 
A termékeny művészi magatartást az jellemzi, hogy az alkotók nem rendelik alá magukat szolgaian a 
tradíciónak, visszafordulásuk elődeikhez mégis tartalmas, gyakorlati. Az aktivisták eltértek ettől a 
hagyományhoz való szabad és termékeny viszonytól, az epigonizmushoz képest pedig az ellenkező 
végletbe estek, öskeresésük szándékosan terméketlen volt: „Mindenki, aki volt; relatív. Evolúciót 
elősegítő érték az igazi érték és ez relatív éppen mert lépcső egy maihoz. Minden abszolút az 
előttevalóra, és minden relatív arra nézve, ami utána jön. Ami most van, az abszolút mindenesetre, 
hiszen a legteteje minden előttevaló lépcsőnek."3 7 „Mi tudatosan a mából akarunk következni és 
minden eddigi költőket meghazudtolón nem a múltban keressük a tradícióinkat. Nem a múlt század a 
maihoz képest kissé szűk látkörű, túlságos magyar rögben ragadt és gyakran puffogtató költőiben -
akiknek a relatív nagyságát és klasszikumát készséggel aláhúzzuk . . ."3 8 

Az ősökként, elődökként vállalt „relatív klasszikusok", Vörösmarty, Berzsenyi, Petőfi örökségéhez 
a fenti idézeteknek megfelelően kialakított viszonyukat saját szavainkkal röviden így rekonstruáljuk: A 

3 'RÉVAI József: Ibsen és a monumentális irodalom. Ma, II. 8., 128. 
3 8 RÉVAI József: Babits Mihály: Irodalmi problémák. Ma, III. 1., 8. 
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maguk korában korszerűek voltak, az akkori modernség követelményeinek megfelelően alkottak, ezért 
lehettek nagy költők. Ám ma már az őket foglalkoztató problémák nem időszerűek, módszereik 
idejétmúltak. Akkor maradunk hozzájuk hűek, ha elszakadunk tőlük és eredetiségük, korszerűségük 
puszta ténye marad számunkra követendő példa, az, hogy mi is korunk leghaladottabb eszmei
esztétikai tartalmait valljuk magunkénak és ezekre építsük gyakorlatunkat. 

Azaz a megkeresett ősök olyan törekvések számára szolgáltak cégérül, amelyekhez konkrétan 
semmi közük nem volt. Az áttétel, amelyet így a folytonosság „vállalásakor" az aktivisták alkalmaztak, 
oly mérvű volt, hogy a leghódolóbb tisztelet sem járt az utódra nézve semmilyen valódi kötelezett
séggel. Az Uyen folytonosságot nyugodtan tekinthetjük képletesnek. Ennek az eljárásnak „haszna" az 
volt, hogy egy klasszikusról lehetett a legnagyobb elismeréssel nyilatkozni, de elzárkózni azoktól a 
gyakorlati teendőktől, amelyekkel az üyen elismerés járni szokott. 

Nem véletlen, hogy ezzel a semmire sem kötelező tisztelettel még Aranyt is be tudták vonni az 
előkelő ősök körébe: „Aranyt ma célirányos ideállá magasztosítani egyenlő lenne a mai nemzedék 
gyöngeségével. Minden művész csak maga teremtheti meg törvényeit és céljait: ennek egyik legerősebb 
magyar bizonyítója Arany János volt, aki érzéseiben, gondolataiban és megéléseiben korát leg
tisztábban és legegyetemlegesebben érzékeltette meg. Az ő lezárt és tudatosan kihasznált gondolat, és 
formakörében már csak epigonok gombásodhatnak fel."39 Révai József ebben a szellemben nevezte 
Arany igazi örökösének Babitscsal szemben Kassákot. 

Azért írtunk ilyen részletesen Kassák körének a klasszikusok örökségéhez való viszonyáról, mert 
„klasszikus Ady"-képük nem volt más, mint ennek a viszonynak kiterjesztése Ady alakjára. Költésze
tének nem-avantgard vonásai lehettek igen értékesek, de zavarták azt a programot és értékrendet, 
amelyet az aktivisták kialakítottak és érvényesíteni akartak. Legegyszerűbb volt mindazt, amit nem 
lehetett avantgárd előzményként felhasználni, azonosítani a nyugatos szellemmel és mint ilyennel 
elbánni vele. 

Ezt mégis csak korlátozott mértékben tették meg. Arról fentebb írtunk, hogy a kivételképzés 
keresztezte a tehetség felismerését, a művészi érték elismerését is. Babits példáján szemléltettük, hogy 
az aktivisták az igazság eltorzításától sem riadtak vissza, amikor esztétizálóvá egyszerűsítették le 
költészetét. Nem elegendő tehát Ady lírájának átütő erejére hivatkozni, amikor keressük az okát, miért 
tartották szükségesnek előnyösen megkülönböztetni őt generációjától, még olyan esetekben is, amikor 
elhatárolták magukat tőle. 

Babits félreértelmezésében az aktivisták kezére játszott az a tény, hogy a költő a közvéleményben, 
nagyrészt még a Nyugatéban is, esztétizáló költőként volt ismert. Ezzel szemben Ady „életessége". 
politikai érdeklődése, szociális érzékenysége, baloldali, radikális, sőt szocialista szimpátiái, eszté-
tizmus-ellenessége, a formai kötöttségektől való nagyobb függetlensége (valamennyi érzékeny pont 
volt az aktivisták gondolkodásában) nyilvánvaló volt. Nem volt célszerű értelmezése és bírálata során 
költészetének nyugatos elemeire szorítkozni és figyelmen kívül hagyni ettől való szembetűnő elté
réseit. 

így művészi nagyságának elismerése elől elhárultak az ideologikus akadályok. Kassák köre ennek 
tudatában végezte el értelmezését, és ez meghatározta azokat a kereteket, amelyek között maradniuk 
kellett a költőre vonatkozó értikítéleteikben. A róla készített kép, amennyiben nem-avantgard vonásait 
tartalmazta, csak távolságtartó vagy egyenesen kritikus lehetett, de a kritikát és a távolságtartást 
udvariasabban kellett kinyüvánítaníok, mint a Nyugattal szemben. Előbb el kellett ismerni nagyságát, 
„szentté kellett avatni", hogy aztán el lehessen fordulni tőle. Csak hódolattal mellőzhették, megkülön
böztetett tisztelettel állíthatták félre. 

Kézenfekvő volt tehát a Petőfin, Vörösmartyn, Aranyon kipróbált módszert alkalmazni reá: 
besorolni őt a tisztelt de nem követett ősök, a magyar klasszikusok sorába. „Vállalták" őt, de ezt a 
deklarált pozitív viszonyt nyugodtan idézőjelben hagyhatjuk. Nem jelentette ugyanis azt, hogy Ady 

3 * Az ünneprontók. Arany János. Ma, II. 5., 66. 
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öröksége bármilyen kis mértékben is befolyásolta volna a már önálló csoportot alkotó aktivisták 
célkitűzéseit és művészi gyakorlatát. Figyeljük meg a következő idézetben a hódolatot és mögötte az 
elfordulás mozdulatát: „Adynak ezt a kortváltó jelentőségét és teremtő értékét mi minden őt megillető 
téren nemcsak elismerjük, de hangsúlyozzuk is, az alázkodás helyett azonban a túlmutatás kell hogy 
feladatunk legyen. Mi (életkorban) egyészen fiatalok Adyt már kész klasszikusként kaptuk a kezünkbe 
és jóformán rajta okoltunk; mi a tíz év előtti Ady-harcokra már csak hírből emlékszünk és ezeknek 
jelszavait és célkitűzéseit már nem érezhetjük véresen aktuálisnak a magunk számára."4 ° 

Az aktivisták irodalmunk klasszikusai iránt érzett tiszteletüket azzal indokolták, hogy ők a 
magyarság sorskérdéseire tudtak lényeges, korszerű, érvényes válaszokat adni. Ady és a magyar 
költészet nagyjai közötti folytonosságot ebben a vonatkozásban keresték: „Csak folytatója a hallat
lanul faji mivoltában Gyulaiék, Aranyék kálvinista, nehézvérű, konzervatív, passzív költészetének."4' 
„A régi fogalmak szerint éppen, (Arany, Taine, Gyulai) volt Ady hallatlan faji rezultáns... 
Rettenetesen faji Ady költészete, nemcsak magyarságát kiabáló versei, de minden vonala és skálája és 
érdemes volna összehasonlításokat tenni: Vörösmarty, Arany, Petőfi közt és Ady közt, mert 
Vörösmarty képzetgazdagsága, Arany dekadens ereje, komplikáltsága és Petőfi dalban konkludáló 
reagáló és hátfordító képessége mind öröklődött itt."4 ' „Az az új, amit Ady a magyar nyelvű lírába 
hozott, egyáltalán nem volt múltmegtagadóan forradalmi... Ady éppen a >>magyar nemzeti lírának« 
volt Csokonain és Petőfin keresztül legszervesebb továbbfejlesztője... A Petőfivel aktívvá 
komolyodott, de az epigonokban modoros játékká satnyult magyar faji lírát az ezirányban még hatni 
tudó összes újabb iskolák... fejlődéseredményein túlszűrte és a maga irányában befejezetté telje
sítette . . ."4 3 „Ady Endre meghalt és meghalt vele a magyar nemzeti líra legnagyobb reprezen
tánsa is."44 

A nemzeti líra legjobb hagyományait folytató „klasszikus Ady"-nak az avantgárd publicisztikában 
a „tragikus magyar próféta" szerepe jutott. Ebben a szerepében előnyösen lehetett megkülönböztetni 
őt a nyugatosoktól (és, tegyük hozzá, a nép-nemzeti konzervativizmustól), de hátrányosan az 
aktivisták művészi magatartásától. 

Utaltunk arra, hogy a Nyugatban lényegében háromféleképpen értelmezték Ady költészetét, és 
a tragikus magyar zseni szerepét atöbbiközött ebben a körben tulajdonították neki. Az aktivisták mint 
a másik két értelmezés esetében, ekkor is érintkeztek a Nyugat elképzeléseivel, de az ismert recept 
szerint említett szerepében szembeállították vele a költőt. Előfordult ugyan, hogy a. Nyugat alkotóit is 
úgy értékelték, mint a klasszikus magyar hagyományok örököseit, de egyrészt ez a szempont sokad
rangú szerepet játszott a dekadencia vádja mögött, míg Ady értékelésének egyik legfontosabb 
mozzanata maradt. Másrészt fajiságuk, magyarságuk miatt a nyugatosokat sokkal élesebben megrótták, 
mint Adyt, a magyar feudalizmussal való megalkuvást vetve szemükre. Ady csak akkor kapott ilyen 
szigorú bírálatot magyarsága miatt, amikor együtt emlegették generációja más tagjaival.45 Az 
átfedések és átmenetek a (tragikus) magyar költő-szerep kérdésében a Nyugat és Ady között nem 
csökkentik azt a hangsúlyozott ellentétet, amelyet a magyar költészeti hagyományokat tragikus 
hangoltsággal, de méltó módon folytató Ady és a dekadens, hedonista nyugatosok között az aktivisták 
megállapítottak. 

Ezt a felelősségteljesnek, egészségesnek és tartalmasnak elismert költői magatartást azonban 
elmarasztalólag állították szembe az avantgárd költői magatartással, amelyet ugyanilyen felelősség
teljesnek, egészségesnek, de a fajival, a magyarral szemben internacionalistának és osztály-

40BOROSS F. László: Ady Endre és az új magyar líra. Ma, III. 10. 111. 
4 • RÉVAI József: Kassák, új fajiság és objektív líra. Ma, II. 12. 192. 
4 2 RÉVAI József: Babits Mihály: Irodalmi problémák. Ma, III. 1.10,12. 
4 3BOROSS F. László: Ady Endre és az új magyar líra. Ma, III. 10., 111,112. 
44KASSÁK Lajos: Ady Endre 1877-1919. Ma, IV 2.14. 
4 s RÉVAI József: Kritika (Schöpflin Aladár könyvéhez). Kritikai tanulmányok. Ma, II. 9.135. 
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szempontúnak, a tragikussal szemben optimistának, forradalminak gondoltak. Ahogyan a fajiság 
kérdésében Ady és a Nyugat, úgy a forradalmiság és internacionalizmus kérdésében Ady és az 
avantgárd vonatkozásában elismertek némi folytonosságot, de a hangsúlyt az ellentétre helyezték, 
amely ezen a téren is Kassák és Ady szembeállításában nyilvánult meg: [Ady] „lírája is tiszta, nyugattal 
kevert dús kifejezője a magyar henye nekibúsulásnak. A fajisága alföldi értelemben az, sőt pusztai, sőt 
ázsiai, sőt szlávval és kunnal kevert bővérű fajiság . . . új, Budapestbe született költőnk [Kassák] 
fajisága proletárfajiság; internacionális ideológiájú, társadalmi kényszerű, új téma-lehetőségeket meg
kívánó, új líra . . . És ez az új fajiság!"4 6 

Adyt tehát a Nyugattal és az avantgárddal egyaránt ellentétbe állítva kapcsolták a nagy magyar 
költők sorába, ebben az értelemben tekintették a klasszikusok méltó folytatójának. Az új klasszikus 
rögtön kulcsszerephez jutott a magyar költészet történetéről alkotott avantgárd elképzelésekben. Az 
aktivisták a maguk korát úgy élték át, mint korszakváltást az irodalomban. A hagyományos faji, és 
mint ilyen, nagy értékeket hordozó irodalom elhal - vélték - és elkezdődik egy új, proletár, 
forradalmi és internacionalista szellemű modern irodalom, amelyet saját törekvéseikkel azonosítottak. 

Ady kulcsszerepe e rendszerben hálátlan szerepnek bizonyult: az ő személyét bírálva szakadtak el 
az aktivisták a hagyományos irodalom egészétől. Fejlődési sémájuk szerint az elmúlt irodalmi korszak 
fejlődésének csúcspontja, legreprezentatívabb alakja Petőfi volt. Ady költészete ellenben a folyamat 
végpontját jelentette. Petőfi: forradalmi csúcspont; Ady: tragikus végpont; az avantgárd: új kezdet, új 
forradalmi csúcspont. 

Bármennyire elismerték tehát Ady nagyságát, egy olyan faji költészet képviselőjének tekintették, 
amely már „elveszítette a szociális fejlődéslehetőségekkel való értékkapcsolatait".4 7 „Ady nem 
elkezdője új költészetünknek, hanem befejezője Vörösmarty, Arany, Petőfi triászának, a faji költészet 
régi értelmezésének vége, remek, heves, ölelő és végső lobbanása, ami előre is világított... És a 
fajiságaban megragadt, tradíciós éneklésu költő abban korszakos, hogy korszakot zár és magába vetíti 
ösztönösen az újat."48 „A magyar irodalomban Petőfi forradalmat jelentett... A Nyugat gárdájának 
magja, Ady, lezárta azt a forradalmat, amit Petőfi megindított. Új hangot, új formát hozott, de új 
világszemléletet nem. . . És Petőfi óta, akinek forradalmát Ady zárta le, a magyar irodalomba a »Ma« 
hozott először forradalmat."49 „1848-1918. Hatalmas útvonal, melynek végén materiálisán Ady, 
mint a fajának minden baját és konokságát szintetizáló ember a pont . . . ezen a ponton' lehetne 
megmutatni azt a kontrasztos nagy különbséget, ami közte és a nagyon sokszor mellécitált Petőfi 
között iskolapéldásan nyilvánvaló. Petőfi az eszmék fanatikusa, Ady a reális élet kényszerítettje volt. 
Az egyik aktív, a másik passzív temperamentum. Az egyik kezdet, új eredmények feldobója, a 
másik egy epigongeneráció által elsikkasztott eredmények összemarkolója, elődjeinek túlérettsége 
vol t . . . Ady a forradalmas ember előtt lényegében kevesebb Petőfinél.... Petőfivel szemben lekésetté 
az idő. Petőfi az elérhetőt megkívántató volt, Ady az elértet elfogadtató lett. Az tehát, hogy Ady 
lényegében kisebb jelentőségű faktor a világfejlődés utóbbi 60-70 esztendejében, mint Petőfi, fel
tétlen igazság... Petőfi valami általános emberi sebből felsajgatta a farkasok és kutyák dalát, Ady 
legnagyobb elkeseredésében is belecsuklott a Kurucok panaszló énekébe. Ady tragédiás sorsa egy 
önmagában elvérző nagyszerű dokumentum a magyarság tragédiájában. Az ő lekésett sorsa egy nemzet, 
sőt a nemzetek lekésettségét példázza... A nemzetek állami önállóságukat akarták, Ady fajtája 
tunyaságát ostorozta... Ma pedig már az emberiség sorsa fáj az embernek, ez a kor az új Petőfik kora 
- ahol a kezdet kezdődik. Adyval egy nagy politikai és művészetfilozófiai korszak záródott le. És 
ebben a fölségesen elintéző gesztusban van az ö történelmi nagysága. Nem az új világ új embere volt, 
nem a drámain kirobbant kezdet, hanem a tragikusan elégett vég . . ."5 ° 

4 6 RÉVAI József: Kassák, új fajiság és objektív líra. Ma, II. 12. 192. 
4 7BOROSS F. László: Ady Endre és az új magyar líra. Ma, III. 10.111. 
4"RÉVAI József: Babits Mihály: Irodalmi problémák, Ma, III., 1., 12. 
4'SZÉLPÁL Árpád: Forradalmi művészet - vagy pártművészet. Ma, IV. 1. 4, 9. 
S0KASSÁK Lajos: Ady Endre 1877-1919. Ma, IV. 2.14-15. 



Fejtegetéseink eredményeképpen 'rendezetten' áll előttünk az aktivista Ady-értelmezés három ele
me: az „avantgárd", a „nyugatos" és a „klasszikus" költő. Ez az Ady-kép azonban nem volt ilyen ren
dezett. Spontán egységben összevegyülve, „rendetlenül" léteztek benne az elemzés során mestersége
sen különválasztott vetületek. Előfordult, hogy még egyazon írásból is, bekezdésenként vagy monda
tonként más-más Ady-arc tekintett olvasójára. Az egész tehát több és más, mint a három egymás mellé 
állított rész összege. Az avantgárd Ady-értelmezésnek ezt a sajátos, ellentmondásos egységét mutatjuk 
be az alábbiakban. 

Vizsgáljuk meg először a kettős Ady-kép és a ,Jclasszikus Ady"-ról alkotott aktivista elképzelések 
belső összefüggéseit! Közöttük a dolgozat gondolatmenetében határ húzódik: A kettős portré 
magyarázatát az avantgárd mozgalom Nyugat-ellenes magatartásának felvázolásával alapoztuk meg, a 
„klasszikus Ady" magyarázatának alapját olyan elemzés képezte, amelyben az avantgárdnak a 
tradícióval szembeni viselkedését világítottuk meg. A gondolatmenetnek ezt a két szerkezeti egységre 
tagolódását az a tény magyarázza, hogy az Ady-életmű avantgárd Ady-örökséggé az aktivista publicisz
tikában érvényesülő két különböző, sőt, ellentétbe állítható tendencia (a Nyugat-kiitika és a klasszikus 
tradíció megítélése) érvényesülése következtében rendeződött. 

Egyrészt belevonták a költőt az irodalmi élet hétköznapi, aktuális, nemegyszer az igazságtalanásgig 
kíméletlen csatározásaiba, a nyugatos-avantgárd értékkonfrontációba. Másrészt kiemelték, kioldották a 
kor hétköznapi harcaiból, ünnepibb, emelkedettebb (persze hűvösebb és számukra érdektelenebb) 
régiókba emelték, ám ki is szorították őt ezáltal a nyugatos-avantgárd értékkonfrontációból. Maguktól 
elhárították és egyúttal a nyugatosoktól is megtagadták örökségének „klasszikus" tartományait. 
Eltávolították őt a jelenből, az elavult nagyok között találva neki helyet. 

Értelmezésének és értékelésének két tendenciája kívételezettségének két, ellentétes jelentést 
kölcsönzött. Egyik esetben a költő avantgárddal rokon vonásait honorálta megkülönböztetett tiszte
lettel aktivista közönsége, míg a másik esetben a klasszikus Adyt kénytelenek voltak előnyösen 
megkülönböztetni generációjától, annak ellenére, hogy ilyen minőségében nem jelentett támaszt az 
avantgárd törekvések számára. 

A kettős Ady-portré és a „klasszikus Ady"-kép minden ellentét dacára mégis szervesen össze
kapcsolódott. Ellentétük csak a köztük levő folytonosság felszínén képződött. A „klasszikus Ady "-kép 
megszerkesztésének alapelvét megkaphatjuk, ha a kettős portrét megalapozó kivételképzés elvét 
általánosítjuk a tradíció egészére. Az aktivisták ugyanis nemcsak a Nyugatban, hanem minden nem-
avantgard irodalomban (beleértve a klasszikus hagyományokat is) csak azt ismerték el aktuálisnak, 
követésre méltónak, megfontolandó tanulságokat tartalmazónak, ami feléjük mutatott, ami egyezett 
programjukkal. Ami benne más természetű volt, lett légyen az nyugatos vagy nemnyugatos jellegű, 
azt vagy elhallgatták, elhanyagolták vagy elhatárolták tőle magukat. A kettős Ady-kép és a „klasz-
szikus Ady"-kép esetében tehát ugyanazon programnak, a tradíciótól való függetlenség programjának 
két, csak modorában vagy módszereiben eltérő, de célkitűzéseiben azonos variációjáról volt szó. 

A mélyebb ellentét a kettős Ady-kép kellős közepén húzódott. Egyik oldalon állt az elismert 
„avantgárd Ady" és a másik oldalon a „nem-avantgard" (a nyugatos és klasszikus) Ady, akihez 
distanciával viszonyultak az aktivisták. Ez az ellentét a szövegekben konkrétan mint paradoxon, 
önellentmondás, következetlenség, ingadozás nyilvánult meg. Egyik helyen Adyt impresszionistának 
nevezték, a másikon tagadták, hogy köze volna hozzá az impresszionizmusnak. Egyik mondatban 
aktivistaként, a másikban nyugatosként jellemezték. Egyik bekezdésben fajiságáról írtak, a másikban 
internacionalista vonásait fejtegették. A fogalmazásbeli paradoxonoknak, az értelmezés következet
lenségeinek nagy része abból eredt, hogy a szerzők általuk vélték adekvát módon érzékeltetni a költő 
életművének objektív ellentmondásait és következetlenségeit. 

Egy olyan modellhez igazították Ady-képüket, amely az ellentmondásokat nem szüntette meg, de 
„szalonképessé tette", a felelősséget értük Adyra hárította: a költőt az aktivisták a hagyományos 
költészet talajából kinövő, a dekadens líra által is befolyásolt avantgárd élőfutárnak tekintették. 
Előfutár az, akiben csírájában megvan már az, ami később kibontakozik, de megterhelve negatívumok-
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kai; aki minden nagysága mellett, amely őt a kortársaihoz képest jellemzi, még pozitívumaiban sem 
jelenthet konkrét útmutatást, mert értékei teljesen feloldhatók a rajta túlhaladt művészeti törekvések 
programjában. 

Ady előfutár-modellje abból a szükségletből fakadt, hogy az aktivistáknak vállalniuk kellett őt, de 
el is kellett tőle szakadniuk. A hozzá való viszonyuk ezért nem is lehetett más, mint kettős, belsőleg 
feszült. Költészete a Nyugat és az avantgárd, a hagyományos és modern érintkezési pontján helyez
kedett el. Nem a három pólus valamelyikére, hanem mindhármójuk közé, a senkiföldjére állították 
alakját. Egyetlen írói portréba gyúrták bele az avantgárd-nyugatos és a modern-klasszikus alternatívát. 
Az arc egyik fele a taszító, a negatív példa volt, és negativitásánál fogva közvetve utalt a helyes irányra, 
a sugallt avantgárd mintára. A másik, a pozitív arc közvetlen az avantgárdra emlékeztetett. 

Idézzünk néhány példát arra a nyelvi szervező közegre, amely által az előfutár-modell meg
fogalmazódott: „néha és itt ott, de mégis: szintetikus atmoszférában él, bár ez az atmoszféra meta
fizikus őnála";5' „Ady nekiindulása tele van az újonnan születő fajiság és a méhesbenbúsuló kálvinista 
ősök, italmelletti kontemplációja; henye élete közötti verekedéssel;... Ady még nem költője ennek . . . 
csak megérzője";53 „Kicsit tudatosan Parissal aláfestett . . . költészet volt, de a préselt artisztikumon 
kívülre lendülés volt mégis az alapja... Néha beleharapott a líra új lehetőségeibe, de csak önkény
telenül és neki nem megfelelőn... Ady áthidaló egyéniség . . . Az összes Élet magán át való meg
sejtései ezek, persze ösztönösen, régi terminológiával, nagyonis dalolva ";53 „kortváltó jelen
tőségű . . . A magyarság nála már nem éktelen, agresszív zászló- és jelszópoézis... De fajisága még 
túlságosan kidomborodó . . . Az internacionalizmusnak és a fajiságnak ez a kompromisszuma a hibás 
abban, hogy Ady szociális líratartalmának csak átmeneti közössége lehet a progresszív tempera
mentummal . . . nem impressziók már, de még nem is anyagba kovácsolt lényegtömbök. Paradox 
kifejezéssel azt mondanók: immanens impressziók... sok helyen sűrű szintetikus akcióba n ő . . . 
Minden átmenetisége mellett is ő volt mégis az első, a k i . . . Nacionalizmusa internacionalizmussal, 
fajiság szocializmussal, szubjektivitása az élet intenzív komolyanvevésével már új dimenziókba 
erjed.. ,"54 stb. 

Az idézetek azt mutatják, hogy az írások és megjegyzések folyton egyensúlyoztak Ady vállalása és 
elutasítása között. Olyannyira egybedolgozódott bennük az apológia a kritikával, hogy csak mester
ségesen lehetett különválasztani, amint mi azt tettük. Nem külön-külön jelentek meg, hanem egyazon 
írásban, egyazon mondatban, egyazon struktúrában - sőt, bizonyos minősítésekben szételemez-
hetetlenül egy fogalommá válva (pl. „immanens impressziók"). A helyes kezdeményekként elismert, 
voltaképpen avantgárd ismérveket megterhelték mindenféle zavaró, az értékből levonó, az avantgárd 
ismérvekkel ellentétes, lényegében nyugatos vagy „klasszikus" ismérvekkel. Mintha Ady jó és rossz 
oldalai között a költői bensőben vagy kompromisszum köttetett volna vagy meghasonlás, harc tört 
volna ki és a mindenkori teljesítmény e harc mindenkori kimenetelétől függött volna. Elismerték 
valamely pozitív tulajdonságát, de ehhez hozzátették a „nem eléggé" vagy a „csak néha"-szerű 
kifejezéseket, illetve szemére vetették hibáit, de ezt enyhítették „de mégis"-sel ellentétükbe fordított 
mondatokkal. A minősítő megnevezések, amelyekkel illették, többnyire az előfutár jelzői voltak: 
áthidaló, átmeneti, korváltó, kompromisszumokat kötő, a régit lezáró és újat ösztönösen megsejtő -
stb. 

A leírtakat tehát úgy foglalhatjuk össze, hogy Kassák körének felfogása szerint Ady az avantgárd 
mozgalom közvetlen előfutára volt. Ezzel az összegzéssel azonban nem zárhatjuk le a tanulmány 
gondolatmenetét, hanem - visszatérve a kiinduló kérdésfeltevéshez - röviden válaszolnunk kell arra: 
hogyan befolyásolta a húszas évek pályakezdő költőinek Adyhoz való viszonyát az „avantgárd 

5 ' RÉVAI József: Kritika (Schöpflin Aladár könyvéhez). Kritikai tanulmányok. Ma, II. 9.135. 
52 RÉVAI József: Kassák, új fajiság és objektív Ura. Ma, II. 12. 192. 
5 3 RÉVAI József: Babits Mihály: Irodalmi problémák. Ma, III. 1.10., 12. 
54BOROSS F. László: Ady Endre és az új magyar líra. Ma, III. 10.111.112. 
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előfutár"-modell? E befolyás jellege, mértéke egyrészt az Ady-kép értékétől, másrészt a költő 
befogadó magatartásától függ. 

Az avantgárd Ady-kép értékét azon mérhetjük le, mennyire tette lehetővé a nagy költő örök
ségének elfogulatlan megközelítését, teljes és konkrét megértését és intenzív átélését a befogadók 
számára, mennyire pontos ítéleteket tartalmazott az örökség problematikus oldalairól, illetve 
aktualitása korlátairól. Hogy mit lehetett elvárni ebben a tekintetben a húszas évek elején az 
aktivistáktól, reálisan csak úgy ítélhetjük meg, ha az előfutár-modellt összehasonlítjuk az időszak -
véleményünk szerint - legelfogulatlanabb, legteljesebb Ady-ismerétével: a nyugatos Ady-képpel. Hol 
maradt el tőle, hol bizonyult torznak és tévesnek hozzá képest és - mivel annak is megvoltak a maga 
előítéletei, tévedései, korlátai - mely pontokon lépett túl rajta és mely pontokon látta helyesebben és 
pontosabban a nagy örökséget? 

Ami ez utóbbi pontokat illeti, ilyen nagyon kevés volt. Bizonyos igazságokat az aktivista Ady-
kritika kétségkívül frappánsabban, szemléletesebben és következetesebben tudott sajátos nézőpontjáról 
megállapítani és kinyilvánítani, mint a Nyugat publicisztikája: poétikai korszerűségét és a forradalmi 
eszmevilággal való kapcsolatát jobban hangsúlyozta az előbbi, mint az utóbbi. 

De ezt a fölényt nagymértékben csökkenti, hogy a valóságos folytonosság közöttük csak lát
hatatlan alapját képezte annak a manipulált értelmezésnek, amelyben az avantgárd által vállalt Ady 
szellemi portréja elrajzolt, leegyszerűsített formában megjelent. Aki ma a modernség és forradalmiság 
terén ezt a folytonosságot tárgyszerűen akarná kimutatni, nagyon kevés támpontot kapna munkájához 
az aktivisták cikkeiben, legfeljebb az amúgyis ismert közhelyek megfogalmazását vagy az első pillan
tásra is szembetűnő közösségeket. Sőt, fonák módon, ideologikus okokból, éppen ott hanyagolták el a 
folytonosságot, ahol valójában legközelebb került hozzájuk a nagy „előfutár": Ady utolsó éveinek 
költészetére kevesebb figyelmet fordítottak, mint a Vér és arany vagy Az Illés szekerén kötetek 
verseire. Az aktivisták a modern és forradalmár (azaz az általuk vállalt) Ady esetében eleven költői arc 
helyett egy Ady-porténak maszkírozott avantgárd önarcképet rajzoltak. Értelmezése ürügyén 
önjellemzést adtak, presztízsével megtámogatva. 

Az Ady-kép egészét tekintve azonban még ez a relatív fölény is teljesen elenyészett. Az aktivisták 
megkülönböztetett érdeklődése a gazdag és komplex Ady-életműnek csak egyetlen vetületét tüntette 
ki: azt, amelyben úgymond beleharapott a líra új lehetőségeibe, amelyben megközelítette a szintetikus 
irodalmat. Mindazt, ami ezen kívülrekedt, hanyagul kezelték. Mindazokkal a részletkérdésekkel, 
amelyeknek együttes jelenléte a voltaképpeni Ady-értelmezést jelentette (életrajza, műveltsége, 
szerelmi lírája, stílusa, verselése stb.), érintőlegesen foglalkoztak. Eltekintettek az Ady-problematika 
komplexitásától, öröksége gazdagságától. Az avantgárd Ady-irodalom sokkal szegényesebb, sokkal 
kevésbé informatív természetű volt, lényegesen könnyebb „dióhéjban" összefoglalni, mint azt a zsúfolt 
információtömeget leírni, amelyet a nyugatos irodalom tartalmazott. Ugyanazok a gondolatok, szem
pontok ismétlődtek, variálódtak, ragozódtak benne számtalanszor. Míg a Nyugatban Adyra folyton 
visszatértek sok vonatkozásban, sok műfajban, egy mondatra csupán vagy egy egész cikksorozatra, 
esetünkben a „műfaji" változatosságnak nyomát sem találjuk. A Algáiban Ady abszolút viszonyítási 
pont, itt ellenkezőleg: elrugaszkodási pont volt. Az előfutár-modell sablon volt, amelyre az aktivisták 
lefaragták Ady eleven szellemi örökségét. 

Költészetének jelentőségét nem vagy csak kis mértékben lehetett azon mérni, mennyiben előlegezte 
az avantgárd törekvéseit, így az életmű kettős könyvelése merőben szubjektív, önkényes volt. Sem a 
dicséretek, sem az elmarasztalások nem illeszkedtek feltétlenül pontosan erényeire és hibáira. Az 
aktivista mozgalom nem immanensen, belülről, hanem kívülről, voluntarista módon közelített hozzá. 
Az avantgárd által készített Ady-kép az igazság és igazságosság szempontjából bizonyos fokig 
eltávolodott a valóságos Ady-arctól, illetve az adott korban a költőről kialakítható, optimális képtől. 
Az avantgárd Ady-irodalom egészében soha nem érte el a nyugatos Ady-irodalom legjobb színvonalát. 

A pályakezdő költőkre gyakorolt befolyás tárgyi feltételei után a szubjektív feltételeket vesszük 
számba. „Ady, az avantgárd előfutár" sémájához a húszas évek pályakezdői háromféleképpen kap-
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csolódhattak. Sokan közülük nem kerültek az avantgárd vonzáskörébe, így esetükben az említett séma 
hatásával nem számolhatunk. Másik részüket azonban többé-kevésbé befolyása alá vonta az izmusok 
eszmerendszere. Ez utóbbi csoportban Ady örökségével szemben kétféle befogadói gyakorlat alakult 
ki. Voltak, akik teljes egészében alávetették magukat az avantgárd normáknak és voltak, akik az 
aktivista világnézet és esztétika hatása alatt is tudták valamelyest függetleníteni magukat az avantgárd 
dogmák egy részétőL 

Az előbbiek komolyan (a kelleténél komolyabban) vették Kassák körének Adyra vonatkozó 
megállapításait. Az avantgárd Ady-kép befolyását rájuk teljesnek tekintjük. Vagy meg sem ismerték 
költészetét, vagy ha egy korábbi periódusban már erre sor került, nagyrészt „elfelejtették", emlékeze
tükből kiszorították ismereteiket, a nyugatos tapasztalatok bőségét az avantgárd sablon mozzanataira 
szegényítették, egyszerűsítették le. Számunkra érdekesebb a befogadók másik típusa, amelyre egy
idejűleg befolyása lehetett mind a Nyugat, mind az avantgárd Ady-képének. E két, ellentétes irányból 
jövő befolyás következtében számukra kialakult nevelődési szituációt a következőképpen jellemezzük: 

Paradox magatartásnak minősíthetjük a nyugatos szerzők egy részének azt a gyakorlatát, hogy 
óvakodtak költői nagyságát alábecsülő kritikai észrevételeket tenni Adyra, a pályakezdőket azonban 
mintegy eltiltották költészetének gyakorlati követésétől. Noha az aktivisták magatartását nem tekint
hetjük ebben az értelemben paradoxnak (hiszen a költő iránt hangoztatott megbecsülésük helyenként 
igen éles kritikával elegyedett), a két ellenséges irodalmi integráció megegyezése az Ady örökségéhez 
való gyakorlati viszony két döntő pontján, paradox nevelődési szituációt teremtett a húszas évek elején 
induló költők számára. Mindkét oldalon hangoztatták Ady nagyságát, de mindkét oldalon elzárkóztak 
gyakorlati követésétől Némileg poentírozva a helyzetet azt mondhatnánk, hogy a nagyrabecsült Ady 
helyett az egyik táborban Babits, a másikban pedig Kassák követését ajánlották. 

Az Ady iránt mindkét oldalról hangoztatott tisztelet ürügyet teremthetett költészetének tanul
mányozására, a belőle eredő tanulságok megfontolására. Az Ady-krítika és a tiltó állásfoglalások 
ugyanakkor bomlasztották alkotó és befogadó bensőséges kapcsolatát. Ennek az ellentmondásos 
szituációnak elemzése azonban átvezet az eklektikus Ady-kép, a „budapesti avantgárd" mozgalom 
Ady-értelmezésének vizsgálatához, ami egy újabb, önálló tanulmány tárgya lehet. 


