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V I H A R M A D A R A K , H A T A L Á L K O Z N A K 

emrég ünnepeltük Ady Endre 90. születésnapját, és ma 

Nmár ránk köszöntött Makszim Gorkij születésének szá-
zadik évfordulója. A különbség 10 év és 4 hónap. De a 
korkülönbséget elmossa, elemészti a belső egyezés és vi-
lágnézeti rokonság. Egyformán és hiteles történelmi feje-
zetként állnak ma előttünk: Gorkij, az orosz, és Ady, a 
magyar forradalom viharmadara. 

A kora kulturális és politikai kérdéseiben páratlanul tájékozott Ady nem kerül-
hette el a világhírre kapott Gorkijjal való találkozást. De ez esetben nem csupán az 
író találkozott az íróval, itt a magyar forradalmi nosztalgia gyúlt fel az orosz pél-
dán: a magyar feudális középkor ellen ágáló Adynak nem lehetett közömbös az a 
forradalmi megmozdulás, melyet az orosz cári zsarnokság váltott ki 1905-ben. Föl-
dessy Gyulának, az Ady-vagyon e hűséges sáfárjának jóvoltából tudjuk, hogy Adyt 
minden akkori magyar írónál jobban érdekelte az orosz forradalom hogyanja, mi-
értje ás várható hatása. Mintegy száz cikke tesz erről tanúságot. És e cikktengerben 
irányító bójaként sűrűn felbukkan Gorkij neve 

De Gorkij nevével nemcsak orosz forradalmi kérdésekkel kapcsolatban találko-
zunk és nemcsak 1905 óta. Így például a mindenféle „percemberkék" ellen hada-
kozó Ady, 1903-ban nekiront az elburjánzott „író-emberkéknek", akik „törpék, fejet-
lenek és lábatlanok. Az író-emberkék nálunk szapora és veszedelmes fajta. Rával-
lanak a mi ős nyomorúságunkra, bús kicsiségünkre". És kik ezek az író-emberkék? 
Ügyeskedő utánzók: „egy Gorkij-novella húsz-harminc magyar novellát termel". 
Ady itt az igazi Gorkij védelmében „a nyomorék Gorkijokon" üt egyet. Gorkij a 
mérték, az irodalmi érték kezdettől. Mérték, de kincs is, melyet elkótyavetyélni, lop-
dosni, orozni, kicsinyíteni, felhígítani Ady nem engedhet. Gorkij a mérték Párizs-
ban is. Ady a kétszáz család Franciaországában és annak szatócslelkű kispolgárában 
kiábrándultan fedezi fel a demokrácia árnyoldalait. Kultúrhíradásaiban nevetséges-
sé teszi Bethleem abbé dühös kitörését a modern irodalom ellen; Oldalra sepri a 
türelmetlen inkvizítor indexét, ahol „a nem francia írók közül különösen bűnösök: 
Ibsen, Nietzsche, Tolsztoj". Aztán megtorpan: „Érdekes, hogy Bethleem abbé ajánl-
ja Gorkijt". Elneveti magát: „Sose olvashatta Gorkijt a jámbor abbé." Mi, maiak, egy 
félszázad tapasztalataival gazdagabban már el tudjuk hinni, hogy a dühös, konok, 
ördögűző abbé elolvasta Gorkij novelláit és — megkegyelmezett neki. Gorkij művé-
szetében volt valami ellenséget is lefegyverző bűverő, valami az állatszelídítőből, aki 
a legdühösebb morgást is le tudta csitítani. Lion Feuchtwanger tudósít minket ar-
ról, hogy egyszer mint rendező megpróbálta Münchenben a lehetetlent: előadta Gor-
kij Éjjeli menedékhelyét. A két világháború közti Németországban Gorkij neve va-
dító vörös posztó volt, szinte el sem lehet gondolni a bajor söröskancsókat Gorkij 
szavait hallgatva és alakjait nézve! Mindenki botránytól félt, záptojástól, miegy-
mástól — és nem történt semmi: a szűk látókörű, hamar vaduló bajorok némán, 
megbabonázottan ültek, és a végén elfeledkezetten tapsoltak. . . 

A kisemberek mindenütt megértették Gorkijt: soha és sehol nem lehettek ellen-
ségei. Gorkij igaz ellensége a nagytőke volt. A francia bankárok például, akik köl-
csönt folyósítanak a cári kormánynak. Emlékezetes az az elkeseredett hangú kitörés, 
mellyel Gorkij reagált. Ady Endre egyik párizsi cikkében magyarul szekundál Gor-
kijnak. Bevallja, hogy Gorkij átka után másképp látja a franciákat: „Nem jó em-
berek! Gorkij vádja mondatja el ezeket velünk. Gorkij vádja rettenetesen megbé-
lyegezte a franciákat egy new-yorki lapban. Körülbelül ezt üzente a gloire népének: 
— Epét és vért köpök az arcodba jeles és imádott dáma, Franciaország. Te gonosz, 
te rima! — Az ok? Mert a szabadság népe megint százmilliókat adott kölcsön a cári 
Oroszországnak. Franciaország pénzével nyomták el az orosz forradalmat." 
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G 
orkij és Ady az orosz forradalom egyforma igenlői és ér-
tékelői. Gorkij az események aktív szereplője, Ady ugyan-
akkor távolról babonázottan és hazai tehetetlenségében 
szégyenes keserűseggel glosszálja a történelmet. Amikor 
a Patyomkin matrózait Románia nem adja ki az orosz 
kormánynak, Ady maró gúnnyal vág a hazai cinkosok 
felé: „Mi persze kiadtuk volna a véres lázadókat. De sőt 

megspóroltuk volna a szegény orosz kincstárnak a szállítás díját." Ady az író sze-
mével nézte és látta a Patyomkin hőstettét: „Miklós cár ma a világ első drámaírója. 
Senki sem gyűlölheti úgy, mint a lelke mélyén Gorkij. Nem tud drámáival konkur-
rálni." A matrózok Ady szemében „a legújabb világ trónkövetelői. Egyelőre ki gé-
pész lesz közülük, ki zsákhordó". Az orosz forradalom világrengető, világváltoztató 
győzelmét Ady a bizonyosság elodázhatatlan tényeként könyvelte el. Semmisem bizo-
nyítja jobban Ady politikai éleslátását, mint az akkori német költofejedelem, az a r -
chaizálón kodifikáló Stefan George elvető állásfoglalása, aki az 1905-ös orosz forradal-
mi megmozdulást így semmizi ki a „Siebente Ring"-ben: „Szalmaláng az egész csap-
kodás és dühki törés . . . céltalan ordibálás . . . mert ki tud izzásba hozni egy népet, 
mely csupa aggastyánból és gyerekből áll." A feleletet tizenkét év múlva tíz világ-
rengető nap adta meg. 

1906-ban Gorkij „egyelőre" hazájától távol, Berlinben ágál. Ady így ír: „Gorkij 
Berlinben mondott egy okos dolgot: a civilizált világnak érdeke, hogy Oroszország 
népe győzzön. Mert akkor Oroszország egy új vidámság irodalmát és művészetét 
fogja adományozni a világnak." A szokványtudat itt felkapja a fejét : hogyan, ezt 
Gorkij mondta volna, Gorkij, a „keserű"? Gorkij, mint a vidámság prófétája?! Igen. 
Gorkij és senki más, Gorkij és senki nagyobb joggal és hittel, mert Gorkij, a 
„keserű", sose volt borúlátó. Nagyanyjához hasonlíthatjuk, kit így festett le: „Egész 
megjelenésében volt valami sötét, de bensejéből szemein keresztül kiolthatatlan vi-
dám ragyogás áradt." Mi, maiak, már könnyen ítélhetünk így; Gorkij életműve, 
minden keserűség ellenére, egészében a népénekek derűs kórusaiként árad a f ü -
lünkbe. Zene lett: egy nép, egy osztály fellélegző igazsága. Ma már igent bólintha-
tunk Alexander Blocknak, aki Gorkij 50. születésnapján mondotta: „Ha Oroszország-
nak van tündérmeséje, valami, ami nagyon s z é p . . . akkor ennek a mesének neve 
kétségtelenül Makszim Gorkij." De ez a tündérmese Ady idejében még így beszélt: 
„Én vagyok azok kétségbeesett kiáltása, akik lent a mélységben rekedtek meg és 
akik engem küldtek el hozzátok, hogy általam ismerjétek meg szenvedéseitek." És Ady 
mégis megérezte, hogy innen az orosz mélységből és Gorkij közvetítésével árad ma jd 
egyszer világgá a felszabadultság vidámsága. Gorkij hite volt a zálog: „Mindenütt, ahol 
emberek vannak, léteznie kell a jónak i s . . . mert az, ha parányi mértékben is, de mégis-
csak megvan." És ezt a parányt, ezt a mindenütt pislákoló lángot fú j ja Gorkij, hogy 
el ne aludhasson, hogy fellobogva derűlátást áraszthasson a világra. Micsoda tüdő, 
micsoda szív kellett e munkához! És a jóságot, e megtartó erőt, a nép osztályával, 
a néplélekkel azonosította Gorkij. A derűlátás magyarázatát az 1934-es moszkvai író-
kongresszuson adta meg Gorkij. Itt mondotta általában a népművészetről, hogy az 
„tudatában van halhatatlanságának, hiszi, hogy végül is minden vele szemben álló 
ellenséges erőt legyőzhet. . . itt a pesszimizmus teljességgel ismeretlen, annak elle-
nére, hogy ennek a művészetnek alkotói nehéz, keserves életet élnek". Gorkij maga 
mondotta el: a népművészetről szólott, és mi meghatározásait íme maradéktalanul 
visszavetíthetjük a beszélőre. A néplélek, a népi igazság örök optimizmusa feloldotta 
a keserűséget: Gorkij a vidámság irodalmának hasított u t a t . . . 

zt a tényt 1906-ban magyar viszonylatban csak egy Ady 

E Endre hihette és hirdethette. Forradalmi érzülete egész 
melegével állt Gorkij mellé, hogy így tudatosan elkülö-
nülve a hazai reakció kulturális kerékkötőitől, nyoma-
tékosabban üzenhesse nekik: „Nem kellünk mi önöknek: 
mi haszontalan álmodozók . . . Önök bizonyára meg akar-
ják leckéztetni Európát. Benne természetesen a szamár 

Gorkijt és népét. De ha mi nem kellünk önöknek, legyenek nyugodtak: önök sem kel-
lenek nekünk. Mi csináljuk a magunk szabadságharcát. Magyarabb ez, mint a ma-
gyar mágnásoké, akiktől Gorkij beszélhet, míg megpukkad. Mi meghalljuk az ő be-
szédét" . . . Viharmadarak, ha találkoznak. . . Ady jövőéles füle jól megértette Gorkij 
beszédét. Az orosz viharmadár üzenetét a magyar viharmadár vette át és továbbította 
azoknak, akiket illet. Gorkijnak, az orosz forradalomnak — nem utolsósorban Ady 
jóvoltából — jócskán volt mondanivalója magyar viszonylatban is. A mélységben itt 
is felgyűltek a keserűségek: a nép meghallotta a két viharmadár üzenetét, és a vissz-
hang nem maradt el! 
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