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Ady Endre életművének utókorával az irodalomtörténet eddig ke-
veset, nem kellő mértékben foglalkozott. Pedig az ilyen vizsgálódások, 
tanulmányok nagyon sok tanulság levonására adnak lehetőséget. Az 
efféle kutatások az irodalom organizmusának működésére, s t ruk túrá-
jára és nem utolsó sorban ar ra vetnek fényt, hogy egy-egy alkotó, költő 
vagy író a hagyomány impulzusait hogyan, milyen intenzitással lénye-
gíti és szervezi át ú j minőséggé. 

Az eddigi irodalomtörténeti kutatások megállapították, hogy Ady 
életműve az utókort több vonatkozásban is állásfoglalásra kényszerí-
tette. A költészet oldaláról: a halála után fellépő ú j költő nemzedék ki-
vételes egyénisége, Szabó Lőrinc a húszas évek elején tanulmányban 
fejtegette, variál ta azt a gondolatot, hogy Ady példája megismételhetet-
len, nem folytatható, egyszóval a költői gyakorlat számára nem termé-
kenyítő hagyomány. A gondolatmenet kialakulását Babits Mihály véle-
ménye is befolyásolhatta. Babits még Ady életében hasonló nézetet val-
lott. Az irodalomtörténet oldaláról is több vélemény hangzott el. Ezek 
közül a fentiekkel muta t rokonságot Lukács György és Révai József 
nézete. Ők Ady l í rá já t a 20. század első két évtizede magyar valóságá-
nak reprezentánsaként értékelik, s úgy vélik, Ady életműve a korához 
tapad, szülője jegyét viseli magán és éppen ezért egyedi, egyszeri, meg-
ismételhetetlen, nem folytatható. 

Az irodalomtörténeti vizsgálódások ar ra is rámuta t tak , hogy Ady 
életművéből a legkülönbözőbb ösztönző impulzusok indultak és te l je-
sedtek ki más-más értékekké. Ady l í rá ja termékenyítően hatot t a szom-
szédos népek költészetére. Itt elég utalni Miroslav Krleza és Hviez-
doslav költői opusának egyes darabjaira. De Ady életműve más vonat-
kozásokban befolyásolta Octavian Goga, Emil Isac, Emil Boleslav Lukác 
és Todor Manojlovic írói, költői, műfordítói és publicisztikai tevé-
kenységét. 

Ady azonban a legtermékenyítőbben a szocialista szemléletű és in-
dít tatású irodalomban hatott . A magyar szocialista irodalom kérdései-
vel foglalkozó tanulmánykötet — Tanulmányok a magyar szocialista 
irodalom történetéből (1962) — az Ady költészetéből, publicisztikájából 
sugárzó impulzusokat igy summázza: „A magyar forradalmi szocialista 
irodalom fő gyökere, előzménye és kiindulópontja Ady Endre plebejus 
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demokrata költészete let t : e r re épült a későbbi fejlődés, szavait, páto-
szát, tel jes emberségét veszi példaként az egész későbbi irodalom; a 
magyar munkásosztály mint a jövő nemzetet vezető osztálya, mint a tör-
ténelem kérhetet len ítélete, a for radalmas tűz és lázadás az ő szavaival 
és képeivel öröklődik tovább." 

Ady életműve ehhez mérhető hatással és eredménnyel hatot t a két 
háború közötti időszakban kialakult kisebbségi magyar i rodalmakra. 
Költészetének, publiciszt ikájának hatása a romániai, a csehszlovákiai 
és a jugoszláviai magyar irodalomra az eddig vázolt problémaköröknél 
jóval érintetlenebb, úgyszólván fe l tárat lan. Ezért érdemes az irodalom-
történeti kuta tásnak Ady Endre életműve u tókorának ilyen vonatko-
zásaival is behatóbban foglalkozni. A csehszlovákiai magyar irodalom-
ban Ady költészete és publicisztikai írásai nagy mér tékben hato t tak 
Fábry Zoltán munkásságára az első köztársaság idején s később a m á -
sodik vi lágháború után, az akcentusok eltolódásával. Fábry Zoltán Ady 
taní tását követve és továbbgondolva válhatot t a progresszió elkötele-
zett harcosává. A romániai magyar i rodalomban Jo rdáky Lajos szerint 
Adyt a szocialista munkásmozgalom a 20-as években a magáénak val l ja 
és töret lenül vállal ja. „A munkásság pártszervezeteiben, a szakszerve-
zetekben, kul túrcsoport ja iban és sa j tó jában Ady művelődési eszmény, 
irodalmi mér ték és harci zászló. Igaz ugyan, hogy nem vesz részt az 
Ady körüli vi tákban, nem sa já t í t j a ki kizárólag a munkásosztály szá-
mára, de továbbra is a szocializmus ügye e lőfutárának tekinti ; tá rsa-
dalmi és nemzeti összefogásra ösztönző verseit különös előszeretettel 
szavalják népgyűléseken és kul túrrendezvényeken." (Lásd A szocialista 
munkásmozgalom és az Ady-kérdés 1919—1944 között c. tanulmányt) . 
A jugoszláviai magyar irodalom esetében Ady hatásáról, köl tői-forra-
dalmári formáló erejéről elég felemlíteni Sinkó Ervin példájá t . Az iro-
dalomtörténeti kuta tás ezt a terüle te t már részletesen fel tár ta , de nem 
annyira, hogy ne éreznénk hiányát jelen előadássorozatunk témái kö-
zött. Ady életműve a legnagyobb hatást a Híd f ia ta l ja i ra és a Híd olva-
sótáborára gyakorolta. De mielőtt részletesebben beszélnék a Híd Ady-
képéről, s az Ady életműnek a két háború közötti jugoszláviai magyar 
munkásság körében való továbbéléséről, vázolnunk kell nagy vonalak-
ban ál talában Ady jugoszláviai kultuszát. 

A jugoszláviai Ady kultusz dokumentumokban szegényes, szinte 
teljesen fel tárat lan. A két háború közötti időszakból és időszakról nem 
áll rendelkezésünkre semmilyen bibliográfiai fogódzó sem, amely eliga-
zítana bennünket . A magyarországi és romániai Ady-bibl iográfiák ju-
goszláviai adatokban szegényesek s nem is pontosak. (Itt Orosz László 
és Vitályos László Ady bibl iográf iájára és Bustya Endre kisebb biblio-
gráf iai jellegű közléseire és recenzióira gondolok.) így a jugoszláviai 
Ady-kultusz egyes mozzanatainak, eseményeinek és dokumentumainak 
a felsorolása nagyon hiányos, esetleges. Hogy az Ady-kultusz Jugoszlá-
viában kisebb mértékű, annak az az oka, hogy Ady Endre életében egy-
szer sem fordul t meg tá junkon. Az országjáró, mat inéken fellépő költő 
csak Szegedig jutot t el. így é le t ra jzának csak nagyon gyenge, a szakiro-
dalomban nem is regisztrált legendája alakult ki arról, hogy csupán a 
puszta véletlenen múlt , hogy Debrecenből Nagyváradra kerü l t ú j ság-
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írónak, s nem a Bega-par t i Nagybecskerek hódította el. Mindenesetre 
ez a mozzanat is hozzájárulhatot t ahhoz, hogy Ady Endre halála u tán 
az első Ady-társaságok közül egy Nagybecskereken alakult meg 
1923-ban. A becskereki Ady-Társaság adta a közvetlen lökést a szabad-
kai ú jságíróknak s közöttük Nagy Andornak, Ady nagyváradi újságíró 
társának azt a gondolatot, hogy Szabadkán is irodalmi társaságot kell 
alapítani. A szabadkai szerveződésből született meg azután a jugoszlá-
viai magyar irodalom első gyűjteménye, a Vajdasági Magyar í rók Al-
manach ja Det t re János és Radó Imre szerkesztésében. Az Ady kultusz 
így közvetetten fe lda jká l t egy kiadványt, amely sajnos nem tudot t meg-
erősödni, és nem lehetett állandó fórumává a születő jugoszláviai magyar 
irodalomnak. Ady Endre szellemi jelenlétéről más irodalmi orgánumok 
és lapok hasábjai is ékesen tanúskodnak. A nagybecskereki Fáklya 
Hesslein József Ady- tanulmányá t közli, de a napilapok is rendszeresen 
követik a születő Ady-irodalom magyarországi, romániai és más orszá-
gokból származó termékeit . E téren különösen a szabadkai Bácsmegyei 
Napló jeleskedik. Szenteleky Kornél tanulmányai sokáig lappangtak, 
több mint ötven évig porosodtak az újságkomplet tek foliánsai között, 
s nem kerül tek az Ady-irodalom áramába, hogy szempont ja ikkal meg-
termékenyítsék és elősegítsék az Ady-értelmezést, és nem utolsó sorban 
fényt derítsenek a vajdasági Ady-kultusz kezdeteire. 

Szenteleky neve hozzákapcsolódik más orgánumokhoz is, a Va jda -
sági íráshoz és a Mi Irodalmunkhoz, amelyek ugyancsak foglalkoztak 
a két háború közötti Ady-kérdés i rodalmának egy-egy mozzanatával. 
Szenteleky előszavával jelent meg Balázs G. Árpád Ady m a p p á j a is, 
amelynek graf ikái ma is elementárisán hatnak. 

Ady életművét ezek a dokumentumok az irodalmiság jegyében ér té-
kelik. í róink Ady örökségét irodalmi problémaként érzékelték. Költé-
szetének — publiciszt ikájának forradalmasító, aktuális szerepét azonban 
az örökség körül dúló harcoktól nem lát ták meg íróink. Csak a Híd f ia-
ta l ja i ismerték fel Ady igazi nagyságát, ők tud ták kiolvasni é le tművé-
ből, verseiből, elbeszéléseiből és sok-sok időszerű eseményre is rávet í t -
hető publicisztikai írásaiból a maguknak és a mindennapja iknak is táv-
latot adó eszméket. A filológiai és bibliográfiai adatok itt készen van-
nak: Pató Imre kutatásai Ady és a Híd f ia ta l ja inak te rmékeny kapcso-
la tá t megbízhatóan t á r j ák a kuta tó elé. 

A Híd hosszas előzmények után először 1934 májusában jelent meg. 
A lap célkitűzéseit a Hidat verünk című programcikk fogalmazta meg, 
amely többek között az irodalmi örökséghez való te rmékeny viszonyu-
lást is felvetette. Ennek a jegyében már az első évfolyam decemberi 
számában tanulmány foglalkozott Ady Endre szerepével és jelentőségé-
vel a magyar irodalomban. Huszár Sándor Ady életében és költészeté-
ben a magyar f a j évezredes történetének a tökéletes re inkarnációjá t 
lá t ja . A tanulmány sok mozzanatában, megállapí tásában azonosul Szabó 
Dezső Ady-interpretációjával . Huszár t anu lmányának záradékában fel-
veti azt a gondolatot, hogy megvizsgálja az „ i f jú szívekben élő" lángész 
kapcsolatát a jugoszláviai magyar ifjúsággal, de sajnos ez a t anu lmány, 
amely előttünk sok re j te t t vonatkozásra is fényt der í thete t t volna, nem 
jelent meg. Huszár Sándor írását az Ady irodalom is számon ta r t j a , de 
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helytelenül a romániai Huszár Sándornak tu la jdoní t ja . A Híd arculata 
ekkor még a polgári nézetekkel mu ta t sok rokonságot, s ez megnyi lvá-
nult a nemzetiségi kérdés megoldását és az irodalom szemléletét ille-
tően is. A Híd f ia ta l ja i nem sokáig maradha t t ak meg az ún. „nemes 
l iberalizmus" elvei mellett, mer t az i f júság sorai átrendeződtek, a f ia -
talok mindinkább elkötelezetté vál tak. Ez a társadalmi ellentétek el-
mélyüléséből következett , s abból, hogy az ország kül- és belpolitikai 
helyzete mind szövevényesebbé vált . A f iatalok fel ismerték helyüket a 
társadalomban. A Híd tör ténetében ezt a folyamatot „az átszervezés" 
fogalmával jelölték meg. A haladó eszméket valló f iatalok a lap m u n -
ká jába már korábban is bekapcsolódtak, az átszerveződés azonban 1935 
elején indult meg gyakorlat i lag is, s ez a fo lyamat el tar tot t 1936 m á j u -
sáig, amikor Lévai Endre a szerkesztést á tadta Simokovich Rókusnak. 
Jellemző, hogy a folyóirat ezekben a hónapokban az irodalmi hagyo-
mányok kérdésével nem foglalkozik, s szépirodalmi közlései esetlegesek. 
A lap fokozatos balra tolódásával ez a probléma, más kérdésekkel 
együtt, ismét felmerül . Ady életműve is ekkor lesz a Híd f ia ta l ja i szá-
mára példa és eszmei i ránytű. Ady munkásságával , Ady egyes alkotá-
sainak az újraközlésével, sőt verseinek válogatott kiadásával ezután 
kezdenek a Híd munkatársa i foglalkozni. A Jugoszláv Kommunis ta Pá r t 
a Híd eszmei i rányí tását közvetlenül 1937 j anuá r j ában veszi át, amikor 
Simokovich Rókust Mayer Ot tmár vá l t j a fel, s veszi át tőle a szerkesz-
tést. Ezekben a napokban szervezték meg a Híd és a Népkör f ia ta l ja i 
az első szabadkai Ady-estet 1937. f eb ruá r 20-án. Lévay Endre emléke-
zéseiben ezt az irodalmi rendezvényt úgy jellemzi, hogy úgy hatott , mint 
egy tűzcsóva, de „nem a grófi szérűn, hanem egy t á j tunyasága, idilli-
kus hangulatokba merülő polgári zárkózottsága felett" . Az előadást 
vörös plakát hirdette, a színeknél még beszédesebb volt az est versvá-
logatása (Az utca éneke, Küldöm a fr igyládát , Két kuruc beszélget, I f j ú 
szívekben élek). Ady költészetét szerbhorvátul is megszólaltatták, a J a 
sam rodak smrti és a Na moru suton című versek hangzot tak el. Ady 
életművét két t anu lmány ismertet te az est hallgatóival. Kek J . Zsig-
mond Ady Endre öröksége, Lévay Endre pedig Ady és a kr i t ika címmel 
értekezett . A jugoszláviai Ady-kul tusznak e két jelentős dokumentuma 
csak címében ismeretes, nyomtatásban nem jelent meg. Az Ady-estet a 
polgári saj tó elmarasztalta. A Hídban Szegedi Emil foglalkozott az ese-
ménnyel. A részletek mellőzése a cikk bevallott szándéka, de azt mégis 
felemlíti, hogy a jugoszláviai i f júságnak tizenhét évig kellet t várnia, 
ho?y megszólaltassa a maga Adyjá t , hogy a romániai és a csehszlová-
kiai fiatalokhoz hasonlóan ők is fe lmutassák Adyból azt, „ami irodalmi, 
művészeti és történelmi szempontokon túl, ma is felhasználható, ma is 
indító erő és tet t Adyban." Szegedi Emil arról is szól, hogy az Ady-est 
sok tekintetben állásfoglalásra késztetett , megpróbált helyes szemléletet 
adni bizonyos rétegeknek, mer t „az i f júság többet keres az i rodalom-
ban, mint irodalmat, többet Adyban, mint Lédát és kis hangulatokat , 
többet az előadásban és bemutatásban, mint személyi kis hiú ambíció-
kat", s a következtetést is levonja a Híd f ia ta l ja i számára, amikor azt 
is kifejt i , hogy „irodalom, Ady, kultúrelőadás, mind komoly alkalommá 
vált számára az állásfoglalásra, egy mélyebbről jövő, határozot t és 
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egészséges é le takara t megnyilvánulására." Ezek a gondolatok tovább 
érlelődtek, s a következő évben nyertek még pontosabb, még szabatosabb 
megfogalmazást. De mielőtt Pap Pál Ady szemléletével foglalkoznék, az 
Ady-kultusz Hídban fellelhető dokumentumainak a kronológiáját kö-
vetem. Arról szólnék néhány szót, hogy a Hídban hogyan jelentek meg 
az egyes Ady-művek, milyen apró mozzanatokban adtak többet egy-
szerű emlékeztetésnél, újraközlésnél. Ady Endre régi és ú j mondani-
valói címmel a folyóirat 1938. évi 4. száma Ady nagyváradi cikkeiből 
közöl nagyon is aktuális szemelvényeket. Ezek a részletek a társadalmi 
viszonyok tar thatat lanságáról , a kozmopolitizmus jelentőségéről szólnak. 
De beszédes Ady egyik másik cikkének a közlése is (a Strófák), amely 
Emil Zola halá lára íródott. Ady ebben a cikkében a gyűlölet jelentősé-
gét és mozgósító erejét fejtegeti . A szerkesztőség a szokványos közlést 
azzal teszi f igyelemre méltóvá, hogy kif inomult érzékkel az Ady írásá-
ból aktualizálható gondolatokra h ív ja fel a figyelmet, kiemelt szedéssel 
közli a sima Ady-szöveget, s így egyszerű eszközökkel kijátssza a cenzúra 
éberségét. De idézném is, hogy milyen gondolatokat emelt ki a szer-
kesztőség Ady cikkéből: „Miért kell millióknak tölteni a temetőket, táp-
lálni a humuszt, könnyezni és vérezni előbb?" vagy: „Sokan hal l ják a 
föld dübörgését s hirdetik, hogy jön az ú j világ, a világosság világa. 
Bizony mondom, ha jő, az ú j költő s i e t t e t i . . . " 

A Híd ebben az időben a népfront politika következetes harcosa 
s fennta r tás nélkül követi ezt a vonalat. A Híd mozgalomnak ezt a sza-
kaszát P a p Pál Ár ellen című nagy jelentőségű, programot adó cikke 
méri fel, de kijelöli az u ta t is, amelyet a mozgalomnak követnie kell: 
„Mi hidat ver tünk, amely összeköt bennünket , falu és város dolgozóit. 
Ezt a hidat nem engedjük megingatni. Ezt bá t ran mond juk azokkal, akik 
velünk együtt já rnak, azoknak, akik ingadoznak és azoknak, akik fenye-
getőznek." S ezeknek a gondolatoknak, for rada lmi gyakorlat tá váló és 
vált elveknek a kialakulásába Ady eszméi, meglátásai és tanítása is be-
lejátszott. Pap Pál cikkében, amikor a hazug eszmék (a fasizmus, a kis-
polgári megalkuvás) ter jedéséről szól, Ady verset idéz: 

„A világ az izmos butáké, 
Kik hangulatban, hitben élnek ... 
Szamár hitben, dús hangulatban 
Másoknak lelke, teste épül, 
Minket vad khérubok űznek ki 
A hazugság édenébül..." 

Ady pé ldá ja ad ja azt a gondolatot is, hogy az ár ellen kell úszni! S Ady 
a példa ar ra is, hogy mi a Duna-medence népeinek az igazi feladata, hol 
kell keresniük a helyüket a mindinkább fasizálódó Európában. P a p Pá l 
t anulmányában a legaktuálisabb eseményekre, a müncheni egyezményre 
reagál többek között, amikor Ady tanításához nyúlva k imondja : „És P a n -
nónia fekete, mély völgyében ú j r a felnyög a népek közös, nagy bánata , 
még sötétebb á rnyaka t húz a gyászos sors és még véresebbé válik az 
ősi gyalázat. Keserves a sors a Dunamentén, a magyar , szerb, román, 
cseh, szlovák sors. Ezt a sorsot ezeréves marakodás, grófi cudarság te-
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remtet te meg. Ezt a sorsot felülről intézték, nem az égből, hanem a kas-
télyból. Nem a nép intézte ezt a sorsot, akkor ma másképp lenne. De 
másképp is lesz! És épp a kegyetlen dunavölgyi sors, ami ma szétveri 
és ellenséges táborokban egymással szembe ál l í t ja az itt élő népeket, 
éppen ez a sors kell hogy segítsen." S ezt követően idézi P a p Pál Ady 
versét, A Magyar jakobinus dalát a magyar , oláh és szláv bána tnak a 
megfogalmazásáról, Ady „dunai" verseinek legnagyobbikát. 

A Híd Pap Pá l programcikke u tán a következő számban 1938. no-
vemberében A Duna vallomása című Ady-verset közli, így erősíti, így 
tudatosí t ja a maga programjá t . 

A Híd Pap Pál programcikke u tán a következő számban, 1938 no-
számában egy ismeretlen szerző az Ady-évfordulóval foglalkozik. A rö-
vid t anu lmány felvázolja Ady költészetét és életművének hatását a 
magyar irodalomra. Beszél arról is, hogy kik és miér t akar ták, milyen 
célokra kisajá t í tani Ady Endre életművét . Az el lenforradalmi Ady-ké-
pet a mindennapok aktual i tásával i l lusztrálja, amikor kifejti , hogy „az 
el lenforradalom egy másik Adyt igyekezett kitermelni. Igéivel szántot-
tak, vetet tek és aratni is szerettek volna e húsz évnek mindenfa j t a 
eszmehirdetői. A feudális rend régi rétegei most is megvetéssel fordul -
tak el az országrontó, osztályáruló, bocskoros kis nemestől. (A vissza-
fogalt Munkácson uccát kapot t Petőfi, Arany és Herceg Ferenc: Ady 
nem)." Ady Endre életművét a folyóirat ilyen tények felvi l lantásával 
is az olvasók tuda tába igyekszik vésni. 

1939-ben a folyóiratban ismét megjelennek Ady verseinek ú j raköz-
lései, de it t a cenzúra is beavatkozik. Az áprilisi számban még közöl-
het ték A fekete húsvét c. verset, a május iban csak a szerkesztői üzene-
tek tudósí tanak arról, hogy a Május szabad c. verset a szerkesztőség 
kívül álló okokból nem jelentethet te meg. A cenzor éberen őrködött, 
hogy az Ady-vers ne gyakorolhasson hatást a jugoszláviai magyar 
dolgozókra. 

A Híd munkatársa i 1939-ben a Híd-könyvtár sorozatában egy Ady-
versválogatást jelentet tek meg. A Híd-könyvtár célja az volt, hogy a 
népfrontpol i t ika vonalán haladva ú j abb fórumot, ú j abb lehetőséget ad-
jon a haladó gondolatok propagálására. A sorozat a r ra is vállalkozott, 
hogy a magyar irodalom értékeit (Petőfit, Fazekas Mihályt, József Att i -
lát) á tér tékelve közelebb hozza a jugoszláviai magyar munkásolvasók-
hoz. Az Ady-füzet bevezető tanu lmányá t Bölöni György Az igazi Ady 
c. könyvéből vet t idézetek montázsolásával Malusev Cvetko állí totta 
össze. A tanulmány egységes szemléletet sugároz, a kollázs-technika nem 
ár tot t a mondanivalónak. Ady életműve sarkítot tan, a baloldali irodalmi 
szemlélet jegyeit öltötte fel ebben az interpretációban. A versek válo-
gatását is Malusev Cvetko végezte, s azt is e lmondhat juk, hogy csak 
a for radalmi Ady látszik a kötetből. Ady költészetének egy nagyon 
fontos rétegét közvetítette a füzet az olvasókhoz. 

Az Ady-válogatásról Stern Emil Ady Endre címmel közölt a Híd-
ban nagyobb tanulmányt . A magyar Ady filológia ezt a t anu lmány t 
nem t a r t j a számon, pedig Ady életművéről értékes megállapításokat 
közöl. Stern Béla tanulmányában azt is kifejt i , hogy az Ady-válogatás 
a reakció részéről „hazafiat lan" verseknek minősített alkotásokat ál l í t ja 
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a középpontba. De éppen ezzel muta tha tó meg az igazi Ady, ezzel nye-
rünk termékenyí tő példát a hazafiságra. 

Stern Emil t anu lmánya záradékában azt a gondolatot veti fel, hogy 
„Ady a dolgozó, szociális lelkiismeretű magyar i f júságé, azé az i f júságé, 
amely Adyban él, vele, általa, Igéiben Igéiért, mer t Ady a magyar jövő, 
emberien, szabadon, szélesen, demokrat ikusan, szívet-elmét dobogtató 
emberséges, jobbágyszabadító szép magyar jövő — ez a jövő Ady Endre 
álma és valósága." 

Mi ehhez a gondolathoz csak annyit fűzhetünk, hogy a Híd há -
ború előtti munkatársa i is ebben a szellemben munkálkodtak . A való-
ságot próbál ták Ady eszméi és tanításai segítségével alakítani, a jövő 
körvonalai t igyekeztek kialakítani. így a Hídban Ady életművének utó-
hatása jóval több volt, mint irodalom. 

1941 tavaszán pedig megjelent a történelem. 
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