
VEZÉR ERZSÉBET 

VERSMOTÍVUMOK ADY KORAI PRÓZÁJÁBAN 

Az ma már köztudomású, hogy Ady első újságíró éveinek milyen nagy jelentősége van 
a költő világnézeti tudatosodásában, de még mindig találkozunk azzal a sokszorosan meg
döntött régi közhellyel, hogy Ady költői fejlődése megoldhatatlan rejtély, csoda. Ha nem 
állítjuk is már olyan határozottan, mint régebben, hogy az Új Versek Adyja teljes szimbolista 
költői fegyverzetben minden előzmény nélkül készen pattant ki a magyar poézis istenasszonyá
nak fejéből, még mindig igen eltérőek a vélemények arra nézve, hogy Ady a Még egyszertől 
kezdve számít-e nagy költőnek vagy előbb is megtaláljuk már nagyságának nyomait, és ha 
igen, melyek ezek a nyomok. Nem célom itt ennek a régi vitának a felelevenítése s még kevésbé 
az eldöntése. Csak néhány megfigyeléssel, adalékkal és ötlettel szeretném tovább vinni az 
Ady-kutatásnak azt a komplex módszerét, mely a költőnek és a publicistának szerves egység
ben és kölcsönhatásban való elemzésével visz közelebb Ady költői fejlődésének izgalmas, 
bonyolult, de nagyon tanulságos útjához. Megkönnyíti munkámat, hogy jeles irodalom
történészek, esztétikusok és kutatók nyomában járok. Földessy Gyula életművének jelentős 
része az Ady-vers—próza konkordanciák feltárása. Rónay György a Magyarokban 1946-ban 
megjelent szép tanulmányában1 ugyancsak figyelembe veszi Ady költői fejlődésében publicisz
tikáját is, és néhány versmotívum genealógiájának felvázolása után arra a megállapításra jut, 
hogy Ady ihletrendszere „egységes élménye és szemlélete a világnak". „Ady minden egyes 
verse összefügg a többivel . . . Egyazon belső dráma villanásai, s mindegyik külön is meg
világítja az egészet." Ehhez csak annyit kell hozzátenni, hogy nemcsak minden verse, hanem 
egész prózája is beletartozik ebbe az egységes ihletrendszerbe — és ennek különösen az első 
publicista években, a költői érlelődés korszakában van nagy jelentősége. Ez a felismerés vezette 
Bóka Lászlót, aki Ady pályaképében2 először megy rendszeresen végig Ady első publicista 
évein, és megkeresi a prózában sarjadó verscsírákat. Bóka ezzel úttörő munkát végez, és szinte 
természetes, hogy időnként erőltetett analógiákba téved, mint arra már Komlós Aladár is 
rámutatott.3 Ez nemcsak az úttörő munka lendületéből adódott, hanem abból is, hogy Bókának 
egy „kritikátlan" kritikai kiadással kellett dolgoznia, mely részben hiányos volt, részben pedig 
idegen szövegeket is tartalmazott, ami az ilyen természetű munkánál elkerülhetetlenül téve
désekhez is vezet. De Bóka alaptételét, hogy az érett Ady előzményeit nem elsősorban korai 
verseiben kell keresni, hanem első cikkeiben, említett tanulmányában Komlós sem cáfolja, 
sőt ő maga is prózai írásból származtatja a messiás-motívumot és a magyar messiások egész 
gondolatkörét Ady költészetében. 

Valóban, ha ebből a szempontból figyelmesen elolvassuk Ady újságcikkeinek hiteles 
szövegét, csakhamar kiderül, hogy ezek nemcsak világnézeti fejlődését tükrözik fokról fokra, 
hanem ezzel párhuzamosan és kölcsönhatásban költői érlelődésének, művészi magáratalálásának 

1 RÓNAY GYÖRGY: Még egyszer. Jegyzetek a fiatal Ady költészetéről. Magyarok, 
1946. 270. 

2 BÓKA LÁSZLÓ: Ady Endre élete és művei. Budapest, 1955. 
3 KOMLÓS ALADÁR: A fiatal Ady nyomában, ItK, 1960. 1. sz. 
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h fontos állomásai: számtalan versmotívum itt bukkan fel először, sőt költői kifejezéseinek,, 
szimbólumrendszerének egyes elemei is megtalálhatók korai publicisztikájában. És a prózai 
előfordulás sokszor instruktívabb egy-egy motívum, szimbólum, vagy kép eredetére, költői 
értelmére nézve, mint a természeténél fogva tömörített verses forma. 

A vidéki szerkesztőség nemcsak politikai látókörét szélesítette, hanem rengeteg érdekes 
témát, elhatározó élményt is nyújtott az élénk érdeklődésű, jószemű és fogékony újságírónak. 
Ahogy az itt talált novellatémák egy részét is csak későbbi években dolgozta fel (pl. a braganzai 
herceg történetét, Stadion gróf, Rienzi Mária alakját stb.),ugyanúgy az itt szerzett benyomások 
élmények, költői motívumok, képek, hangulatok nagy része is csak később érik nagy versekké. 
De keletkezésüket, első feldolgozásukat, ihletőjüket tetten érhetjük prózájában. A kezdő 
költő maga is panaszkodik, hogy nem képes versbe önteni az agyát feszítő gondolatokat: 

Világrontó nyilatkozásnak 
Égből lopott lángjától égek ! . . . 
. . .S miket leírok, elpanaszlok — 
Csak szóba ömlő semmiségek ! 

(Misztérium. 1900. dec. 22.) 

Máskor pedig kétségek gyötrik, vajon a „világrontó nyilatkozások" valóban eredetiek és új
szerűek-e: „Ügy érzem, hogy bún író céllal, művész író céllal egy sort papírra vetni, melynél 
megrezzenhet bennünk a gyanú, hogy elíródott már előlünk. Hiába bújnám Velencét, hiába, 
szállna meg talán új, hatalmas impresszió, amelyről úgy érezném, hogy a világosság, a rejtett 
igazság felé csap, mint minden új érzés és gondolat — verset nem mernék írni. Byron után s a 
többiek után ! . . . Ha ezerszer kapna és fogna meg az a lírai hangulat, hogy a világi hajsza után 
békére, csendre vágyom vagy találtam — ezt a banalitást nem merném megzengeni, ha mindjárt 
ezer új hangom volna rá."4 

Látható, hogy nincs benne semmi a kócos zseniből, aki azt hiszi, hogy az egész világ^ 
lába előtt hever, hanem már fiatalon is a legmagasabbra emeli a mértéket. Páratlanul lelki
ismeretes és tudatos művész. De még ez a nagyfokú tudatosság sem tudta azonnal szétfeszíteni. 
a magyar vers hagyományos formáit. Gyakorolnia kellett a meghökkentő gondolatok kifeje
zését, próbálni, ízlelni a szavakat, megtörni a konvencionális mondatfűzést, kezessé tenni 
ritmust, rímet. Versben tudvalevően sokkal nyűgözőbb mindenféle szabály, hagyomány és: 
divat, de az újságírónak önként kínálkozott a versnél oldottabb próza. A századeleji újsá
gokban nem egy olyan rovat volt, amely különösen kedvezett a költői témáknak, lírai mon
danivalónak. Egyikből sem hiányzott például a heti krónika. Ady már Debrecenben 
rendszeresen tarkította ezeket A hétről címen írt beszámolóit lírai részletekkel. Váradra 
kerülve a Szabadságnál Nagy Endre örökéként vette át a Hétről-hétre rovatot, majd 
a Nagyváradi Naplónál rovatának ismét A hétről címet adva, egyben megváltoztatta annak 
jellegét is. A tréfás, anekdotikus, színes csevegésre fenntartva a Nagyváradi Krónika, Nagy
váradi Tarkaságok rovatot, A hétről című tárcáit fokozatosan komoly elmélkedésekkel, lírai 
vallomásokkal töltötte meg. Egyik ilyen lírai prózája végén maga is hozzáfűzi mintegy magya
rázatképpen a műfaji szokásoktól való eltérésre: „A hét tarka eseményei helyett megzengtem 
íme az élet himnuszát."5 

A köztudatba leginkább politikai verseinek és publicisztikájának kapcsolata ment át. 
De ez csak egyik oldala ennek a sokoldalú kapcsolatnak. Valóban későbbi nagy politikai versei
nek egy része itteni élményből táplálkozik. Itt ismerte meg igazán és közelről a vármegyét. 
A vármegyei kiskirályok basáskodása, a megyei előkelőségek úri gőgje és elzárkózása egy életre 
elhatározóan táplálja e tipikusan feudális intézmény elleni gyűlöletét. Itt ingerlik bosszúra 

4 író emberkék. NN, 1903. jan, 4. 
5 A hétről. NN, 1902. jún. 22. 
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-a dölyfös szavak:. „Félre város, mikor a vármegye mulat." Sok indulatnak és keserűségnek 
kellett felgyűlnie benne a vármegye ellen, míg kimondta egy mondatba tömörítve és a vár
megyét a feudalizmus szimbólumává szélesítve, a kemény szentenciát: „Vagy láng csap az ódon, 
vad vármegyeházra, — Vagy itt ül a lelkünk tovább leigázva." Persze a költó'i kifejezésnek 
ehhez a művészi tökélyéhez semmiféle indulat nem elég magyarázat. A költő lelkében lejátszódó 
tudati folyamatok és az esztétikum kapcsolata nem ilyen egyszerű. És mégsem tanulság nélkül 
való, ha egymás mellé tesszük a költő prózai nyilatkozatait. Ahogy a festők vásznaihoz készült 
ceruzarajzok, vázlatok segítségével nyomon követhetjük a művész fejlődését, úgy segítenek 
eligazodni ezek a prózai vázlatok Ady költői fejlődésében. De lássuk a példákat: „Nekünk 
az fájt, hogy a vármegye még mindig deres-politikát mer űzni. Nem akar olvasni és okulni 
még az esetekből sem. A vármegye az érvágásnál tart s á modern orvosprofesszorok orvosságát 
kiköpi. Nem akarja észrevenni, hogy új idők jöttek. Apró babonák bagolyváraiba zárkózik 
a vármegye."0 Itt már szimbólumot használ prózában. S egyben az is világosan látszik az idé
zetből, hogy Ady szimbólumai mennyire nem tanultak, mennyire természetesen bomlanak ki 
a mondanivalóból. A világ haladása és a vármegye elmaradottsága közötti ellentét és a vármegye 
pusztulásának szuggesztív jóslata mind az ismert verset idézik: „A világ halad . . . A vármegye 
megmarad úrbéri berendezésűnek. A vármegye megátalkodottan istápolhat ostoba tradíciókat, 
mialatt ő egyre vénebb, haszontalanabb, korruptabb és korlátoltabb lesz . . . Jóslást mondunk. 

•Sokáig ez így nem tarthat. Lesz itt Bihar-vármegyében olyan krach, amilyet még nem pipált 
a világ. Büntetlenül és jogtalanul nem lehet hadakozni a való állapotokkal, az intelligenciával 
ós a haladással. Mert a vármegye nemcsak az osztozkodó famíliákból áll. A vár-megye népe 
felmondja egyszer a bérletet. Mert a vármegye mai urai valósággal kibérelték a vármegyét 
és bérlettel még sohse éltek így vissza.... De jövünk esetleg majd doronggal i s . . . " 7 A deres
politikát űző és úrbéri berendezésű vármegye később természetesen válik a feudalizmus 
/szimbólumává a Fölszállott a pávában. A verset közvetlenül kiváltó élmény a vármegyék „nem
zetiellenállása" volt a koalíció idején. A népballadai indítás és az ebből folyó kétsoros népi tizen
kettes pattogó, lüktető ritmusa szerencsésen kínálkozott a forradalmi vers adekvát formájául. 

De nemcsak a vármegyével, az egész magyar, pokollal itt ismerkedik. Itt látott közelről 
képviselőválasztást, sőt nemegyszer ő maga is részt vett vidéki választásokat előkészítő barbár 
korteshadjáratokban. Nemcsak a parlamenti tudósításokat írta rendszeresen, hanem, mint 
lapjának kiküldött tudósítója, időnként szemtanúja is volt a magyar parlamentben folyó 
hitvány obstrukciónak, szájaló hazafiságnak. „A hejretyutyus emberek megölték a 
vágyainkat, álmainkat"8 — írja mintegy átmenetként A krisztusok mártírja és A Hortobágy 
poétája között. Az előbbiben még az „evangélisták, életbölcsek, krisztusok" elvont dogmái 
ölik meg a költő pogány életvágyát, itt már a Hortobágy csorda-népei, a piszkos, gatyás, 
bamba társak, azaz a publicisztikájában lépten-nyomon kárhoztatott malomalja-politikusok, 
honkanászok, szájas, frázisos, sujtásos, hejretyutyus hazafiak fojtják belé a dalt. Az itt meg-

* ismert parlament emléke a későbbi darabont élményekkel kiegészítve kísért a Dal a hazugság-
házról strófáiban is. 

Mint vidéki újságíró látja, miként áldozzák fel a magyar nép fiait a bécsi militarizmus 
oltárán. Erről írt cikkei kétségbeesett segélykiáltások és ugyanakkor vad ostorcsapások, 
A mezőhegyest háború, Nótázó vén bakák, A mesebeli János, A hőkölés népe megrázó előképei. 
„Mintha valami ördögi terv szerint eresztették volna rá a militarizmust is a -népre. A népre, 
mely piszkos, félvad, kellemetlen, de a mi kincsünk. Mindenünk nekünk az a piszkos, félvad, 
kellemetlen nép, melyet irt, pusztít, öl katona, csendőr, osztály és állam.. . Elnyomottak, 
»elmaradottak, koldusok vagyunk. De nem ez a legnagyobb bajunk. Hanem az, hogy itt rette-

6 A szépnek sorsa. NN, 1903. febr. 27. 
7 Nem a választásról esik szó. NN, 1903. febr. 25. 
8 Nagyvárad és az országos anarkia. NN, 1903. okt. 3. 
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netes munkán dolgoznak. Góg és Magóg népét érckapukkal zárták el, de Góg és Magóg népe 
legalább döngethette ezt az érckaput. A mi népünk ezt sem teheti. Ennek leszelik a karját,, 
hogy a pokol kapuját ne is döngethesse, hogy nyomorékul, elüszkösödött testtel guruljon a? 
sírba." A Góg és Magóg-motívum korai felmerülését már Rónay György is észrevette említett 
cikkében. De felrémlenek ezekben a sorokban a késői magyarság-versek apokaliptikus pusztulás; 
víziói is: „Mi, akik a múlt konzekvenciái és a jelen korhadt társadalmi rend szerint úgy ahogy 
a felső színen vagyunk, elpusztulunk a fajtánkkal együtt előbb-utóbb mind. Degenerálódunk,, 
kiéljük magunkat. Ki jöjjön a helyünkbe? Nem jöhet majd senki. A nép salakja marad csak 
meg ebben az országban. A többi elpusztul. Elpusztítja a katona, a csendőr, az osztálytársada
lom, az állam. Amely részében a népnek energia van, az ellenállás harcában pusztul el. Viaskodik 
a hadsereggel, a rabszolgatartó urakkal, a jegyzőkkel, a papokkal az egész dicső állami és társa
dalmi apparátussal, mely mintha csak az ő elpusztítására rendelődött volna. Elhull Bileken,. 
kiszökik Amerikába, agyonlöveti magát a csendőrökkel, odadobja magát az alkoholnak . . . 
Szörnyűség. Igaz. Nem folytatjuk tovább. Ez az értékesebb rész. Megmarad hát az, amelyik 
valósággal megkívánja a korbácsütést.. ."9 A „nekünk Mohács kell" gondolata mind gyak
rabban kísért nagyváradi cikkeiben. Khuen Héderváryról szólva ezt mondja: „Be igaza is 
van a granicsárnak! Szuronyt és börtönt nekünk. Nem érdemlünk meg tőle semmi jót. 
Mert ha ország volnánk, mert ha parlamentünk volna, már a Dráváig szaladtunk volna a 
bánnal . . ." 1 0 

A parlamenti obstrukciók, politikai panamák rothasztó légkörében egyetlen reménye 
a vörös lobogó térhódítása. „Jelen világra jövendő világ még nem száguldott soha ily gyönyörű
ségesen, ily hatalmasan, ily hittel. Evangélium még sohasem volt annyira evangélium, mint 
most. Mint most a szocialista evangélium. Belereszket, vagy beleittasul az ember. Ha fél is 
tőle, megcsodálja. Ez a jövendő. A súlyos, a kikerülhetetlen jövendő. Nincs több erős hit ma. 
Csak ez az egy."11 Ebből a hitből táplálkozik későbbi forradalmi verseinek egész sora. „Nagyobb 
igaza sohse volt népnek" — írja a Csák Máté földjénben. 

Ez van s nincs itt más semmi. 
Semmi, mint ez új Kísértetünk, 
Melytől rengve fél gyönge elme 

visszhangzik Az új Kísérteiben. „Ez a vöröszászlós tábor úgy nő, úgy jő, miként a lavina" — 
írja egyik cikkében,12 hogy később A hadak útjában bontsa ki a hatalmas látomást: 

És láng-folyó, szent láng-folyó 
Minden utca, ha mi elöntjük. 

A vörös és fekete lobogó harca annyira foglalkoztatta képzeletét, hogy talán netre 
tévedünk, ha a vörös és fekete színpár nagy szerepét innen származtatjuk Ady szimbólum-4 

rendszerében. Egyik 1903-ban írt cikkének címe is A fekete és a vörös. Ennek az ellentétpárnak 
gyakori megjelenése a forradalmi reménység és a reakció sötét árnyának nyomasztó érzése 
közti vergődést érzékelteti költői módon. így szerepel már egy 1903-as május elseji vezércikké
ben is: „Vörös is, fekete is, jövendő is, múlt is, élet is, halál is ez a mai május." És így tér 
vissza A vörös nap című versében: 

Kelj föl, óh kelj föl, szent, vörös Nap 
Reám ragyogva. 
Csupa gyászt és feketét látok, 

8 Bilek. NN, 1903. júl. 28. 
10 A granicsárnak igaza van. NN, 1903. júl. 9. 
11 Űj forradalom Nagyváradon. NN, 1903. ápr. 12. 
12 Nevezetes május. NN, 1903. máj. 1. 
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(Egyébként ugyanebben a versben a prózában szereplő másik két ellentétpár is visszatér.) 
Ugyanez a képzettársítás lehetett az alapja a „vörös ravatal"-nak is. Késői verseiben is mind
végig ott kísért a két szín szimbolikája, ha értelme később módosul is. „Fekete és vörös bosszúk 
hörögnek" — írja Barangolás az országban c. versében, majd a Nóták piros ősszel lemondásában: 

Piros Ősz, Piros Föld, Piros Ég, 
De a gondolatok ma: kormok, 
De a gondolatok feketék. 

Ady forradalmi hitét a politikában a változás, az új iránti lelkesedés táplálta. „A vál
tozás szent és háromszor szent a földön. A biblia szent lelke mi volna más, mint a változás 
szimbóluma."13 „Minden változásért és újért kiált i t t" — halljuk később a Fölszállott a pává
ban, röviddel ez után pedig A papok istenében visszhangzik ugyanez a gondolat: 

A mi üdvünk a változás, 
A mi imánk: mindig előre. 

A változásba, az újba, a jövőbe vetett hittel együtt jár a múlt megvetése, minden 
maradiság, minden konvenció, minden hazugság gyűlölete. „Égetni minden öreg hazugságot, 
hogy a változás, a szent változás helyet kapjon a világ újjáformálására. Ez nem fantazma. 
Hiszen sok-sok ilyen apró tisztító láng lobog a világon s gyúl mindegyre több és több föl.. ."14 

„És égetünk mindent, mi régi poshadt" — írja később a Véres panorámák tavaszánban. A múlt
nak ez a megvetése nemcsak a politikai, de a költői forradalomnak is megvallása. Lázadás a 
századvég hazug romantikája, biedermeier konzervativizmusa ellen. Már 1900-ban tudatosan 
elveti a romantikus témákat: „A romantika virága nekem semmi gyönyörűséget nem nyújt."15^ 
— írja prózában ugyanakkor, mikor verseiben még ott kísért néha a romantika (A halottak. 
Jelentés). Még Velence is hidegen hagyja: „Engem nem érdekel a múlt, elkerülnek az el-
lágyulások."16 Másutt pedig így ír: „A krónikázás, a múlton-rágódás, az öregség szimptómája 
s a vénüléstől, jaj, nagyon félek. Olyan jó mégis a jelen. A ma. Akármilyen, de a legjobb. 
Evvel lehet alkudni, békülni, egyezkedni. A múltat citálgatni kell; vádolni, siratni, feledni... "17 

Akárcsak később a Vidám temetés énekében: 

Mik elmúlnak, meg is csúnyulnak, 
Még a bánat sem szép, ha elmúlt 
S én régen utálom a múltat. 

Az életben éppen a száguldó, rohanó, önmagát korrigáló lendületért rajong: „A világ folyton1 

korrigálja önmagát. Az élet egyebet sem csinál, mint töri-zúzza a régiségeket."18 A legnagyobb 
lelkesedéssel fordul a jövő felé, „mely szent és nagy emberi sikereivel keresztül fog diadalma
san gázolni mind ezen ma súlyos és nagy problémákon."19 Mindezekből a szétszórt lírai sorokból 
már ekkor összeállítható a Holnap hősének egész hitvallása. 

Aki ennyire ég a változásért, annak, ha verset ír, előbb-utóbb meg kell változtatnia a 
régi formákat is, az valóban nem lehet a „szürkék hegedőse". Csak még bizonyos számú, új 
élményre van szüksége. Elsősorban életélményre és nem irodalmi indításra. Mert az már köz
helynek számít, hogy Ady úgynevezett életes költő, aki mindent átél, amit megír, és mindenre, 
amit megír, az életét teszi: „Küzdöttem ideákért, melyek szentebbek voltak minden ideáknál, 

13 A hétről. NN, 1902. márc. 2. 
14 A hétről. NN, 1902. márc. 9. 
15 Esküvő a halál előtt. Szabadság, 1900. jún. 14. 
16 A hétről. NN, 1903. márc. 22. 
17 Falusi levél. NN, 1903. okt. 24. 
18 A hétről. NN, 1903. júl. 13. 
19 Óvatosság. NN, 1903. márc. 29. 
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mert az életem adtam volna értük. Ha szerettem, nagyon szerettem. Ha gyűlöltem, nagyon 
gyűlöltem. Ha szenvedtem, nagyon szenvedtem. Ha zuhantam, iszonyút zuhantam."20 

Ady nagy életszeretete, mely későbbi verseinek legsajátosabb színét adja, publiciszti
kájában válik nietzscheánus pózból nagyon egyéni, modern költői életérzéssé. Költészetével 
ekkor még jobban kötődött a századvég pesszimista lírájához, elsősorban Reviczkyhez. De 
publicisztikájában már jól felismerhetők a későbbi életörömös verseknek, élethimnuszoknak 
előképei. 

1902. májusában szokásos heti krónikájában a következőket olvashatjuk: „Hisz olyan 
szép az élet. Egy májusi zápor állott el e pillanatban. Ide a szobába, az én íróasztalomig tódul 
a termékeny buja földnek fölgerjesztett erős szaga. Olyan kiapadhatatlanul nagy az életnek 
csírázó kedve s olyan elképzelhetetlenül nem tudunk mi semmi mást csinálni, mint közre
működni az élet egyre alkotó szent és heves dolgosságában." A májusi zápor nyomában fel-
burjánzott természet és az életöröm nagyszerű egybecsengése, az alkotás, a munka képzete, 
a Májusi zápor után hangulatát és képeit idézi. Néhány sorral lejjebb a piros szín (Piros dalra 
gyújtott a vér !) és a gyerekkorból hirtelen felrémlett vallási képzet (És halkan kérem az Urat: 
— „Áldd meg ezt a csókos mezőt. . . ) már semmi kétséget nem hagy, hogy valóban a Májusi 
zápor után első fogalmazásával van dolgunk: „Az élet a vallás kalendáriumában is tudott 
magának piros betűt kapni, mert pünköst a termékeny életnek az ünnepe. Bódultan az élet 
szent mámorától száll felétek, emberek, az ének, mely nem tudom, hogy tolakodott most föl 
kurtanadrágos múltamból: „Szent Lélek Isten, töltsd be szíveinket épen mennyei szent aján
dékkal, szívbéli szent buzgósággal!" De valami más melódiát hall a lelkem s valami mást 
mondanak általam a biblikus kenetességű szavak.. ."2 1 Ennek a prózai költeménynek az 
ismeretében már azon sem csodálkozunk olyan nagyon, hogy a Májusi zápor utánt Párizsban 
írta, ahol az áradó Ér és a ködlő Bükk is csak emlékkép volt. 

Az életöröm, az életnek ez a túlcsorduló szeretete a legkülönfélébb ürügyeken fakad fel 
benne, de mindig olyan mélységekről, ahová irodalmi hatás nem hatolhat le. Ennek az élet
szeretetnek már semmi köze nincs Nietzsche dionüszoszi életkultuszához. „A legdrágább a 
világon az élet, az élet az egyetlen igazság s az életaz egyetlen cél" — írja egy színikritikájában.22 

„Vallom és hirdetem, hogy nincs értékesebb, hatalmasabb és szebb, mint az élet. Mindig szép 
és mindenütt. Fetrengett a lelkem sokszor porban is, sárban is. De mindig új és új magasságai 
jöttek az életnek. Az élet szent, szép, hatalmas és értékes valami. A sárban is szép. A szűz 
havasi tetőn is. Mert mélység és magasság az élet."23 Itt, ezekben a vallomásokban követhető 
legbiztosabban nyomon a nietzschei filozófiától való elszakadása. Az übermenschből csak a 
megnövelt én képzetét tartja meg, annak minden arisztokratikus gőgje nélkül, a zseni biztos 
tudatát, akinek joga van az élet minden szépségéhez. De a hangsúly mindig az élet nagyságán, 
erején, szépségén van. Csak az az élet nő meg, amely az emberi haladáson munkál. „Az ember 
igenis repülni fog ! Ikaros eljövendő unokái repülnek és gondolatot olvasnak majd ! Az emberi 
haladásnak nincs határa s valamikor majd mindennapi, banális emberi dolog lesz, amit silány 
fantáziával, gyönge hittel mithosznak, isteni csodának tartunk m a . . . Dicső és tökéletes lesz 
az ember, akit én olyan nagyon imádok s akibe én olyan nagyon hiszek. Az ember — mondjuk 
a bibliával Ádám — aki most még csak dedóba j á r . . . " „E percben érzem és hiszem, hogy. . . 
az életnek a legnagyobbja az, aki az embert imádva és az ember mindenható rendeltetésébe 
hive, viszi akcióba a legparányibb erejét i s . . . Hiszen olyan szép az élet, olyan örök folytonos 
s olyan csöppnyi kigumizható gondolatjel vagyok csupán benne én."34 Az így megnőtt élet 
valóban az emberiségért van: „Az emberiségnek s az életnek munkás és lángoló szerelme^ 

20 Itthon vagyok. Szilágy, 1903. nov. 26. 
21 A hétről. NN, 1902. máj. 18. 
22 Monna Vanna igazsága. NN, 1903. febr. 7. 
23 Itthon vagyok. Uo. 
24 A hétről. NN, 1902. máj. 18. 
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a tökéletesedésnek hite olyan fölséges magasság, melynek lábánál árván, szánandón terül el 
Prohászka lapálya>"25 Ezek a himnikus lelkesedésit szavak nemcsak életörömös verseinek 
filozófiai magjai, hanem a jövendő fehéréivel való korai szövetségének alapjai is. Fölösleges 
talán a vers-pandantjait idéznünk, hiszen közismertek. Csak a kései Ady-versekből idézünk 
néhány sort annak illusztrálására, hogy mennyire életreszóló, az egész költészetén végig
vonuló, sőt Ady életművén túlmutató, az egész modern szocialista líra számára indítékot adó 
gondolatok csíráira találtunk: 

Néztük: az Ember 
Különbje magas szivárványhídon 
Istenülésnek amint neki-vág 
És gazdagodik, mind-gazdagodó 
Kényességekkel, új ingerekkel 
S hogy mégis-mégis szép e hivalgó 
Jószág, az Ember: maga a világ. 

Korai verseibe a századforduló pesszimista költészetének morbid romantikájából még 
belekerül néha a halálvágy. Prózájában az élet és halál örök ellentétpár viaskodásábol mindig 
az élet kerül ki diadalmasan. „Föl kell emelnünk hát egymás szíveit s egymás eszébe hozni, 
hogy az életnek nincs gyászindulója, csak hymnusza, bíztató, harsogó, lázas hymnusza. 
„Pedig a halál soha és most sem győzedelmes." Későbbi verseinek mindvégig ez marad az 
alaptónusa, még a háború alatt is (,Az élet él és élni akar"; „Az élet él, újul, győz és szalad"; 
„S míg ember él, minden győzve halad"), ha szimbólumrendszerében nagyobb szerepet kap is 
később a halál. 

Korai publicisztikájában fogalmazza meg először azt a később verseiben is gyakran 
visszatérő motívumot, hogy a halál az élet folytatása „Az, amit a halál uraságának sejdítünk, 
az életnek az erőgyűjtése a nagy teremtésre." „Csak a testünk vész el. A szép, a bűnös testünk. 
Mi átváltozunk csak." És éppen ezek az első prózai megfogalmazások mutatják a legvilágo
sabban, hogy itt nem a reinkarnáció misztikus tanának hatásáról van szó, ahogyan nem egy 
magyarázója vélte, hanem az emberi haladás és tökéletesedés hitében gyökerező gondolatról: 
„Werbőczy feltámadt Deák Ferencben, Deák Ferenc újra tökéletesebb alakot fog ölteni egy 
bizonyosan eljövendő valakiben, aki talán a szociális igazságoknak fog adni magyar formát."26 

Vagy ugyanez egy későbbi versében: 

S a legkülömbek szent vágy-zászlait 
Továbbviszik a legkülömb maradtak.. . 

(Az ősz dicsérete) 

Ügynevezett reinkarnációs, tehát dekadensnek tartott verseinek egész sora vezethető vissza 
erre a végeredményben egyértelműen haladó gondolatra (1. pl. Nem először srok, Az örökké 
elváltak stb.). 

Az életörömöt a pogánysággal azonosítja, ellentéteként pedig a vallásos világnézet 
ridegségét, papi erkölcsét állítja oda. 

S csináltak egy jámbor, papos világot, 
Mely megöli a vágyat és az álmot, 

(Témák. 1902. okt. 5) 
25 Prohászka és vidéke. NN, 1903. jan. 23. 
26 A halottak visszatérnek. NN, 1902. márc. 30. 
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A két világ: a hellén-pogány és a zsidó-keresztény világ harcában az utóbbi győzelme azonos & 
rideg és kegyetlen erkölcs, a pénz győzelmével. „Ez a világ legnagyobb harca most a mi korunk
ban, újra a zsidó-keresztény világ került fölül. A pogány-hellén világ még a jövendő méhében: 
tartja az új, a várt Voltaire-okat."27 

Arra, hogy ebben az Adynál ekkortájt oly gyakran Visszatérő gondolatban Nietzsche 
pogányságkultuszának hatásáról volna szó, csupán A krisztusok mártírja eredeti címe, a Paraszt-
Apolló utal. Prózájában azonban mindig hellén-pogány és zsidó-keresztény ellentétről beszél, 
és ez ilyen formában határozottan Heine egyik jellegzetes, egész művén végigvonuló gondolata.285 

Egy cikkében Ady utal is Zangwill Matrácsir című elbeszélésére, melyben Heine a halálos 
ágyán is azt kérdezi, meddig fog még együtt csatázni a hellén és a zsidó.291906-ban írt Henrik-
úr lovagol című versében is Heine személyéhez társul a pogány—keresztény ellentét: 

Se nem pogány, se nem keresztyén, 
Ma is csak kerge a világ. 

A motívum eredetének nem volna különösebb jelentősége, hiszen bizonyos idő múlva-
talán már a Vér és Arany után, megszűnik, vagy lényegesen csökken a szerepe Ady költészeté
ben. Mindössze azért jegyeztük meg, mert Nietzsche hatását különösen a nem marxista Ady-
irodalom erősen eltúlozta. Nietzsche felszabadító szerepe — mint erről Ady maga is vahV 
Nietzsche és Zarathustra című cikkében30 — óriási lehetett, de konkrét, filológiailag kimutatható 
hatása Nietzsche filozófiájának vajmi kevés volt. Hatvány érez rá legkorábban: „Ami Nietzsche 
hatás rajta megérzik, azt nem annyira tüzetes olvasmányainak köszönhette, hanem a levegőben 
való, szinte atmoszférikus hatásnak, mely elől a század elején senki sem zárkózhatott el. A férfi-
Ady egészen megszabadult a fiatalnak e filozófiai, divatos neveletlenségétől."31 És itt kell már 
azt is jelezni, hogy Ady mindenféle hatást csak annyiban és akkor fogadott be, amennyiben és 
amikor ez az ő „sírva, kínban" kiküzdött élményvilágával rezonált. Feltűnő az is, hogy egy-
egy nagy írótól, költőtől, filozófustól csak egy-egy gondolatot, egy-egy motívumot vesz át 
de az, ha sajátjává gyúrva is, hosszabb ideig állandóan visszatér írásaiban. Ennek viszont az eu 
nyilvánvaló oka, hogy nem rendszeres olvasója volt Nietzsche vagy Heine műveinek, hanem 
csak egy-egy írásuk vagy annak egy-egy részlete került a kezébe, esetleg csak róluk olvasott 
valamit bő idézetekkel, s egy-egy neki tetsző gondolat elragadta.32 

A pogányság—kereszténység ellentét szerepe azonban a fiatal Adynál még versben és-' 
prózában egyaránt nagyon jelentős. Nagyváradon azért érzi jól magát, mert a város „lelkében 
sok van a hellén-pogány szerelméből . . . Ebben a városban lüktet a hellén-pogány életnek a 
szeretete s túlteszik az emberek magukat a zsidó-keresztény etika ridegségén... "33 „Talán 
azért kötött olyan sokáig magához engem is, ki egyik kis paránya volnék a hellén-pogány világ 
szétszórt lelkiismeretének: így érzem néha."34 Ezek a prózai nyilatkozatok teszik világossá 

« A hétről. NN, 1902. jún. 22. 
28 L. különösen Ludwig Börne. Gesamtausgabe VIII. 359. kk. Insel Verlag. 
29 A hétről. NN, 1902. jún. 22. 
30 „Ha ő nem lett volna, talán sokan nem volnánk, de ha volnánk, mi volnánk az 

eldobott mankók, melyeket még tűzre se vetnének. Ő volt az első nagy alkotó, aki rombo
lásával megalkotta a mi bátorságunkat." Nietzsche és Zarathustra. BN, 1908. márc. 6. 

31 HATVÁNY LAJOS: Ady világa. Hatvány: Ady II. 16.1. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959. 
32 Fentieknek érdekes bizonyítékára bukkantunk. Ady egy Brüll Bertához írt levelé

ben (közli BÉLA: Ady Endre Válogatott levelei, 1956. 62. 1.) hosszan idézi Nietzschét a 
következő bevezető szavakkal: „Nézze, most Nietzschét olvasom újra s ideírok valamit:" 
Az idézet kétségtelenül a Zarathustrából való, de egyik ismert magyar fordításhoz sem ha
sonlít. Arra is gondolhatnánk, hogy Ady maga fordította. De nem. Az idézet szó szerint meg
található a Huszadik Században folytatásokban közölt ALFRED FOTTIIXÉE: Nietzsche vallása, 
című tanulmányban. (Huszadik Század, 1903. II. 858., 862. és 875. 1.) 

33 A hétről. NN, 1902. jún. 29. • . . . . . . 
34 A hétről. NN, 1902. jún. 22. 
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a pogányság valódi tartalmát Ady későbbi verseiben (Egy párisi hajnalon, Az ős Kaján, Futás 
a Gond elől stb.). Innen érthető az is, hogy Ady verseiben Ázsia nem az elmaradottságot szim
bolizálja és nem is az ősmagyarság mítoszát építi vele, hanem a pogány életörömnek és a 
művészet szeretetének jelképe. „Valahonnan a legnaposabb Ázsiából szakadhattunk ki s onnan 
hoztuk és őriztük meg azt az igazán emberi egyszeregyet, hogy egyszer élünk, éljünk hát 
lehetőleg kellemesen."35 Vagy ugyanez a gondolat későbbi versben: 

Ázsia síkja 

Parancsol nékünk, 
Ázsia síkja. 
Ott nem ismertük 

Gondját a pénznek 
(Futás a Gond elől> 

A hellén-pogány világnézet jegyében és a teljes *let vágyától hajtva gyűlöli meg a pénz 
ellenséges hatalmát. Erről vall nem egy korai cikkében. Az élet egyik legnagyobb öröme, az 
utazás csak a gazdagok privilégiuma. „Gyötrelmes vágyakozások ezek. Gyilkosai a modern' 
idegembernek, aki érzi, hogy az élethez van annyi joga, mint Zichy Jenőnek, ha valamivel nem; 
több, s akit mégis elsorvaszt az élet után való lehetetlen vágyakozás."36 „Jogunk van mindé» 
fényességhez, — Amit az élet adni tud" — visszhangzik majd az Egy ócska konflisban soraiban. 
A pénz mint a kiteljesedett élet szimbóluma, már egész korai prózájában megjelenik: „Az 
absztrakt fogalmakra rossz idő jár. Ma már legabsztraktabb: a pénz. Ez lobogjon kékes lidérc-
fénnyel előtted, míg tanulsz. Nemesebb ambíciód ennél nem lehet. Az élet egyetlen célja az 
élhetés, élni pedig csak pénzzel lehe t . . . " — írja öccsének.37 A pénzt, akárcsak később a Vér 
és Arany-ciklusban, prózájában is démoni erővel ruházza fel. „Beleevődött a modern ember 
gondolkozásába, hogy az élet törvénye, célja és eszköze a pénz. Kidülled a szem a pénz vágyától 
s fiatal filozófusok pelyhedző bajusszal s viharos szívvel lemondanak már előre az életről, mert 
érzik, hogy gazdagok nem lesznek soha."38 Érdekes, hogy ebben a cikkben nemcsak a pénz 
motívuma emlékeztet Ady későbbi nagy verseire,, hanem egyes képek, kifejezések is: „saját 
yachtomon szeretném szelni a tengert. . . sátrak alatt hálni." „Az én yachtomra vár a tenger 
— Ezer sátor vár én reám" — olvassuk később a Harca Nagyúrral démoni párbeszédében.. 
Az idézett prózai sorok egyébként azt is bizonyítják, hogy a pénz motívuma Adynál nem 
Szilágyi Géza hatása, mint azt több kritikus, legutóbb Czibor János Szilágyi Géza Koldusok 
táncdala c. verseskötetének bevezetésében állította. Szilágyinál ez a téma Hólt vizeken c.r 
1903-as kötetében jelenik meg először, Ady pedig, ha prózában is, de jóval előbb papírra 
vetette a fenti gondolatokat. Sokkal inkább arról van szó, hogy amilyen mértékben Nietzsche 
életkultusza a modern költészet ihletőjévé vált, ugyanúgy a teljes élet kultuszának ez a nem 
mellékes kelléke is egyre inkább költői témává nemesedett. Nem kell tehát mindig közvetlen 
filológiai hatást feltételeznünk ott, ahol a nagy társadalmi-esztétikai hatóerők amúgy is azonos 
hatásvonalakat rajzolnak ki, mint általában a nagy irodalmi áramlatok esetében. 

Az élet teljességéhez hozzátartozik a mámor is. „Egyetlen igazság van a földön és ez az 
igazság az élet. Ne tagadjuk le hát a mámort, ha túl is vagyunk rajta. Az életből semmit se kell 
letagadni. Az életben minden szép és megengedett, de legszebb talán mégis a mámor, amit az 
erőnek, az egészségnek, a szépségnek s a raffinált emberi tudásnak vagy mesterkedésnek pom-

35 A hétről. NN, 1902. okt. 26. 
36 A hétről. NN, 1902. aug. 3. • . 
37 Levél. Szabadság, 1900. jún. 22. 
38 A hétről. NN, 1902. aúg. 3. 
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pája nyújt."39 Ezek a sorok rávilágítanak arra is, hogy Ady a mámoron nemcsak a mester
ségesen előállítható mámor szédületét, az alkoholmámort értette, hanem valami sokkal többet 
ennél: az emberi szépségnek és nagyságnak azt a felemelő érzését, amelyre az eredeti teremtő 
művésznek szüksége van ahhoz, hogy alkothasson, azt, amit az élet teljességének hívunk 
és ami a művész számára — legalábbis Ady idejében — örökre elérhetetlen maradt. Ilyen 
értelemben mondja, hogy „Paris, te óriás daloló — Dalolj mámort nekem." A mámornak 
ezekről a létfokozó perceiről írja 

Egy perc és megcsókol az Élet, 
Testem vidám, lángoló katlan. 
Égnek a nők, a házak, utcák, 
A szivek, álmok. Minden ég 
És minden halhatatlan. 

(Csak egy perc) 

Minthogy az emberi nagyságnak az a felemelő érzése, melyet csak a kiteljesedett élet 
adhat a művésznek, Ady számára mindvégig elérhetetlen vágy maradt, kénytelen volt a mes
terséges mámorhoz menekülni. De a mesterséges mámorban, az alkoholban is annak létfokozó 
hatását, a művészi alkotás ihletének értékes pillanatait kereste, ahogyan maga mondja 
A magyar Pimodánban: „ . . . ez másnap este jön, ez a legnagyobb emberi érzésképesség, ez 
szinte a legnagyobb titkokat is kiadó, eláruló egy vagy két óra." 

A mámornak, az élet teljességének ez a görcsös hajszolása természetesen kifáraszt. 
Ezek a kifáradások, elernyedések magyarázzák időnkénti sötéten látását, zuhanását a nagy 
élethimnuszok után. „A mámornak törvénye van. Néha magasra csapódva csillog és tombol 
a mámor . . . Másszor pedig egyszerre elillan."40 Vagy az előbb idézett vers második szaka
szában 

Egy perc és kis ördögök jönnek: 
Üstökkel a lángot lohasztják. 
Jön a kétség, a hunyás, nagy Fagy. 
A sár jön s tán eszünkbe jut 
Egy vasalatlan nadrág. 

(Az utolsó sor stílustörésében még érdekesen kísért a Rövid dalok poenkeresése.) 
A mámormotívum vezet át a zsenikultuszba és a messiás-motívumba. A zseni az a 

kivételes ember, aki a mámor perceiben világosan, tisztán lát, akinek a teljes élet minden öröme, 
boldogsága kijárna, de tehetetlenül és akaratlanul vagy elzüllik, vagy vállalnia kell a mártírok 
sorsát. Ez a gondolat fejeződik ki 1900-ban írt Áldomás című költeményében és prózájában is 
többször: „A mi korunk még csupa vívódás, csupa káosz. Ez a nagy bizonytalanság nyűgözi le 
a nagy erőket és nagy talentumokat . . . bizony vannak ám vad zsenik s ezek a vad zsenik 
a világ legtragikusabb élői. Lelkükben hordják a világ meghódításának vágyát, agyukban a 
talentumot s akaratuk tehetetlensége sziklához láncolja őket. Szomorú alakok ám a modern 
Prométheuszok."41 Mint már említettem, Ady zseniképzete nagyon különbözik, a nietzschei 
Übermensch arisztokratikus felfogásától. Adynál teljesen hiányzik a felsőbbrendű lény akarat
kultusza, hatalomvágya, sőt sokszor beszél éppen a zsenivel kapcsolatban akaratgyöngeségről, 
abuliaról és arról a sorsszerűségről, amellyel a zsenik messiásokká, később a magyar zsenik 
magyar messiásokká kényszerülnek válni. Tudatosan különíti el ezeket a sorsos zseniket, 
fátumsujtotta messiásokat az arisztokratikus übermenschektől, némi lenéző gúnnyal illetve 

3» A hétről. NN, 1902. jún. 22. 
40 Csöndes éjszakák. NN, 1902. júl. 30. 
41 A poéta aggodalma. NN, 1902. ápr. 20. 
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ez utóbbiakat: „Aki látja, hogy harcba kell mennie az egész világgal, csapjon föl Übermensch^ 
nek* Ez szép, ez kényelmes és még mindig divatos is. Imádja önmagát s pocskondiázzák a 
világra."42 

A megváltás, a messiás-motívum a húsvét és a karácsony aktualitásából merül fel 
kezdetben ismételten: a kötelező nagypénteki és karácsonyi cikk azonban mindig inkább el
szakad a vallási kiindulópontjától, és a messiási sorsban Ady a haladás harcosainak sorsát 
szimbolizálja. 1899. húsvétján így ír: „A nagynak, a jónak, a nemesnek most is keresztfa, bitó 
a sorsa, míg fényben, ragyogásban élnek a latrok s dorbézolásuk zsivaját alig-alig képes el
elnémítani a keresztfáknak biztató feltámadási éneke."43 Itt még örök sorsnak véli a messiási 
sorsot. 1901 karácsonyán már a magyar élet szűkösségéhez társítja a messiás-motívumot.44 

Később már nem örök sors a megváltó keresztrefeszítése: „Alighanem a korban van a hiba." — 
írja egyik cikkében.45 A magyar messiások gondolata állandóan kísért prózai írásaiban is: 
„A kis nációk nagy emberei kész görög tragédiahősök. Összeroppannak, fulladoznak s meg
vakulnak, mert nincs elég helyünk, levegőnk és világosságunk."46 De most már a messiási sors 
nemcsak eleve elrendelés, de belső parancs is a haladás harcosainak: „A haladás harcosainak 
a messiási sorsot is kell vállalniok."47 A magyar messiások motívumát már Bóka László és 
Komlós Aladár is végigkíséri Ady korai prózáján keresztül A magyar Messiásokig. Ezért 
érintettem csak a teljesség kedvéért vázlatosan. 

Adynál az időjárás témája sem a témahiánnyal küszködő újságíró szokványos üres 
csevegése, hanem saját lírai énjének a természetre való költői kivetítése, a mámor és elernyedés 
szélsőségei közt csapongó hangulatainak kísérő motívuma. „Tegnapelőtt csupa tavaszi halle
luja volt a világ. Tegnap pedig csúnya, hideg, zuhogó eső szakadt a szomorú égről."48 „Hja, 
az ősztől félünk. Az ősz nagyon meglakoltat a tavaszi lumpságokért. A májusi szeretkezések 
tökrészegségéért a katzenjammer kínjait küldi ránk az ősz. Az ősz, a szép, a nagy harmóniába 
illesztő, filozófus ősz."49 

Már korai cikkeiben élénken érdeklődik a kozmikus jelenségek iránt: „Abban a szédüle
tesen nagy világban, melyben ez a már kis parányi Föld bolyongva libeg, szörnyű forrongások, 
titkos nagy harcok folyhatnak most. Valósággal bibliai nyelven lehetne írni a természet 
dolgairól. A hegyek megindulnak. A tűz városokat emészt meg. Az ég tüze zúz, pusztít. A nyár 
síró őszre változik. Megnyílnak az egek csatornái, medreikből kilépnek a folyók és sírván 
átkozódnak a népek ezrei."50 

Az ember parányiságának és a világmindenség végtelenségének és kifürkészhetetlen-
ségének nyomasztó ellentéte szenvedélyesen izgatja a modern költőt, aki már nem talál meg
nyugvást a vallásban. Keresi a kozmikus jelenségek összefüggését a társadalmiakkal. Az idő
járás rendkívüliségét, az elemi katasztrófákat nagy kataklizmák előjelének tartja: „Az ember 
pedig még mindig álmélkodik. Az augusztusi éjszaka egén káprázatos ragyogású csillag támad. 
Vénus elhalványul, megriad a Hold. A ragyogás egyre veszettebb. A veszett ragyogás delíriu-
mában széthull a nagyszerű csoda. Három hatalmas fénycsatornán lezuhog, eltűnik ez a soka-
ságos fény. Kemény mélyzöngésű szél támad hirtelen. Fent a magas bolton csillagtánc. Cikázva 
hullanak a kis fénybogarak. Szállnak a hírek. Emitt automobilok gyilkolnak. Amott dinamittal 
csinálják a népszabadságot. Lemészárolnak egy koronás satnya testet.. .Nagy tengerszántó 

42 Egy ravatalnál. NN, 1902. márc. 21. 
43 Nagypéntek. Debreczeni Hirlap, 1899. márc. 30. 
44 Betlehem néma. NN, 1901. dec. 25. 
45 A poéta aggodalma. NN, 1902. ápr. 20. 
46 Újházi Ede. NN, 1903. jan. 13. 
47 Vázsonyi Vilmos Nagyváradon. NN, 1902. ápr. 12. 
48 Tavasz és ősz. NN, 1902. márc. 5. 
49 Az őszi Nagyvárad. NN, 1901. szept. 12. 
50 A beteg atmoszféra. NN, 1902. máj. 23. 

441 



hajók sülyednek el. Folyók kicsapnak medreikből. Alagutakban megfulladnak ezerek." — 
írja egyik cikkében, és a természeti katasztrófák társadalmi megrázkódtatást jósló víziója 
később Az Élet-Halál-ciklusban tér vissza:51 

összeszaladt Ősz, Tél, Tavasz, Nyár, 
Folyók mély bölcsőkből kikeltek 
S engem elhagynak már azok is, 
Akik eddig szívvel szíveltek. 
Valaki megőrült az Űrben, 
Valamely Nap járja bolondját, 
Valaki mindent összezavart 
S üstökösök jövését mondják. 

i 

Bicskák szomjasabbak a vérre 
S gőzösök egymásba szaladnak 
S akik szerették az Életet, 
Most nagy Halál-légyottot adnak 

(A csodák esztendeje) 

„Élnek körülöttünk mindig csendes lelkek. — folytatódik az előbbi cikk. — És várat
lanul viharozni kezdenek. Egyesekre és tömegekre ráfekszik néha valami szűkölés, szorongató 
érzés. Néha valami izgató, kergető erő mozgatja őket. Máskor a megsemmisülés porbahúzó 
súlyát érzik. És csodálatos halálba ugrások, véres drámák, gyilkosságok, öngyilkosságok, 
zendülések, kavarodások, botrányok teremnek nap mint nap. Az újságíróbölcsesség csak 
hókusz-pókuszokból, gyerekes pamacsolással tud képet adni mindezekről. Nem látja bennük 
az egységet, az egy törvényt." Az ifjúkor álmélkodása helyébe később kínzó félelem lép: 

Egy pillanat és minden más lesz, 
Más a holt Tenger, más az örvény 
S másképpen villan meg agyamon 
Minden gondolat, minden törvény. 

Jaj , jaj be félek, félek, félek: 
Mi lesz vájjon, jaj mi lesz holnap? 
Messze világok szeszélyei 
Nekem holnap mit parancsolnak? 

-

Hogyan tiportat el a sorsom, 
Hogyan hal el minden, mi drága? 
Oh, örök titkoknak szomorú, 
Borzasztó, egységes világa. 

(A csodák esztendeje) 

Mi történt? Ady misztikussá lett? Vagy éppen a korai cikkeiben oly hetyke-fiatalon 
kigúnyolt okkultizmusnak hódolt volna be? Nem. Csak művészetében elmélyült. Szorongásait, 
saját és népe sorsának katasztrófát jósló jeleit a kozmoszra vetíti ki. De már a korái prózájában 
fellelhető kozmikus szorongásokon is diadalmaskodik a társadalmi haladás, az ember tökélete
sedésének gondolata: „Háborgó, veszedelem Gea s te rettenetes nagy bizonytalanság, te szédü-

51 Már FÖLDESSY GYULA rámutatott (Ady minden titkai. 1962, 153. 1.), hogy Lázban 
ég a világ c. cikke (NN 1903. aug. 26.) és A csodák esztendeje c. vers között meglepő motívum 
egyezések vannak. - , 
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.letes végtelen: mi kicsi emberek felvesszük veletek a harcot s ezen a földön valamikor a boldog 
-embernek kell uralkodnia."52 Egy későbbi érett költői periódusában ugyanúgy lesz úrrá a káoszon 
a rend a saját művészi hivatásába vetett rendíthetetlen hitét szimbolizáló egyenes csillag 
ípályáján. . 

Örök, ősi Idő 
Hajtotta ki a Térbe, 
Az Okot keresi ott: 

* Az Isten sem kerülhet 
Utána, sem elébe. 

(Az egyenes csillag) 

Ady szenvedélyes kozmikus érdeklődése nemcsak említett versciklusának, hanem, ha 
áttételesebben is, a szimbolista költők közös motívumkincsével gazdagodva, de egész istenes 
költészetének kiindulópontja lehetett. Ugyanazt az „egységet, az egy törvényt", ugyanazt az 
Okot kutatja akkor is, mikor istent keresi. Mindenben értelmet, összefüggést kereső agya nem 
nyugodhatott bele a kifürkészhetetlenségbe, az értelmetlen sorsszerűségbe sem a világminden
ségben, sem a társadalomban. Gyötrő kétségeivel nem fordulhatott a valláshoz, mert vallása 
— mint maga írja —természettudományi.53 De a „természettudományos" világnézettel a 
század elején jól megfért a természettudományos megismerésnek határt szabó agnoszticizmus, 
ahogyan a tudományos szocializmussal az evolúció tana. Ady nagysága éppen abban van, hogy 
a korszak minden fontos élményét magába olvasztva az élet összes lényeges kérdésére — ha 
.tömérdek ellentmondáson keresztül is — a legkorszerűbb választ küzdötte ki verseiben. 

A modern idegember zaklatott életérzése a falu biztonságos csendje és a város idegölő 
forgatagának örök harcában jut kifejezésre. Úgy érzi „az érmindszenti nyugodalomban, hogy 
megölte az életét, bolondokat mivel, mert künn a sokadalomban harcok, tépelődések, gondo
latok és kínok között bomlasztja, veszejti el magát . . . Egy napig . . . Aztán rés törik a nagy 
kerten . . . Besüt a nap, bezúg a lárma, bezsibong a lelkembe az élet, s én rohanok tőletek el, 
vissza . . . Ügy érzem agyon nyom a csönd, darabokra bomlik a testem, elrohad a tüdőm, ha 
nem szaladok a zajba, ha nem csapok össze valakivel, ha harsogva nem kiabálok én is bele a 
nagyvilági lármába.. ."M Egyik levelében pedig ezt írja ugyanebben az időszakban: „Itthon 
pedig megöl már ez a semmi, ez az ostoba csönd."55 A csend mint szimbólum is innen kerül 
később A fehér csönd és a Jó Csönd herceg előtt című verseibe. „Megöl a csönd, ez a fehér lepel" 
— írja az előbbiben.56 Jó Csönd herceg, a megszemélyesített nyugalom pedig azonnal eltiporná, 
ha elhallgatna, elnémulna. Ő maga magyarázza később Poéta és publikum c. cikkében57 ennek 
a szimbólumnak az értelmét. „A jó Csönd herceg se rossz herceg, a legnagyobb hátalom, s én 
nemcsak arra gondoltam, amikor az ember éjjel egyedül riasztgatja el magától a rettenetes, 
félelmetes csöndet, de arra is, hogy jaj volna nekem, ha egyszer míg élek, elhallgatnék, s 
-engedném, hogy a Halálnál borzasztóbb csönd rámfeküdjön." A falu—város harc motívuma 
tér vissza az El a faluból és az Elűzött a földem c. versekben is. Ez utóbbi vers szimbolikájának 

52 A hétről. NN, 1902. máj. 18. 
53 Nagyvárad és a protestáns vendégek. NN, 1903. szept. 13. 
5i Levél az apámhoz. NN, 1903. mára 1. 
55 Ady Endre Brüll Bertához. 1903. dec. 1. közölve B E U A : Ady Endre Válogatott leve

lei, 79. 1. 
56 BÓKA LÁSZLÓ Ady szimbolizmusa c. szép tanulmányában (ItK, 1954. 2. sz.) jog

gal vonja kétségbe Földessy versmagyarázatát, aki szerint a „tél hava teszi fehérré a csendet". 
De a francia szimbolizmus hatását is erőltetett volna felfedezni a csend szimbólumban, sőt 
talán még a fehér jelzőben is. Már Szini Gyula cikke előtt is leírt merésznek ható szimbólu
mokat: „Ez még a régi barna éjjel, — Meredten fekszik lomha szárnya.. ." . Ennél egyszerűbb 
képzettársítással jöhetett létre a „fehér csönd"; csönd,— köd — fehérség (Itthon vagyok 
c. prózai írásában is együtt jelenik meg a falusi csönd és a köd). 

57 Poéta és publikum. Huszadik Század, 1910. jan.—febr. 
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csírái ugyancsak megtalálhatók régebbi prózájában: „Azért hoztam haza a lelkem, hogy 
érintse szülő talaját. Mert ki akarok rohanni a legzúgóbb életbe. Parisba készülök... Meg
termékenyülni."58 

Már Rónay György is felfigyelt rá említett tanulmányában, hogy a köd-motívum is 
egyik prózai írásából került át egy életre szólóan Ady szimbólumrendszerébe. „Belemerednek 
a szemeim a ködös estébe . . . Itthon ezen a helyen már kész a jövendőm. Hiszen itt készült el,, 
itt determinálódott nagy részében az életem. De áldom is a ködöt. Minden bölcs és törvény
szerű az életben. A köd i s . . . " — mondja egyik Érmindszenten írt cikkében.59 

Köd a falun és én érzem jól, 
Hogy biztos vagyok e szent ködben 

írja később Érmindszenten Áldott falusi köd című versében. 
Az örök gyermekség gondolata, az az elképzelés, hogy az élet megöli bennünk a gyer

meket, ugyancsak itt fogamzik meg benne, első újságíró éveiben: „Miként az aggság még csak 
percekre szokott meglepni, s mindig csak az gyógyít meg, ha gyermekségünk valamelyik kis 
emlékmorzsájával kezd játszani a lelkünk . . . És valahányszor igazán magunkra találunk: 
gyermekek vagyunk . . . S összetett lelkű, vívódó, modern emberek, kikből monstrumot 
csináltak az édes szülők lágysága, az iskolamesterek korlátoltsága, a vallástanítók bigottsága, 
az ezer nem is sejtett igazságtalanságával rájuk törő élet s ezek transzformálásán mesterkedő 
apostola . . . örüljenek, hogy a gyermek-emlékek közül maradt egy pár még monstrum
leikeinkben.. ."60 Ezeknek a soroknak gondolatmenete olykor a kifejezésekig visszatér 
A gyermekség elégiájában. 

Ady az újságíró hivatását a legtisztább, legszentebb hivatások egyikének tekintette,, 
és elmondhatjuk, hogy egész újságíró pályáján ehhez is tartotta magát. Az újságírókat Heine 
után a szentlélek lovagjainak nevezte: „Ő szólott vala a szentlélek lovagjairól, a misszió boldog 
bolondjairól és az emberiség boldogtalan szükségeseiről."61 „És Heine, mikor a szentlélek 
lovagjainak nevezte az újságírókat, arra gondolt, hogy a változás szent törvényét legelső sorban 
az újságírók viszik előre."62 Ady tehát az újságíró hivatását a forradalmáréval azonosította. 
Ez a prózájában lépten-nyomon felmerülő gondolat tér vissza évek múlva a Szent Lélek karavánja 
c. versében is. 

Sorolhatnók tovább, hogy az 1902. szept. 17-én írt Wesselényi c. cikkében benne van 
csírájában a Zilahi ember nótája, hogy A szerelem eposzából alapgondolata — az élet föltétele a 
szerelem — már egy 1903-as cikkében megtalálható. Talán az is tanulságos, hogy az Elbocsátó-
szép üzenet sokat támadott férfigőgje — „ráaggatott díszeiből egy nőre" — korai prózája 
tanúsága szerint a művész jogos fölényében gyökerezik: „A lányok és asszonyok, kikért áhí
toztam, szebbek voltak más leányoknál és asszonyoknál, mert alakjaikat besugározta a lel
kem."63 Célom azonban nem holmi filológus teljessége a konkordanciáknak: mindössze azt 
akartam bebizonyítani, hogy Ady publicisztikája nemcsák világnézeti tudatosodását tükrözi, 
hanem költői fejlődésének tanulmányozásához is sok értékes fogódzót nyújt. S ezt a segítséget 
a teljes prózai kiadás hiányában szükségképpen mind ez ideig elhanyagolta az Ady-f ilológia. 

Külön tanulmányban kellene számba vennünk Ady prózájának költői elemeit, szóismét
léseit, jelzőhalmozásait, jellegzetes rövid mondatait, a meghökkentő képeket, hasonlatokat és 
szimbólumokat. Ezt a különös, burjánzó Ady-prózát, melyet az élmény intenzitása és az igaz
ság hite hevít izzóvá, az indulat ereje tesz sodróvá, szuggesztívvé, az értelem fénye meggyőzővé, 

58 Itthon vagyok. Szilágy, 1903. nov. 26. 
• . " Uo. 

60 A hétről. NN, 1902. okt. 20. 
61 Levél az apámhoz. NN, 1903. márc. 1. 
62 A hétről. NN, 1902. márc. 2. 
63 Itthon vagyok. Szilágy, 1903. nov. 26. 
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racionálissá, az irónia sava maróvá és élessé. S mindezeken túl egy nagy költő dús képzelet
világa úgy ragyogja be ezt a nyelvet a maga sajátos fényeivel és színeivel, hogy egyben minden 
más magyar prózától jellegzetesen megkülönbözteti. Ilyen stíluselemzés azonban csak a 
teljes Ady-próza tanulmányozásán alapulhatna. Korai publicisztikájának rövid periódusa 
— bár a későbbi Ady nagyságának számtalan bélyegét viseli magán — mégiscsak egy fejlő
dési szakasz, melyet nem szabad kihasítani a költő műveinek egészéből. 

Erzsébet Vezér 

MOTIFS DE POÉMES DANS LA PROSE DU JEUNE ADY 

Le développement de Ady prosateur a précédé de beaucoup sa formation poétique. 
Cependant, les origines des motifs qui caractérisent ses poémes múrs, s'observent dans la prose 
du jeune publiciste. Ainsi, les sujets politiques de sa poésie apparaissent d'abord dans ses 
écrits de publiciste: la prophétie du déclin du Systeme de comitat féodal, la corruption du 
parlamentarisme, le militarisme pesant lourd sur le peuple hongrois, l'émigration, etc. Dés 
le début, sa prose témoigne de sa nostalgie de vivre la vie á plein, de son mépris du passé 
et son enthousiasme pour le changement, pour l'avenir: autant de motifs qui se répétent 
plus tárd dans ses poémes. L'amour de la vie, le culte du génié de Ady, engendrés par l'in-
fluence libératrice de Nietzsche, ont pourtant un caractére tout différent, désignant plus 
nettement la voie du progrés que la Philosophie de Nietzsche. Comme chez les grands artistes 
créateurs en général, les influences subies se font valoir plutöt par l'atmosphére de ses oeuvres 
qu'elles n'y sönt philologiquement démontrables. L'auteur analyse le développement des 
motifs d'ivresse et de Messie ainsi que plusieurs sujets poétiques de moindre importance dans 
la prose du jeune Ady et y indique l'intérét passionné pour l'élément cosmique. L'analyse 
de l'activité publiciste de Ady aide le lecteur á s'orienter dans la formation idéologique du 
poéte et offre des points d'appui précieux pour l'étude de son évolution poétique. 
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