A hős mintegy nemcsak a ruháit szaggatja széjjel, hanem feltárja szétmarcangolt
szívét is, kiteregeti mint fájdalmának és kétségbeesésének bizonyítékát. De hol van itt az isten?
. . . Itt mögötte, valóban csak formális költői fikció. Isten — „új költői hasonlat", amint Ady
mondotta. Valójában a költeménybe csak a vallás szemléltető-emocionális kísérete kerül:
térdhajtás, önostorozás, elimádkozott vallomás. A meggörnyedt ember romantikus pózával,
aki felemelt kezekkel könyörög támaszért, világosságért — a vers kihangsúlyozza tipikus
helyzetét az adott világban. Éppen így az 1909-es év ciklusában nemegyszer tetten érhető a
„saját szavaival" való gyermeki imádkozás formája. Ennek közvetlensége, „ártatlansága",
ez az, ami a költőt vonzotta, lehetővé téve számára, hogy líraian, lágyabban fejezze ki az elkínzottságot, a nyugalom után való szomjúzását.
Ady „istene" végső fokon csak kisegítő beszélgetőtárs, ellenpólus, akit lelkiállapota
pszichológiai dramatizálása végett kigondolt annak emfatikus felfedésére; elképzelt bizalmas
társ: mert szükséges valakinek kitárulkozni, íme, ha tetszik, akár a nádasnak a Midasz király
sarjában. A vers közvetlen megszólítássá változik: panasszá, megrovássá, hívássá vagy kiáltássá,
mint később a baloldali expresszionistáknál és orosz futuristáknál, akik egyébként ilyenekkel
már a szószékre, a térre mentek ki, elvetve minden fantomot és elképzelt társat.
Ady költészetében is — tudatában és szívében — ennek a fikciónak, feltételezett figurá
nak a helyét mindjobban maga a valóságos, látható, az utcákra kivonuló magyar nép foglalja el.
Oleg Rosszijánov
(Moszkva)

Megjegyzés Balassi szidalmazó szavaihoz
Áfra János az ItK 1968. 66. lapján közölt cikkében kétségbe vonja poor fyta fented
olvasatomat, amit Balassi Bálint levelében találtam és közöltem.
7. Áfra ezt mondja: „Az E. S. által közölt eredeti latin nyelvű levelében pedig így olvas
hatjuk a szöveget:"
A levél, amit közöltem, első szavától az utolsóig magyar nyelvű. (Újabb fejezetek
B. B. viharos életéből. 99. 1. mellékletének utolsó lapján.)
2. B. B. írását bizonytalannak és homályos értelműnek mondja.
Az egész levélben és a szóban forgó helyen világosan lehet látni, hogy B. B. / betűt
használ. Nála c betű sohasem téveszthető össze a f-vel.
Ilyesformán tehát „pórfitafentő" olvasandó a Kloc által idézett helyen is, és a szónak
nincs köze a fika taknyos szóhoz.
Eckhardt Sándor
U. i. A „pásztor" szó különben a szomszéd birtokos hercegprímást jelöli.
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