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Azért is sajátságos ez, mert Dézsi főereje épen a szorosabb értelemben 
vett filológiai munkában van. A mélyebb lélektani, esztétikai elemzésre 
mintha nem is törekednék, s nem iparkodnék túlmenni a pozitív .adatok 
csoportosításán. Ezért érezzük hiányosnak az életrajzot is. Legyen szabad 
itt egy tévedést is kiigazítanunk. A XLVII . lapon Takáts Sándorra hivat
kozva azt írja Dézsi, hogy Balassa házasságát a pápa «torvenyesitette», s 
utána a költő szavaival, hogy mindkettőjüknek «szabadsagot adtak a házas
ságra*. Házasságot ((törvényesíteni* s azután a házasfeleket felszabadítani 
új házasságra kath. egyházjogi képtelenség. Itt valami félreértés van, mely 
valószínűleg onnét ered, hogy a római szentszék az előzetes fölmentéssel 
el nem hárított bontóakadály miatt érvénytelennek jelentette ki Balassa 
házasságát, de elfogadta a felek jóhiszeműségét s épen ezért az ártatlan 
fiúra nem terjesztette ki az ítélet jogi következményeit. Az u. n. putativ 
házasságból származó gyermekekre nézve ma is így rendelkezik a kath. 
egyházjog. Az ily házasság semmis, de a gyermekek törvényeseknek tekin
tendők. ~ 

Kifogásaink nem ronthatják le Dézsi müvének érdemét. Jelentős moz
zanat a Balassa-kutatás fejlődésében. Nélkülözhetlen lesz minden Balassával 
f oglalkozó szaktudós számára. 

KOCSIS L É N Á R D . 

Ady Lajos: Ady Endre. Budapest, az Amicus kiadása. 1923. N . 8. r. 245.1. 

Révész Béla könyve után (v. ö. IK. 33. 115. 1.), amely ízléstelen inti
mitások közlésével sem tette élesebbé Ady Endre arcképét, most a költő 
öccse, Ady Lajos — Révésznél mindenképen hivatottabb ember — szólal meg. 
Szép kiállítású kötetéről mindjárt elsőül meg kell mondanunk, hogy érté
kes munka; értékét őszinte becsületessége, föltétlen hitele, elfogulatlansága 
és előadásának érdekessége teszik. Céltudatosan foglalja össze mondani
valóját ; mondanivalója pedig sok van. Célját az előszóban úgy jelöli meg,, 
hogy keretet akar adni az életrajhoz és azt kitölti azokkal az adatokkal, 
amelyekről biztos tudomása van. Épen ezért nem tekint a szerkezeti ará
nyosságra, hanem a fejezetek egy részében rést vagy hézagokat hagy azok
nak a részleteknek, amiket mások alaposabban, bensőbben ösmemek. Elve, 
hogy irodalom-politikába nem avatkozik, a világnézeti küzdelmeket elke
rüli, nem akar döntőbíró lenni bátyja ügyében sem politikai, sem — hozzá
tehetjük — esztétikai kérdésekben. 

Becsületes ez a könyv, mert írója elveihez mindvégig hü marad. 
Kertelés és szépítgetés nélkül mondja el adatait, és ha természetszerűleg 
kiérzik is a munkából bátyja költészetének szeretete, minden irányban a 
lehetőségig elfogulatlan tud maradni. Nem nagyképűsködik. Közvetlen for
mában vezeti el az olvasót a szülői háztól Ady sírjáig és megmutogat út
közben mindent, amit tud, és amit más ilyen részletesen, ilyen megbíz
hatóan nem is tudhat. Nem támaszkodott pusztán emlékezetére, hanem az 
egykorú újságokat, följegyzéseit, levelezéseket filológiai gondossággal vizs
gálta át és biztos alapot adott a jövő kutatásnak. Az anyag földolgozása 
is méltánylást érdemel. Közvetlenül, érdekfeszítően mondja el Ady Endre 



életét ; leginkább tiszteletreméltó vonása pedig, hogy a hősén túl élesen 
világlik ki a szerzőnek jelleme is, egy önfeláldozó testvérnek képe, aki 
életéből sok-sok időt és munkát áldoz azért, hogy bátyjának élete útját 
tűrhetőbbé, elviselhetőbbé tegye. Munkájának alapgondolata is az, hogy 
Ady egyéniségét közelebb hozza az olvasóhoz, emberileg érthetőbbé tegye. 
Ezeket elörebocsátva, meg kell állapítanunk, hogy eredménye is ez. A köz
tudatban élő sok kósza adat után itt Ady Endrével nem mint titánnal, 
nem mint örökké átszellemült «hejehujas» zsenivel, hanem minden túlzás 
kerülésével, mi?it mindennapi emberrel találkozunk, akinek egyénisége 
•előttünk bontakozik ki, élete előttünk, közelünkben játszódik le. És ez a 
kép, épen írójának elfogulatlansága miatt, sok árnyékvonásával, sötétebb 
színeivel is rokonszenvesebb, mint az adyskodó üres rajongások — mert 
igazabb. 

Az életrajz tizenöt fejezeten át a szó legpontosabb értelmében élet
rajz marad. Ismétlem, a könyv szép — de az élet, amelyet rajzol, nem az. 
Nem volna helyénvaló kiélezni épen a könyv kapcsán a költő ellen a Léda-
és Hatvány-ügyeket. A könyvet a testvéri szeretet sugallta és adatait cél
jával ellentétesen fölhasználni, mikor a könyvről szólunk, nem szabad. 
A kép így is sivár: félbenmaradt tanulás, energiátlan hányattatás, egy 
beteges idegzet lassú elpetyhüdése, a Lédával való viszony, ital és nikotin, 
lues, egy már-már csak dacból eredő szerencsétlen házasság, Hatvány sze
repe, anyagi viaskodások — egészen addig a pontig, amikor a költőnek 
minden akaratereje, önuralma és beteges hajlandóságaival szemben való 
ellenállása megtörik : ez a tartalom. Sok mindent megértet, amit e nélkül 
máskép látunk. Üdítő részletei ennek az életnek alig vannak; még a 
gyermekkori emlékek közt is kevés. Melegekké teszi azonban őket helyen-
kint a testvéri szeretet, egy édesanyának megható gyöngédséggel rajzolt 
képe, a közvetlen hang és az írói művészet és tapintat. Nem élesedik ki 
belőle a költő kialakulása, irodalmi szerepe, de hiszen ez nem is célja az 
írónak. A maga szempontjából egészet, a mi szempontunkból jót adott. 

G Á L O S REZSŐ. 

Balogh Károly: Madách Imre otthona. Bpest. É. n. Athenaeum. 
K. 8» 90. i 

Ezzel a címmel egy nagyon bájos könyv jelent meg a napokban. 
Tartalmát címe mondja el. Csak azzal kell kiegészítenünk, hogy a költő
nek épen abból a korából, életének körülbelül utolsó tíz esztendejéből, 
közli intimitásait, melyben hatalmas müvének előkészítésével s megírásá
val foglalkozott s melyben költői diadalát aratta és élvezte. 

A közlésre az írók családi körülményei nyomják rá a hitelesség bélye
gét. Mert két íróval van dolgunk. A közreadó atyja, mint unokaöcs, a 
nagy költő házánál nevelkedett, kortársával, a költő fiával, Madách Aladár
ral. Visszaemlékezéseket írt ifjúkori benyomásairól, s fia, kinek neve a 
címlapon áll, ezekből válogatta össze a .Madáchra vonatkozó részleteket. 
Ezeket a kegyeletes fiú és rokon szószerint közli atyjának hagyatékából és 
saját fogalmazása kiegészítésekkel fűzi szerencsés egésszé. 


