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Irta: Gál László

A Nemzeti Múzeumból temették harminc évvel ezelőtt és a teme
tésére eljött úgyszólván az egész forradalmi Magyarország. Ott voltak 
az akkori politikai pártok vezetői, akikkel a nagy Egy edül való időnként 
kényszerű harci szövetséget kötött: polgári radikálisok, szociáldemo
kraták. A »Nyugat«, amely Ady Endre költői nagyságát úgy ismerte 
el, hogy a lényeget megtagadta benne, vaskos, fekete keretes ünnepi 
számmal gyászolta a költőt; a napilapok, amelyekben — amikor helyet 
kapott bennük — politikai harcait vívta, egyszerre felismerték a nagy 
igazlátót és hirtelen könnyekkel megsiratták.

De ott volt a Jókai-lepellel letakart ravatal körül Magyarország 
népe is. Tízezres tömegekben vonult ki a munkásság és megnémult gyá
rak, egy a vesztegég súlyától mélységesen megdöbbent főváros búcsúz
tatta legnagyobb fiát, akinek »verse törvény és édes ritmusában kő 
hull s a kastély ablaka zörög — eke hasít barázdát új húsában, mert 
virágzás, mert élet és örök«. (József Attila).

Magyarországon sokáig, nagyon sokáig, csak a költők és azok kö
zül is csak a legnagyobbak: Petőfi és Ady látta'k világosan. 1848 meg 
nem alkuvó Petőfije és a kiegyezés utáni tespedés forradalmi Adyja 
miiindörökre megszabták az egyetlen járható utat: az igazi, a demokra
tikus' forradalom útját. Ezért gyűlölték annyian Petőfi Sándort és ezért 
nem halkult el á harc még Ady sírja , fölött sem. Az irigyek, a félreve
zetettek és a tudatosan hátrálok »Ady-revíziót« sürgettek s ebben talán 
akaratlan szövetségeseivé váltak a nyílt reakciónaik, az új háborúra 
készülő fasizmusnak. A »hivatalos« irodalomtörténész, Pintér Jenő, így 
fül doki i>k az Ady elleni gyűlöletében: ». ..Megvető mosolygás szent 
dolgokon, a kereszténység lenézése, vadhangú politizálás, tüzelés a belső 
háborúra, parasztlázadás dicsőítése, fenyegetőző osztálygyűlölet, érdem
telen emberek magasztalása, kiváló férfiak becsmérlése, őszinteség me
zébe bújtatott durvaság, perverz ösztönök fölvillanása, női test kerge- 
tése, buja szeretkezés, önimádás, gőg, hetykeség, gúnyolódás, köteke- 
dés, kajánság, irigység, bosszúállás, gyűlölködés, kislelkűség, hízelgés, 
siránkozás, átkozódások: mindezt bőséggel megtanulhatja a fiatalság az 
Ady-lírából. . .« S mindezek után még Pintér Jenő is kénytelen meg
állapítani, hogy: ». . .Az előtte élő magyar költők közül csak Petőfi 
Sándor vetekedik vele a lírai remekművek sokaságában.«

. Nem a mi dolgunk, nem is akarjuk és felesleges is megvédeni ma 
már Ady Endrét a Pintér Jenők, a háborús bűnös Milotay-ak dühödt 
támadásai ellen. A magyar reakció és a magyar fasizmus vezetői jól 
látták Ady Endrében az engesztelhetetlen ellenséget, aki igenis megve
tően mosolygott olyan »szent« dolgokon, mint például a »szent magán- 
tulajdon«, nagybirtok, tőke; aki igenis belső háborúra, forradalomra 
tüzelt a hárommillió koldus Magyarországában; aki igenis dicsőítette 
a Dózsákat és igenis becsmérelt olyan »kiváló« férfiakat, mint a magyar 
hűbériség kíméletlenül kegyetlen vezére: gróf Tisza István volt; és aki,
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igehs, gyűlölte az imperialisták els ő  világháborúját s átkozta azokat,  
akik, ezt a vérözönit felidézték.  

Az Rlj magyar irodalomtörténet kijelölte Ady Endre helyét — ame-
lyet különben a reakció sem tudott vitássá tenni — a magyar iroda-

lomban. Ma már tudjuk, hogy Pet őfihez, Adyhoz és József Attilához kell  
felmбrnünk a többieket.  

A nehezen fordítható Ady Endre aligha lehetett olyan+ .hatással pél  

dóul a Jugoszláv költészetre, n гΡint PetőfY, aki a halála utánii évtizedek-
ben 'olyan költőket ihletett meg, mint Jovan Jovanovics-Zmaj, Gyura  
Jaksics -- vagy akár a bolgár Botev, Mindenesetre Ady Endre is átLke-
rült a határokon, s a ma él ő  hivatott jugoszláv írók közül nem kiseb-
bek mélyedtek el .költészetében, mint Miroszlav Krlezsa, Jovan Popo-
vics, Gusztav Krklec, Mladen Leszkovae és sokan mások. Herceg János  
írta néhány 'év el ő tt, hogy: » ... legjobb értőie és ismerője tálán mégis  
Krlezsa volt. Tanulmányavhoz f űzött fordításai is megszokottabban  

csengnek a :magyar fülben, mert ő  nemcsak a formát, s nem csupán  
a metafórákat és a mértéket vette át Adytól, hanem a vers l гvegőjét,  
sőt nyelvi ízeit is..  

Az elmulat évben, zágrábi kiadásban, megjelent egy díszes kiállí-
tású antológia, az »Ostvarenja« (Megvalósulás). E nagyterjedeilm ű  
könyvben Gustav Krklec mutatja be a nagy magyar forradalmár-költ ő t: 

д rаtásra 	s,züг 'b mezбk, 
Tonkom-!alCadt, g ц ül;öilб  sz,~svak, 
Ka,sz ~ák, tmk !k'legyornes ~edtek. 
' Ün.nep klész+üil ~,  1р'-1ros, isiz~lbiakl;.  

indul a Ivh n;, magYa r гtesped+é ~s:, 
Paittam;  a ifeszü1lit, ostoba húr, 
N,a~y gёbö,k félve ёsszebú;jnak  
S а  +ti гsizt!ws, nagy c&Ond m:glapwl. 

Mlаgyar ünnуp fiesz az aratás,  
Ana І mi +L ц'zát, tirért, fejet.: 
Nб  a 	ll!ld szenet .szelldtá5 ,a ., 
Aratás desrгΡ, ne féljeltek, 

(»L'nek aratás еlott«-bő  ~)  

1: žetveni 1е  1 Іnži дап .  
U grl+im+a e glasi m,r гn.i e kwpe •  
B,lagdan e 	riemia, arven, rslabadan. 
Ni snpovi, ni kise n гsu . twpe.  

iMiadiarski, se ostrvanuiu sni. 
Cuj, kako !puca  ipren,apeta  žra. 
Tiširvu st.raš ~niu osfieftiitt с+е  sviti, 

`Ё ta skupijadu иеё  zabriirnwtia lica .  

"Da, etveni se hirži čas. 
Buljii.ca ыj иesa vailja se, biz daha, 

ast ёe krv i glava. P,asfti се  Iklias. 
Ž.e+tva ii Ыizu, Osba,vi se stralha+!  

Ady lírája mellett 'kissé !hátrább szorulta köztudatban Ady Endre  
'prózája, Pedig az egykori harcos ujságíró publicisztikai írásaiban is  

-megmutatkozik a költ ő, a forradalmat váró-sürget ő  Ady Endre. Hüres 
Petőfi-tara}~ lmánya (»Pet ő fi nem alkuszik«) például egyik legjelent ősebb 
költői vallomás — és önvallo;Ynás, 

Csak természetes, hagy a nag у  költő  azonnal reagált az 1905- бs 
.orosz forradalomra is, bár annak +okait, célkit űzéseit, perspektíváit nem 
ismerte fel teljes egészében. Az orosz forradalom ihlette meg híres 
versének »A csillagok csillagé«-nak megírására. Az itt közölt tanulmá-
nya a »Budapesti Napló«-bon, 1905-ben jelent meg. Ady Endre vilá-
gosan felismerte a » nacionalista« irrnperializmusnak egymásrautaltságát, 
szoros szövetségét s ennél még sakkal többet: azt, hagy »ime a had-
. sereg is néЛ :<!  
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(A tanulmányban előforduló idegen nevekr ől ennyit: Pobjedonoszcev.  
hirhedt reakciós, egyetemi tanár, III. vándor cá.r nevel ője, a szint szinó-
dus főprokwrátara, türelmetlen soviniszta és ortodox. Kuropatkin tenger-
nagy orosz, Bülow kancellár német, Derouléde francla reakciósok, sovi-
niszták. Jean Jaurés francia szocialista, akit 1914-ben, mert a háboru el-
len szólalt fel, megöltek. »Kпуаz Potemkin« orosz hadihajó, amelyet 
19Đ5-ben, Odesszában, birtokukbavettek a forradalmi tengerészek. Togo, . . 

japán a ~dmirá is, aki Csuzimánál tönkreverte a cári thajóhadat). 
Ady Endre 1919 január 27-gén halt meg Budapesten. 

UL TI M ЛТ UM  
Irts: Ady Endre  

Pobjedonoszcevt ő l nem rettegnének Berlinben. Kuropatkim is meg-
jdlervh,etne ott, ha más dolga nem volna. Aki csak kedves a cárnak, ked-
ves volna Viimos Bü ~lowjának is. A német nép ,erkölcseit csak a Jean 
Jaurés-któl félti a császár. Deroul'édenak inkább megengedték hogy szó!-
jan Berlin népéihez, mint Jean Jaurés-knak. Kedvesebb a császár füleinek 
az a Berlin! dühös ardításait, mint az a rettenetes ige. hogy egymás 
testvérei minden népek. Jetim Jaurés nem mondhatja el Berlinben, hógy 
a háború nem a népeké. Hogy a hadsereg az emberiség bodagságának 
börtönőrserege. Hogy a zsarnokok vagy uralkodni vágyók uszítják egy-
másra a nemzeteket. Nem mondhatja el Jetim Jaurés, hagy elég volt már 
a vérb'l, az elnyomásból, a boQdogtalanságbál. Nemet testvéreinek nem 
mondhatja el Jean Jaurés, hogy jog, kenyér, kultúra a népek álma. Nem 
a vér. Nem mondhatja el Jean Jaurés, 11 gy legyen úrrá már a szeretet.. 
а  népek kđzött. Nem engedi a császár.  

Jean Jaurés otthon német bérenc. Megköpd űsheti az utolsó naciona-
lista csirkefogó is. A germanafobia ellen küzd hosszú esztend ők óta, a 
revamcheörület ellen a francia-német testvérségért. És mégis fél t őle a 
berlini császár. Mert a császáraktit nem érhetné rettenetesebb csapás an= -
nál, mintha a népei egymást megértenék. Kell a császároknak a gy ű -
1ölködő  népszenvedély, kell a császár knak a hadsereg és a háború. Es 
felfоrgató az, aki bekét hirdet. És százszor felfar.gató, aki az Én Had-
sere:gem-et gondolatban is érinti. 

Nagy szerencséjük a népeknek, hogy a császárok szinte törvény-
szerű  bi.zonyassággal, mindig ёрреП  idejében megy ellen a kis eszük. 
Na ~pбlеоn után nem békwlni akartak népeikkel a trónok urai. de való- -
sággal őrjöngtek elnyomó-dühükben. Most inog a legnagyobb despotá-
nak, acárnak a trónja. A villágot hideglelésként rázza a vérszag un-
do Іra. Sohase volt gyűlöletesebb még a hadsereg és háború. Erre az ufal-
kadók pri,mjátékosa, akit mellesleg kiváló embernek is hirdetnek, a né-
metek császára, kevésbbé t őrtőzteti tirannus-vérének esztelen lüktetését, 
mint valaha. 

Jean Jaurés sohse szónokolt Moszkvában. Sem Szentpétervárott, , 
sem Odesszában. A Potemklnt nem ő  kormányozta. A felséges cárnak 
volt ondja arra, hogy a nemzeti gy űlölködés Qangja ki ne aludjon. Ha 
nem szerzett háborút. gondoskodott más mulatságról. Lengyelek, fin-
iiek, lemészárolt zsidók, ,örmények s a többiek . tanuskodtak róla. Had- 


