
feladataihoz, célkitűzéseihez mérve íróját. A gyermekkor alvinci és pusz takamarás i 
élményein túl, amelyekhez főként a család széthullása és a gyűlölt bir tokügyek le-
rázott gondjai kötődtek, a többi erdélyi helységen végigutazik írójával, szinte azt a 
látszatot keltve az olvasóban, hogy megnézett minden helyet, falut , várost , fát, épü-
letet, temetőt, amit Kemény is megszemlélhetett. És ezeken a helyeken, m a j d Pes ten 
és Bécsben, Európa sok-sok városában megszólalnak azok a mesterek, írók, filozó-
fusok, akiknek műveiből tanulva alakította ki Kemény sa já t elvrendszerét, lá tás-
módját . A hatások azonban nemcsak művekből, hanem kor társakkal való kapcsola-
tokból is érték az írót, Wesselényi, Petőfi, Széchenyi, vagy későbbről Csengery, 
Deák, Gyulai Pál méltó helyet kapott Kemény életében. Az egyénnek a közösségben 
való mozgását, az egymásra hatását mérlegelve azonban Veress Dániel egyes esetek-
nek a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonít, például mikor megemlíti , hogy a 
dési születésű Czakó Zsigmond drámaíró alig huszonhat éves korában a Pesti Hí r l ap 
szerkesztőségében Kemény kölcsönkért pisztolyával oltotta ki életét. Kíméle t lenül 
éles bonckéssel bont ja fel Kemény szerelmeinek történetét , a boldogtalanság egyik 
okát látva a reménytelen, csalárd szerelmek és szeretők sokaságában. 

Az emberi életből, a korból, tehát a valóságból születnek a művek, amelyeket 
Veress Dániel sa já t j akén t ért, és teszi elemzéseivel mindannyiunk közkincsévé. Sike-
rül tnek és ú j szempontokat érvényesítőnek ta r tha t juk az Élet és ábránd, A h í r lap-
szerkesztő naplója, az özvegy és leánya, a Zord idő elemzését, mélyebb érveléssel 
szólhatott volna A két Wesselényi Miklósról és a többi politikai je l lemrajzról . 
A műelemzésekben bomlik ki a maga szépségében Veress Dániel költői eszközökben 
gazdag prózája: a pletykálkodás nála idegeket roncsoló szóbeszéd, a heveskedés n e m 
gyeplőzött indulat, egy mű bonyolult szerkezete indázóan kusza, egy cikk államböl-
cseleti erezetű, Keménynek távolbaérző képessége van, 1846-ban bemerészkedik az 
ellenség háta mögé is egy kurta fürkészésre, 1848-ban tevékenysége főként írásos 
közügyiség. 

Veress Dániel monográf iá já t Sütő Andrásnak a jánlot ta . Méltóbban nem csele-
kedhetett volna. (Dacia Könyvkiadó, 1977.) 

TÖTH GYULA 

Kiadván/ok az Ady-évfordulóra 
AZ ELHAGYOTT KALÓZ-HAJÓK 

Az évforduló könyvterméséből kiemelkedik Az elhagyott kalóz-hajók című ver -
set és jó néhány más kéziratot facsimilében, és okos, forrásér tékű elemzéssel be -
muta tó a lbum; a remek nyomdai kiállítás a kitűnő t ipográfus, Szántó Tibor é rdeme. 
A költő szerelmi élményeit összefoglaló „miniatűr emléki ra t" elemzése jó lehetőség 
Baróti Dezső előtt, aki a tanulmány első fejezeteiben megismertet i az olvasót Ady 
Léda és Csinszka közötti szerelmeivel, érdekes és gazdag, ha nem is teljes a kép. 
A kézirat- és levélreprodukciókkal, fényképekkel dokumentá l t t anu lmány bizonnyal 
sok újdonsággal szolgál sokak előtt, a bőséges képanyag válogatásában E. Csorba 
Csilla is közreműködött. 

A Petőfi Irodalmi Múzeumba Fenyő Miksa gyűjteményéből és áldozatából ke rü l t 
kézirat i lyformán való közlése egy ígéretes könyvsorozat nyi tánya lett, a további 
kötetek hasonló érdekességűek lehetnek majd , a szép nyomdai kivitelért a Magyar 
Helikon Kiadó kezeskedik. 

A Nyugat 1914. július 16-i számában megjelent Ady-vers, „az életpálya elbocsátó 
szép üzenete" valóban egy-egy szerelmi szakasz vízválasztója lehet : lezár és kinyit , a 
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verskezdő „Hajnalodik s végre: az-én h a j ó m o n . . . " á l l í tmányának értelméhez minden 
bizonnyal Csinszka Napja szolgáltatja a fényt. Nagyon szépen és értőn győz meg 
erről a tanulmány 3. fejezetében Baróti Dezső, olykor sejtetve inkább, mint fel tárva 
a tényt, hogy Boncza Bertuka végül is nem nyúj that ta Adynak mindazt, amit a költő 
vár t tőle: a ha jó szelídebb vizekre vágyott, a hajós eleven hullámzásokba ütközött, 
sanda oldalszelekkel kellett megküzdenie. „Az élet annyit ér, amennyi az élmény..." 
— válaszolja bölcsen a Csinszka dolgában hezitáló Adynak Hatvany, és az előttünk 
levő kötet ennek az élménynek peregrinációit követi nyomon, főként a jelesebb 
állomásokat mutatva be. 

Ady Lajos közlése szerint a költő a második csúcsai látogatás után szomorú val-
lomást tesz komorsága okáról Édesanyja előtt : „Életem legnagyobb könnyelműségét 
és szamárságát most követtem e l . . . " — tárulkozik. De a Baróti által is elfogadott, 
és az Ady-hagyaték körüli pörben fogant Csinszka-kép bizonnyal ezúttal is kissé 
túlzottan könnyűre sikerült, bár a tanulmány írója józan mértéktartással foglal állást 
a Csinszka körül még nemrégiben is parázsló vitában, a jeles és kétes dokumentá-
ciók (Lám Béla, Tabéry Géza, Robotos Imre stb.) között, az emlékezések dzsungelé-
ben jobban hallgatva Adyra és Ady életének inkább-sorsosaira (Bölöni, Dénes Zsófia 
stb.), a pörben egyedül autentikusnak a költőt fogadva el. Bár a férf inak bizonnyal 
volt min tűnődnie és lett mit t i tkolnia: tündérképre vágyott és eleven asszonyt ka-
pott. Ugyanakkor Boncza Berta itt is fel-feltűnő „makacs nonkonformizmusa" egy 
kissé idillikusán öröklött motívum lehet: a róla rajzolt képekben olykor Szendrey 
Júl ia modern változata jelentkezik. 

A tanulmány negyedik része az „eljegyzés megkötő boldogságában ír t" bonyolult 
értelmű vers világos elemzése, melyben Ady „nem összeszedi, eldobja egykori szerel-
meit". „A sötét esték emlékével beárnyékolt olcsó portékákat" — í r ja Baróti, és bár 
mi nem ta r tanánk oly sötétnek ezeket az estéket és olcsónak a felsorolt remek asszo-
nyokat, a „megtalált igazi" dolgában az elemző konklúzióinak mégis igazat adhatunk. 
Abban legkivált, hogy Csinszka és a hozzá írt művek értékéből aligha von le vala-
mit is, hogy nem lett valóság a költő tündérálma, hiszen egy megtalált asszony soha-
sem nyú j tha t j a egészében azt, amit egy keresett ígér. Csinszka maga is „fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség" maradt , talán Ady számára is. 

Baróti a dokumentáció mellett a költő „szerelem-motívumait" követi nyomon az 
„otthonról hozott, könnyen piruló" lányideáltól a „femme fatale-ig", a „rontó erejű 
nőtípusig" (és ebben a sorban Léda „nyílt hadüzenet a hagyományos erkölcsnek") és 
tovább, Ady „nosztalgikus vonzódásáig a f iatal lányok iránt". Meglepő, hogy a Léda 
és Csinszka közötti intervallumból (Ada, Arany, Mylitta, Baróti Marika, Zsuka) meg-
idézetteknek a tanulmány irodalomjegyzékében milyen csekély és mennyire „egy-
kori" forrásanyaga van. Mittay László egy 1933-as cikke, Hegedűs Nándor egy-két 
tanulmánya, Ady Lajos 1923-ban megjelent könyve és Dénes Zsófia személyes hangú 
emlékezése szolgáltak a történethez alapul, holott már az Orosz—Vitályos bibliográ-
fia is több tanulmányt ismer a hölgyekről az itt említetteknél, többek között a Jelen-
kor 1961/62-es évfolyamából Horváth Béla és Beke Albert írásait Machlup Henrikné 
Zwack Midről, azaz a kétgyermekes Mylittávól, a „legpogányabb istennőről" Ady 
szerint. Nos, Mylitta fürdőkosztümös fényképe ebben a kötetben bennünk nem 
ébreszt ilyetén asszociációt, de ha valóban egy pogány istennőhöz hasonlatos, akkor 
a névadó kedvű költő feltehetően előbb nyilván Attila nevét nőnemesítette és látta 
el birtokos személyraggal („Attilym"), ma jd olvasta a tőle megszokott módon vissza-
felé. És a Könyörgő májusi levél „künnrekesztve, dideregve várakozó" költője bi-
zonnyal a Kétféle velszi bárdok „szabadító s szabad dalokat" éneklő lírikusával 
rokon. Miként a szerelemben, akként a politikában is. 

Baróti Marika, „Ady hófehér szerelme" a kötetben külön fényképet és levél-
kópiát kapott, jelentőségét kissé túlzottnak érezzük a „megannyi ant i -Léda" között. 
A bibliográfia a megjelenés helyének és idejének közlése nélkül hivatkozik vele 
kapcsolatosan Lukács István tanulmányára, az ügyben tanácstalanok vagyunk. 

De szívesen olvasnánk többet az előttünk talán legelragadóbb szerelemről, 
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Aranyról, bár „Ady nem hitt neki". Aki „az életrajz per i fér iá ján maradt , de az ő 
inspirációjából született versek nem szorultak az életmű per i fér iá jára" (Baróti), a 
költő „szégyellte" is, de Lédát és Csinszkát is ideértve, Ady legnagyszerűbb „élmé-
nye" lett. Előttünk a század igazi asszonya, ismerve mindazt, ami később történt 
vele, ami majd végül az életébe kerül. Bóhm Aranka (teljes portré ja Vezér Erzsébet 
egyik Ady-könyvében található, itt csak a kinagyított arc a 24. lapon) élete olyan 
„regény", amely nemcsak megírásra, de tiszta és értő elemzésre vár, akár a nagy-
asszonyoké, bizonnyal találhatók" hozzá dokumentumok. 

Meggyőző Baróti elemzése a „hajószimbólumokról", szólt erről már önálló tanul-
mánya is (Az Értől az Óceánig. A vizek tematikája Ady költészetében. PIM Évkönyv, 
1977.). A „hajó a személyiséget jelenti a modern köl tésze tben . . . " — állapí t ja meg a 
tanulmány Ady előtt Rimbaud-ra hivatkozva, de a hazai körkép Tóth Árpád említése 
nélkül hiányosnak tűnhet, és /folytathatnánk a sort. „ . . . ennek az egyetlenegy motí-
vumnak az áttekintésével akár az egész (Léda) szerelem történetét fel lehetne vá-
zolni . . . " — jelzi Baróti, és bizonnyal szuverén lehetőség ez az említett (és nem 
említett) Ady-szerelmek esetében is. Baróti névsora nem teljes a hölgyeket illetőn, 
de a könyv mégis összefoglaló érvényű, legendaoszlató. 

A versközlés alkalom, a kötet irodalomjegyzéke szerint az elemző hosszabb 
tanulmánya várható A szerelmes Adyról. A most közreadott kötet ígéretes t anu lmá-
nya biztosíték lehet: örömmel és bizalommal várakozunk. (Magyar Helikon K. — 
Kézirat tár) 

AZ ÉLET SZOBRA 
ADY ENDRE KÉPZŐMŰVÉSZETI ÍRÁSAI 

„A kisebbik sza lon . . . vernisszázsára csalogattam Adyékat. Ez a szalon akkor 
modern, haladó művészegyesület hírében állott és esemény volt a megnyitása. Rodin 
Gondolkodója fogadta itt az e m b e r e k e t . . . Ady egy nyári párizsi levelében »az élet 
szobrának-" keresztelte el. De Adyék csakugyan nem jöttek a vernisszázsra és így én 
mentem fel hozzá juk . . . " — ír ja Bölöni Az igazi Ady ban egyhelyütt, bá r korántsem 
a költő érdeklődésének hiányára, inkább a betegsége okán módfelett izgatott ember 
idegességére utal. „ . . . műértő még annyira sem volt, mint egy átlagos tár lat járó, és 
nem tudott volna megkülönböztetni egy Van Goghot egy Gauguintől, egy Picassót 
egy Henri Matisse-tól, s egy fiatal Paál László-tájat egy Munkácsy tó l . . . " — folyta t ja 
Bölöni máshelyütt, és valljuk meg, a „peremvidékről érkező" (Király István) költőt 
tekintve, igaza van. 

Ady tájékozódása ez idő tá j t elsőképpen irodalmi és mindenképpen politikai, a 
hazai újságoknak küldött írások erről tanúskodnak, hasonlóképpen a készülő kötet 
(1904 tavaszán vagyunk!), az Üj Versek lírai termése is. De nyáron már egy jelentős 
és meghatározó képzőművészeti élménye lesz: Rodin Gondolkodóját fedezi fel. Rá-
mért hatásában és elsőképp ellenpéldának a mondén párizsi közönség sznobériáival 
szemben. Utóbb már „az élet szobrának" nevezi, a „modern élet szobrának", az 
„örök embert", az „élni tudó embert" fedezi fel az alkotásban, aki úgy néz a világra, 
miképpen minden embernek néznie kellene, és aki jogai teljességét követeli. A mi 
szemléletünkben azóta kissé megkopott a mű, bár Brancusi vagy Archipenko (vagy 
éppen Csáky) még a Rodinre csodálkozás idején nem nyitott ú j horizontokat. 

„Ott akarok l e n n i . . . minden emlékezetes tumul tusná l . . . " — írta Ady még Vá-
radról Lédának az első párizsi út előtt, és 1904/05 körül többek között éppen a sza-
lonok körül is sűrűdtek a tumultusok. Az ilyenekről írt cikkek azonban jórészt a 
tudóskodó katalógusbevezetők vagy a francia újságok beszámolóinak átiratai lehet-
nek, és a tárlatok körüli háborúságokról, a „csetepatékról", vagy a „művészi tu la jdon 
védelmére" követelt törvényről szóló írások is inkább mindannak tiszta felismerésé-
vel ragadják meg az olvasót, aminek egy szalon vagy tárlat csak szimptómája lehet. 
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• Egy politikai érdeklődésű újságíró érkezett Párizsba 1904-ben, egy költő a Fény Vá-
w rosába, akit kevéssé érdekelt mindaz, ami e fényből a festővásznakon kiteljesedett. 

Bölöninek feltétel nélkül hihetünk, bár szerényen nem szól arról — ő ekkor jó 
néhány hazai lap párizsi képzőművészeti tudósítója volt, ld. a Képek között című 
cikkgyűjteményt —, hogy mennyire meghatározó szerepe volt a költő képzőművészeti 
érdeklődésének felkeltésében és ítélőképességének kialakításában is, főként az 1905-
ben csak sokszorozódó együttlétek során. „Bölöni volt Ady Vergiliusza" (Németh 
Lajos), és bár az 1905-tel kezdődő sorozatban Ady még mindig inkább csak leméri a 
képzőművészeti villongásokban a közéleti jelenségek súlyát és hőfokát, de a Jókai-
vagy a Kossuth-szoborról, Vajda János szobráról, akár a „szobor-nagykövetekről", a 
„tekercses szobrokról", vagy éppen a köztéri szobrászatról ír t későbbi cikkek már 
egyéb és szakmai érdeklődésről is tanúskodhatnak a gyűj teményt lapozgató olvasó 
előtt. A tájékozottság még inkább növeli a szimptómákat jelző írások hitelét, ezek-
ben a cikkekben már eleven művészetszemlélet is megcsillan a korábbi közéleti 
motivációk mögött. 

„Ady, aki most (1906 júniusában) Párizsba érkezett, nem a régi Ady volt 
t ö b b é . . . " — folytat ja Bölöni, és ítéletével nemcsak az Űj Versek körüli harcokban 
megedzett költőre utal, de minden bizonnyal a szélesebb látkörű férf i ra is, akit egyre 
elszántabb vágyak kínoznak, aki egyre közelibb és személyesebb kapcsolatokat keres 
a művész kortársakkal, főként azokkal, akiknek a képzőművészet is „több a poézis-
nél", és ilyeneket (ismétcsak Bölöni révén) Párizsban magyart sem keveset talál. 
Berénnyel, Czigány Dezsővel, Gulácsyval, Czóbellel, Tihanyival (itthon m a j d Kern-
stokkal, Rippl-Rónaival, Csorba Gézával, Kozma Lajossal, mellettük Petrovics Elek-
kel és Elek Artúrral, Gerő Ödönnel és másokkal, köteteinek címlaptervezőivel és 
illusztrátoraival) szövődnek barátságai, az egyik szalonban Rippli két művét csodálja 
meg. Horváth Béla ú j könyvecskéje a t anú : a leggyümölcsözőbbnek a Czigány Dezső-
vel alakult kapcsolat mutatkozott (Czigány Dezső Ady-képei — Gyorsuló Idő soro-
zat), a festőt a költő „nagy lélek-rajzolónak" nevezi, bár verset nem küld neki. 

A második párizsi tartózkodás során is folytat ja — és egyre értőbben teszi ezt 
— a szalonokról szóló beszámolók sorát: 1906 őszén legfőként Paul Gauguin piktú-
r á j a és lénye ragadja meg. „Két napig éltem a Grand-Palais két Gauguin-szobájá-
b a n . . . " — írja, és „az élet és mű összefonódásait", Gauguin „csodálatos, igazi fé-
nyeit" fedezi fel önmagának, egyúttal a hazai olvasónak is. 

„ . . . Olyikkal együtt ül tem a St-Michel és a St-Germain szögletén szép, szomorú 
dé lu t ánokon . . . " — mondja és í r j a Ady 1908 tavaszán a nagyváradi „Magyar Mű-
vészet" tár lat kiállítóiról, Bölöni buzgalma áll a tárlat és a megnyitó mögött. Később 
és közben München, Firenze, Róma és más városok képzőművészetének felismerésé-
vel szaporodnak Ady egy ilyetén kötetbe gyűj thető írásai. Bár 1908 után csak elvétve 
akad képzőművészeti ihletésű, megszaporodnak az egyéb tumultusok. A látható Szép-
ség a költőt inkább az eleven nőkben ragadja meg, „átkos életű magyar embernek" 
látja a világfi Zichy Mihályt. Pedig a képzőművészetek hazai forradalma ekkor 
indulhatott, nagyszerű vásznakkal érkeztek Nagybányára és Váradra az egykori 
párizsiak. 

De a gyűjtemény 53 írása közül csak 10 született 1908 után, bár igaz, meggyé-
rültek Ady egyéb cikkei is, a Nyugatba írt versek és nagy tanulmányok korszaka 
következett. A teljes forradalom igénye és várása, amelynek a művészeti csak par t -
menti á ramla ta lehet. A „vers is cifra szolga" csupán. 

nem túlzás-e ez a vállalkozás?" — idézi a kötetet összeállító Varga József a 
vallomásosan elfogult és szép bevezetőben (amelynek talán harmadik megjelenése 
ez) a „szkeptikus olvasót". A tanulmány tételmondataival találkoztunk az ú j r a és 
bővített formában megjelent Ady-könyvében is (Ady és kora). Korántsem ta r t juk 
túlzásnak a gyűjtemény megjelenését, már a Péntek esti levelek című zenei tárgyú 
gyűjtemény (1975) sem volt az, inkább reveláció. Hiszen Ady „a 20. század első két 
évtizede magyar kul túrá jának fókusza, mértéke, archimédeszi és sűrűsödési pont ja 
v o l t . . . " — í r ja a mértéktar tó és tudós utószóban Németh Lajos —, „aki a képző-
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művészetet a radikális kulturális harc fontos f r o n t j á n a k tekintette". És ebben a m ű - \ 
vészettörténésznek igazat adhatunk, ez a tény a kötet kiadásának indítéka és magya-
rázata is. Olvastunk m á r tanulmányt Ady és a magyar építészet kapcsolatáról is 
(Művészet, 1969), de szívesen olvasnánk „Ady szeméről", amely mindennek foglalata 
lehet, amelynek fókuszába a költői mű kerül. 

Mind a kötet anyagát összegyűjtő Varga József, mind pedig Németh Lajos l á t j a 
és elismeri Ady képzőművészeti tárgyú Írásainak esetleges és a lkalmi jellegét. De 
Ady még a centenáriumon túl is megérhet jó néhány misét (ha Párizs számára hét 
ízben megért), a költő lényének megismerése minden kötettel közelebb kerül. 

Az itt összegyűjtött cikkek nemcsak egy remekül és gazdagon il lusztrált (az 
53 cikk mellé 94 remek fotó és reprodukció került) , és nemcsak egy idézhető kötetet 
teremtettek a művészetkedvelő Ady-hívek számára, de az irodalmi tárgyúak vagy 
éppen a zenei vonatkozásúak gyűj teménye mellett a „költő behatáro lásának" remek 
eszközét. Emellett a költő feloldozását talán „sokirányú tá jékozat lanságainak" kono-
kul ismétlődő vádja i alól, a biztos és értő, lényeglátó szem és tudat jelenlétét még 
az alkalmi érdeklődésből vagy esetlegesen született í rásokban is. 

Ady látta, hogy a képzőművészet nem választható el az irodalomtól, bár ítéletei 
itt nem olyan elmélyültek, mint az irodalmiak. Ezt a kollektív ere jű ú j a t a k a r á s t 
sugallja a Margita élni akar általa teremtet t közössége is, a hősök kilétén nyugodtan 
tűnődhetünk. 

Bajomi Lázár Endre könyvének „Ady és a Montmartre" című fejezetéhez adatot 
keveset talált, hiszen a költő az egészet nézte, a tel jes Párizst a részletek helyett , 
így já rha tnánk csak ebből a gyűjteményből ítélve Ady képzőművészeti érdeklődésé-
nek kérdésében mi is. De látnunk kell például a Május i zápor után-ban a 'költő sze-
mét. Amely nem a jelenségre, hanem a világra néz. „Tájélményéről" Sára Péter 
tanulmányát olvashattuk nemrégiben. 

Abban a kérdésben, hogy Ady világa mely kortárs festőhöz hasonlatos, á l lás t 
foglalni nehezen tudunk. Varga József Csontváryt, Németh Lajos Gulácsyt nevezi 
meg. Hogy Ady Gulácsy számára mit jelentett, erről tanúskodik a váradi megnyitó, 
meg a költői mat iné egy későbbi váradi tárlaton, Bölöni mindket tőről a szemtanú 
hitelével ír. Ismertek a költő és Rippl-Rónai József kapcsolatai, a művészet tör ténet 
egy írói vallomás nyomán olykor még egy eltűnt és Rippli kezétől származó Ady-
portrét is feltételez. A kezünkben levő kötet bőséggel idézi egykorú fotókon (Csorba 
Csilla ki tűnő válogatásában) Ady világát és művészkörnyezetét. Az Adyhoz illő m ű -
vészek reprodukcióit Németh Lajos válogatta, kár, hogy a kötetbe színes reprodukció 
nem került . Legalább azoktól, akiket Ady versével megajándékozot t : a műkr i t ikus 
Gerő Ödön mellett (Válasz bajnoki hívásokra), Kernstok Károly (Sípja régi b a b o n á k -
nak) és Rippl-Rónai József (Hát ezért bolondultunk?) ilyen. 

Bosszúságot csak a Jegyzetek nem Adyra, hanem a tárgyalt művészekre vona t -
kozó semmitmondása okozott. Az efféle magyarázatok: „Fadrusz János (1858—1903) 
— szobrász; Rodin, A. (1840—1917) — a legjelentősebb impresszionista szobrász; K a -
tona Nándor (1860—1932) — festő; Rippl-Rónai József (1861—1927) — a századforduló 
egyik legjelentősebb magyar festője" és a többi hasonló tájékoztatás. 

De a kötet egésze feletti örömünket ez sem homályosí t ja el, remekül i l lusztrál t 
kézikönyv ez, szépen illeszkedik a sorozatba is. Németh Lajos t anu lmánya pedig a 
művészetek szintézis-jellegének, akár a „komparat isz t ikának" szép bizonyítéka lett. 
(Corvina Kiadó.) 
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ADY—LÉDA—CSINSZKA 
VISSZAEMLÉKEZÉSEK ÉS LEVELEK A KÖLTŐ ÉLETRAJZÁHOZ 
(KÖZREADJA VITÁLYOS LÁSZLÓ) 

„Abban az öröknek ígérkező vitában, amely a Léda-pártiak és a Léda-ellenesek, 
valamint a Csinszka-pártiak és a Csinszka-ellenesek között dúl, csak a sajtó alá ren-
dező szándékán kívül vesz részt ez a k ö n y v . . . " — ír ja a két visszaemlékezést, Léda 
és Csinszka Adyhoz írott leveleit gondos és alapos szövegkiadásban, kitűnő és pusz-
tán tényközlő jegyzetekkel közreadó Vitályos László. A kis kötet akár egy nyomozati 
jegyzőkönyv: indulatmentes, szikár és személytelen; írója mindent feltár, amit a jel-
zett szentháromságról a hivatott és a kéretlen ítélőszékek előtt feltárni érdemes. 

Tehát a szövegkiadás megjelenésének időpontja csak véletlenül esik egybe a jel-
zett viták kurrenciáival (és mikor nem esnék egybe, ha a viták öröktől fogva és 
örökig valók?), és aki szenzációkat vár a hiteles, nagyobb részt facsimilében is közölt 
kéziratoktól, az csalódik bizonyosan. De aki egy valóban gőzök és ködök nélküli tör-
ténetre, a kapcsolatok immár indulattalan és tényszerű leírására kíváncsi (nyilván 
ilyenek vannak többen), az azt kapja a szereplőktől és a filológustól, amire vágya-
kozott. 

Léda sokáig elzárkózott Adyval való kapcsolatának még az említésétől is, elő-
ször 1926 őszén beszélgetett erről Révész Bélával, de a legendás „napló" (ez valójá-
ban egy 13 kéziratlapos visszaemlékezés) csak Léda halála (1934) után került elő. 
És ha Léda valóban Révész Béla unszolására írta meg a maga szűk szavú vissza-
emlékezéseit, akkor naplónak korántsem nevezhető, mert Vitályos gondos bizonyíté-
kai szerint a 13 lap legkorábban csak 1921 után keletkezhetett. De ahhoz minden-
képpen korán, hogy Léda sok mindenre tekintettel legyen, az érett szemérem mellett 
visszafogott hangjának és szűkszavúságának leginkább oka Léda nagyszerű ember-
sége lehetett. „A Visszaemlékezés tömör, tárgyszerű, csupán az események vázlatos 
felsorolására szorítkozik. A hangja visszatartott, szenvte len . . . " — í r ja az elemző, és 
korántsem nehezményezi, hogy Léda nem említ olyan eseményeket, melyekre legen-
dák épülnek utóbb. A jegyzetekben pedig gondosan említi és elemzi ezeket a legen-
dákat (oszlatja is), mellettük Léda szinte szublimált emlékezéseit. Izgalmat és élve-
zetet inkább a kiváló oknyomozás és a korrekt kéziratelemzés okoz, a filológus 
szenvtelen munká ja tehát, az impasszibilitás. Láthatón már Léda is hasonlóra töre-
kedett, az emlékezésekből és az elemzésből így újabb adatokkal aligha ismerkedhe-
tünk. De a közlés egyben mindenképpen perdöntő lehet: a szöveg és az adatok, a 
jegyzetek megszépítő legendákat és lehúzó rágalmakat egyaránt múlatnak, és a kö-
dök mögül egy nagyszerű Asszony „aranyszobra" tűnhet elénk. 

Csinszka kéziratainak is külön sorsa van. Nyolc részből áll és két változata isme-
retes, mindkét változatban kivágott részletek, egyidejű öncsonkítások és későbbi be-
avatkozások indulatos nyomai. Csinszka már közvetlenül Ady halála után megkezdte 
memoárjainak írását, tudatosan készült erre Hatvany Lajoshoz írt leveleinek tanú-
sága szerint. Az erősen vázlatos kéziratok hevenyészettségét és indulatait az Ady-
irodalom mindenkori állása motiválta, de az emlékek elevensége, Csinszka egyéni-
sége is visszaemlékezéseinek hangja őszinte, szókimondó, sőt néha bántó, sze-
mélyeskedő. Az Ady családdal szembeni elfogultságát, sőt gyűlöletét nem is lep-
lezi . . . " — ír ja az elemzés, megállapítva, hogy Csinszka jó néhány mondata megbán-
tottságból, olykor magamentségéből fakad. Ily módon a kézirat nyers és megformá-
latlan is (bár Márffy Ödön Csinszka halála után — 1934 — ki akarta adni, és ebben 
Kárpát i Aurél segédkezett), korántsem kiadásra készült, inkább személyes jellegű. 
A kézirat ily módon perdöntő még Csinszka személyét illetően sem lehet. 

Révész Béla Vitályos bizonyítékai szerint mindkét kézirat inspirátora és isme-
rője volt. És bár „anyagkezelése szöges ellentéte a filológiai pontosságnak, idézetei 
nemcsak pontatlanok, hanem sokszor átfogalmazottak is, az életrajzi eseményeket 
r i tkán kapcsolja időponthoz, adatai ezért nem megbízha tóak . . . (stb.)", de az általa 
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ismert dokumentumok kezelésében „elsősorban a tapintat vezeti" őt, jó néhány ese-
ményt „megszelídít". „Szépírói tollal írt Ady-életrajzot", és a recenzens normái sze-
rint nem kicsiny érdem, nem kevés érték ez, a filológusnak minden bizonnyal csap-
nivaló Révész írói és emberi nagysága előttünk mindevvel csak szélesbedik. Révészt 
valóban csak Ady szeretete vezethette, és nem más érdekek, legfeljebb írói ambíciók. 

A kötet szerkesztője függelékben közli és elemzi Léda (1903—1912) és Csinszka 
(1911—1915) Adyhoz írt leveleit. A korábbiaknál pontosabban és tel jesebben is, a 
leveleket dátumok azonosítják és kezdőszavak (akár a pápai enciklikákat) , jegyzék 
muta t j a a teljes anyagot. 

Mind a visszaemlékezésekhez, mind pedig a levelekhez kapcsolódó gondos jegy-
zetanyag kitűnő eligazítója a további érdeklődésnek és kutatásnak. Az elkövetkezen-
dők az adatanyaghoz és az elemzéshez csupán azt tehetik hozzá, amit Vitályos gon-
dosan került : személyes érzelmeiket. Akár szépírói gesztusaikat, mint Révész te t te 
előbb és mások is. 

De mindehhez a legnagyobb szükség éppen az ilyen k iadványokra van, ami t 
Vitályos László az Orosz Lászlóval közösen szerkesztett Ady-bibliográfia (1972) u tán 
közreadott. Bizonnyal vannak még témái és „tartalékai"; a könyvtári műhelyek tudós 
közlései és pontos adatanyaga nélkül ma már vitázni sem lehet, az egyre te l jesebb 
feltárások hiányában ma már megbízható ítélet sem mondható. 

A címben jelzett szerény fo rmá jú kötet a maga „érzelemnélküliségében", t é m á j á -
ban többet ér, mint bármely túlfűtöt t vádló- vagy védőbeszéd. A per csak ennek 
ismeretében folytatható. 
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