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ADY ENDRE SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA 





RÓNAY GYÖRGY 

A KEZDET KEZDETE 

A Debreczen című újság 1899. június 17-i számának „A hétró'l" szóló csevegésében olvassuk: 
„Debrecenben alig történt valami. Itt igazán holt szezon van, mert még sikkasztó pénztárnokaink 
sincsenek. Lehetetlen azonban elhallgatni a hétnek egy eseményét, annyival inkább, mert másról 
úgysem lehetne írnunk. Lapunk munkatársának, Ady Endrének verskötete a mai napon elhagyta a 
sajtót, pár nap múlva minden könyvkereskedésben és szerkesztőségünkben is kapható. Tekintettel arra 
a rendkívüli szoros baráti viszonyra, melyben a nevezett fiatal poétával állok, nem tartom illőnek, hogy 
a kötetnek nagyobb reklámot csináljak. . ." 

A lap olvasói előtt aligha lehetett kétséges, hogy a kurta kis írást szignáló Dyb nem más, mint Ady 
Endre, a „rendkívüli szoros baráti viszony" tehát magyarán azonosság. Az érdektelen holt szezonnak 
ezt az egyetlen fontos eseményét egyébként külön hír is tudatja az újságban: fölhívja a figyelmet rá, 
hogy a már régen és sokszorosan beharangozott kötet végre valóban megjelent, hogy szerzője „rövid 
idő alatt közkedveltségű poétája lett a debreceni közönségnek", és hogy „a díszesen kiállított kötethez 
Ábrányi Emil, az ismert kitűnő költő írt rendkívül dicsérő, meleghangú előszót". 

Ami az előszót illeti, ez a költőhöz intézett levél inkább sablonos szólamok halmaza; A Hét 
névtelen kritikusa (1899. szept. 17.) joggal kifogásolta leereszkedő hangját, megjegyezve, „hogy a 
fiatal írónak, aki ma még ugyan nagyon fiatalnak látszik, elég széles vállai vannak, hogy ezt a 
vállveregetést ne érezze meg. Izmos talentumnak látszik, aki ha leveti gyermekcipőit, szélesebb és 
járatlan nyomokat fog taposni..." Ady reménye tehát, hogy a beérkezett „pályatárs" neve majd 
fémjelzi gyűjteményét, nem vált be; az előszó, mert bizalmatlanságot keltett, inkább vált kárára, mint 
hasznára a vékonyka kötetnek. De honnét sejthette volna ezt a pályája elején álló ifjú poéta? Honnét 
tudhatta volna akkor és ott, Debrecenben, amit mi ma már világosan látunk: hogy e századvégi 
közhelyeket, heltaias sablonokat és meglepő hangpróbákat váltpgato szerény kis füzet végül is 
izgalmasabb és érdekesebb, mint egy országos hírű, díszes kiadásokban közkézen forgó, ünnepi 
dobogókon untig szavalt költőnek (némely remek fordítását kivéve) majdnem egész műve? 

Ábrányi általánosságokban mozgó előszava tehát egyáltalán nem „dobta föl" a Versekei.. A cím sem 
volt csalogató, inkább „ügyetlen", mint az Új Idők névtelen recenzense megjegyzi; a kiállítás naivul 
reklámozott „díszességéhez" pedig nagyon is sok szó fér: „A kötet formája olyan, akár egy iskolai 
könyvé" - mondja az Új Idők (1899. szept. 3.); amire a Nagyvárad pár nappal később (1899. szept. 
8.) rádupláz: „Debrecenből egy lehetetlen alakú könyvet kaptunk, amelynek a formája olyan, mintha 
számtani példatár lenne." 

Néhány jó hallású recenzens azonban a „lehetetlen" külsőben észrevette a bontakozó nagy lehető
ségeket. Ha a legkomolyabb debreceni visszhangot, mely szerint „e verseknek nevezett költemények
hez hasonlót nem sokat termelt utóbbi időben a magyar költészet", minden igazsága ellenére némi 
kollegiális előzékenységnek tulajdonítanánk is, a kötet fogadtatása valóban, és még a „fővárosi sajtó" 
(A Hét, Új Idők) részéről is „rokonszenves" volt, ahogyan az utólagos debreceni propaganda egyik 
híradása jelzi. Tehetséget és eredetiséget láttak benne, ami a századvég egyszínű kötetözönében nem is 
olyan megvetendő dolog, noha Adyt - érthetőleg - nem elégítette ki; ő nyilván többet várt, nagyobb 
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sikert, általánosabb föltűnést, valamiféle „áttörést", s hogy ez - megintcsak érthetőleg - elmaradt, 
hogy a kötet nem fogyott a remélt mértékben, és hogy „megmaradt példányaira újabb előfizetést" 
kellett hirdetnie novemberben: mindez elkeserítette, elmélyítette önmagában, erősen hozzájárult 
ahhoz a lelki válsághoz, mely az év második felében írt versei javából (Fuimus, Kihűlve, Az utolsó 
részlet, A vég után, Karácsony) olvasható ki; valamiféle „pokoljárásra" késztette, melyből végül is 
megedződve, valódi önmagához mindenesetre közelebb kerülve jutott ki. Ezt egyébként ő maga is 
érezte és tudhatta: a „válság" néhány versét nem véletlenül vette föl a Még egyszer-be, némi 
vegyességében is már félreismerhetetlenül első „igazi" kötetébe. 

Most, egy „rémes elszámolás" hangulatában élve és - legvilágosabban talán a Karácsony tanúsága 
szerint - véglegesen „komoly" lírájába integrálva a világnak azt a „betegségét", amit a zsurnaliszta éles 
szeme már valamivel előbb észrevett: noha még sokáig ír majd „rövid dalokat egyről-másról", most 
dönt, úgy látszik, véglegesen a „komoly versek" mellett: a Még egyszer-ből már vagy szigorúan 
kihagyja, vagy - ha egy-két esetben beengedi - általánosabb érdekűvé emeli, mintegy a maga 
végzetérzésének áramával telíti azokat a verseit, melyek többé vagy kevésbé á századvég lírai naturaliz
musának modorára vallanak. Egy 1899. április 19-i keletű rövid cikkében (Álom-ária) ő maga is 
megkülönbözteti a kétféle „ihletet", stílusát és - mondhatni - lehetőséget. Van egy poéta-barátja -
írja - , de „ő könnyebben hordja ezt a terhet mégis, mint én. Csengő-bongó, olykor pikáns, de mindig 
kedves, szellemes verseivel az asszonyok s lányok poétája. Míg én? . . . Jobb nem emlegetni. Minden 
versem után bűnbánást érzek. Az ördögbe is, ha már a poézist nem veszik komolyan, miért is írok én 
komoly verseket?... No de hát ez olyan malőr, amin segíteni nem lehet" - hárítja el a választ a maga 
föltette kérdésre egy a műfaj - a csevegés - szabályai szerint ironikusan henye legyintéssel; holott 
verseinek és prózájának már akkori, debreceni olvasói is tudhatták, hiszen éppen elégszer tudatta 
velük, hogy ez a „malőr" ezúttal még a magasabbra hivatottságnál is több: valami „végzet". 

Amit persze senki nem vett, akkor még nem is vehetett olyan komolyan, ahogyan az ifjú költő és 
újságíró (talán az idegzetében öröklött családi terheket is sejtve) érezte és egy-egy, még meglehetősen 
szenvelgő és bombasztikus írásában (Levél, Betegen, Dies doloris) a világgal közölte. A század végén 
ugyanis minden valamirevaló fiatal költő és újságíró „az éjszakának, szomorú éjjelnek imádója", 
mindegyiknek „beteg a lelke", mindegyik veszendőnek érzi magát. Részben divatból, részben Reviczky 
példájára (és némileg Vajda Jánoséra), részben nagyon is reális okokból, lévén a pálya - mind, a 
költészet, mind az újságírás (és a kettő többnyire egybeesik) - fölöttébb labilis, határszélén húzódva 
(hacsak nem sikerül valakinek, mint például Mikszáthnak, konszolidálódnia) a nyomornak, az anyagi 
és társadalmi bizonytalanságnak. Ha tehát a fiatal Ady 1898-ban a Debreczen karácsonyi mellékleté
ben egy öccséhez írt fiktív levélben, a sokat idézett Dies doloris című cikkben azt írja: „A magamfajta 
tévelygő lelkek nem egykönnyen szoktak megtérni. Vadul rohannak, nincs akadály, mely útjukon 
megállítsa őket. Nem az akarat a vezetőjük, én azt hiszem, a végzet.. ."; s miközben ezek „a beteg Don 
Quijote-ok" az igazság „megőrjítő jelszavának" nevében igyekszenek magukhoz hasonlóvá tenni a 
világot, a tömeg egykedvűen s önzőn éli életét, mit sem törődve azokkal, akik „küzdenek, eszme-
tűzben égnek, teremtenek és - meghalnak éhen" - a korabeli olvasó könnyen vehette mindezt afféle 
stílusgyakorlatnak, közkeletű századvégi gondolatok szokványos variációjának, hiszen versben és 
prózában egyaránt megszokhatta a „tévesztett élet átkát", az „őrült cél küzdelmét", az eszmények 
után való végzetes rohanásokat s a nagy költők, Vajda, Reviczky, a közepesek, például az Ady kedvelte 
Rudnyánszky Gyula meg a nyomukban járó epigonok életét irányító fátumot. Még azt sem vethetnénk 
szemére, ha a „könnyekbe fulladó" cikk végső képét is puszta fogásnak venné, nem is túl ügyes 
variációnak egy Vajda János-témára: a Sirámok nagyszerű második darabja óta rengeteg „koránhunyt 
halott" ravatalát ringatta már meglassult folyású líránk. 

Hogy Ady éppen ezeket a lényegesnek érzett prózai vallomásait szignálja a saját nevével, mintegy 
jelezve, hogy ez ő, és ezzel akar bemutatkozni; s hogy itt az olyan elkoptatott szavaknak és 
kifejezéseknek, mint végzet, tévesztett élet átka, őrült cél küzdelme, vad rohanás és a többi, alighanem 
személyes hitelük van; végül hogy amit a próza elmond, elsír, elliheg, olykor még naiv retorikával 
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elszaval, az egyidejűleg (vagy majdnem egyidejűleg) ha még nem is arany, de már mindenesetre a 
szokványosnál nemesebb fedezetet kap egyik-másik megjelenő versben, egy-egy ilyen sorban, sorpár
ban, mint „S míg ránk tolul a végzet átka, Amely szívünkbe visszajár", „Még kacagok, ha rám borul a 
mámor, De ez a kacaj már nem az enyém: Kisértő hang halottak országából, Melynek itt feledt tagja 
vagyok én": ki vehette ezt igazán a szívére néhány, a versek szomorúságán meghatódó „kíváncsin" 
kívül ebben a szövegkörnyezetben? Senki előtt sem lehetett titok, hogy ez a hideg szobájában „kihűlt, 
fásult szívvel, búsan, egyedül" virrasztó költő, akit - nyüvánvaló Vajda-reminiszcenciával - a 
szétfoszlott édes remények emléke „őrületbe hajt", azonos azzal az Adieu Bandival, aki az iskolai 
közösségből kiszakadt, még nem túlságosan érett ifjú jellegzetes, hányivetiséggel leplezett vissza-
sóvárgásával elég ízetlen, diákos tárcákat ír „Bohémiából", azaz a zilahi diák-kompánia (Móricz 
Zsigmond diák-regényeiből jól ismert) korhelykedéseiről; és ugyanaz a Dyb, Bandi, Adieu s egyéb 
szignók alá búvó fürge és könnyű kezű lantos, aki a kor sajtójának igényei, valamint az „aktuális 
poézis", kabarédal és zsúrköltészet egy ideig fergetegesen hódító divatja szerint, Heltai és Makai 
stílusában, a debreceni lapok időszerű strófáit írja a legvegyesebb témákról, a jégpálya megnyitásától az 
időjáráson és a hazai meg a világpolitika eseményein át „az alsószoknya alkonyáig". A lapba vers is 
kell, és a vers - vers, gondolta az olvasók nagy többsége, elromlott ízléssel, egy szinten látva a krokit, a 
kupiét meg a „mást", vagy legalábbis a más ígéretét; hiszen maguk a költők szoktatták le arról, hogy a 
költészetben többet keressen a rímes napi szórakoztatásnál és kommentárnál, vagy a lírának, témáinak 
és „ihletének" annál az akasztófahumorú, köznapiaskodóan kedélyes elironizálásánál, aminek Heltai 
Jenő Modern dalok (1892) című kötete lett az iskolapéldája. Eszerint a költő „mélabús, bohó poéta, 
kissé különc meg blazírt", aki elől a nagyok mindent elírtak, s akinek igazában már csak a hétköz
napok, a Játszi dalok" és a befelé talán könnyes, sőt szentimentális, de kifelé csak annál fanyarabbul 
gunyoros grimaszok maradtak. 

Adynak persze, már miközben buzgón - kedvtelésből is, újságírói föladatként is - művelte, 
megvolt a véleménye erről az egész aktuális poézisról és kedélyesen-ironikusan köznapi stílusú lírai 
naturalizmusról. Makairól csak annyit mond „a fiatal, divatos pesti iró" egy debreceni premierje 
kapcsán, hogy „a verses forma iránti kitűnő érzéke tette ismertté" (s majd csak később, 1901 
augusztusában, Váradon, a korán elhalt költőt elparentáló cikkében lesz nagylelkűbb „a magyar Hafiz" 
iránt, akit a halál „örök banalitása" egy pillanatra szemlátomást kapcsolatba hoz a saját romlásra-
rendeltetettségének végzet-érzésével). Heltairol elismeri, hogy „tagadhatatlanul szellemes", verselése 
„brilliáns", paródiái helyenként jók, tréfái jóízűek (az Egyptom gyöngye „bohózatos operetté" 
egyébként „abszolút tehetetlenségű" szövegéről szólva, a debreceni bemutató alkalmából); másutt 
azonban, a nyaralásról írt népszerű kroki-versére célozva A hétről rótt tárcájában (1899. május 27.) 
hozzábjggyeszt a nevéhez egy „úr" szócskát, ami még ebben a csevegő szövegben is lenézően hat. Két 
hónap múlva aztán, alighanem már a frissiben megjelent Versek enyhe kudarcának (legalábbis általa 
vélt kudarcának) keserűségében magyarán megmondja, mit gondol - „halványával", Reviczkyvel és 
sorsával szemben - az effajta „könnyű Múzsáról". Petőfi halálának ötvenedik évfordulóját készül 
megülni az ország és Debrecen is; ezzel kapcsolatban írja A hétről (1899. július 15.) egyik bekezdésé
ben: „ötven év után. Ennyi idő kell Magyarországon, hogy valakit felismerjenek. Feltéve, ha az a valaki 
Istentől megáldott, igazi lánglélek. A Heltai-Makai-féle törpeségek úsznak az anyagi és 'erkölcsi' 
elismerésben, szegény Reviczky Gyula pedig részletekben halt meg; igaz, hogy mikor már enni sem 
tudott, volt elég ennivalója." 

A mai olvasó, mai ismereteinek birtokában nyomban fölfigyel: kiről is van szó itt igazában, Petőfi 
orvén? Ki az a lánglélek, akit majd ötven év múlva ismernek el (most viszont, pár baráton kívüL 
egyelőre hallgatnak róla, noha már letette hatvanegy versből álló névjegyét a magyar költészet 
asztalára)? Ki az, aki „részletekben hal meg"? Természetesen „szegény Reviczky Gyula"; és termé
szetesen a Reviczkyért rajongó fiatal Ady. 1899. november 4-én jelenik meg a Debreczenben az 
azonosságot leleplező vers, Az utolsó részlet; tele van Reviczky-reminiszcenciákkal (vagy inkább talán 
tudatos utalásokkal, egybejátszásokkal, idézet-parafrázisokkal? ), és ugyanakkor már az „igazi" Ady 
hangjával, mint ebben a részletben: 
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Azt mondják, hogy így ősszel olvad 
A lélek át az elmúlásba, 
Az elfonnyadt ifjú arcokból 
Ilyenkor lesz halotti lárva, 
Ilyenkor lesz múlttá az élet. . . 

Engem nem köt semmi ígéret, 
A nagy mindegyre esküszöm már... 

Ez a strófakezdő „azt mondják, hogy. . ." mintha - (talán nem is mintha, hanem valóban) - a 
megbélyegzett „törpeségek" és társaik sanszon-költészetéből tévedt volna ide; de nyomban át is 
lényegült: a könnyed, szokványos, léha költőiségű fordulat súlyossá és sejtelmessé vált, valami időtlen 
távlatosságot kapott: nem „társaságian" könnyed, hanem sorsszerű; egyik első nyoma annak, hogyan 
süllyeszti „messzivé" (s majd később mitikussá, rendeltetésessé, mind ig-ér vény esse) Ady a maga sorsát, 
életét, létérzését. Ezúttal - és még majd sokszor és sokáig - a századvégi költői frazeológia „át
értékelésével". 

A költő érezte, tudta, hogy ez már jórészt „új"; hogy olvasói nem érezték ugyanígy, azért aligha 
lehet nekik szemrehányást tenni. Hiszen tíz napra rá ugyanazokon a hasábokon ugyanez a költő, 
ezúttal Adybandi átlátszó jelmezében egy jellegzetesen újromantikus Rákosi-darabon élcelődik hamisí
tatlan (csak talán egy árnyalattal kesernyésebb) Heltai-modorban; majd különféle napihíreket versel 
meg. Ebben a szövegkörnyezetben hogyan is tűnnék föl az átlagos újságolvasónak egy-egy olyan 
„komoly" darab, mint az idézett Az utolsó részlet, vagy az annak témáját variáló, egyszerre Reviczky-
re is, de Heltaira is emlékeztető A vég után: „Elhitetem magammal olykor, Hogy sorsom az elődök 
sorsa. Ha elromlott tüdőm, gerincem, Bejutok én is majd a sorba. Sok szépet írnak majd felőlem És 
kapkodni fogják a könyvem. . . " 

Egyelőre azonban, mint láttuk, nem nagyon kapkodták, a viszonylag kedvező kritikai fogadtatás 
ellenére sem; éppen A vég után megjelenése (1899. nov. 23.) előtt tíz nappal hirdette meg a már 
említett újabb előfizetést a Versek megmaradt példányaira. Tudjuk, és a kor lírájában hol ingerült 
vádként, hol gyámoltalan panaszként, nagyobbaknál és kisebbeknél egyaránt, Vajdától, Reviczkytől -
Heltaiék ironizáló bohémkedésén át - éppen a fiatal Ady Endréig megszámlálhatatlan változatban 
olvashatjuk, hogy nem vásárolják, s még ha vásárolják, sem igen olvassák a verseskönyveket. Az lett 
volna meglepő, ha a föllépő Adyé egy-kettőre elfogyott volna. Mivel ajánlja, mivel tünteti ki magát a 
többi közül egy kötet, melyben a „biztató talentum" mellett, mint a Budapesti Hírlap kritikusa írja 
(1899. nov. 24.), „egy egész szomorú élet keserve és világfájdalma nyilatkozik", mikor a költők 
tollából évtizedek óta - nyilván jogosan, de sajnos közhelyesen —' csak úgy csorog a keserv és a 
világfájdalom? Hogy Adynál ez nem pusztán „mélyen érző, gyöngéd szív és - ifjúság jele", hanem 
valamiféle, noha még sablonok gubójában érő, de itt-ott már kiütköző (s egy húsz-huszonegy éves 
fiatalembernél, ha ihletének jobb pillanataiban fejezi ki, egyenesen megdöbbentő) tragikus sorsérzés: 
ezt csak az „igazi" Ady felől visszatekintve lehet, de akkor viszont lehetetlen nem észrevenni. 

A kortárs azonban, még egy figyelmes, fogékony kritikus is, aki - ne feledjük el - éppúgy 
sablonokban gondolkodott és fogalmazott ez idő tájt, mint a költők, mit észlelhetett ebben a kis 
kötetben, „amely szerzőéül ez ismeretlen nevet vallja: Ady Endre"? Jellemző és többé-kevésbé válasz 
is a kérdésre, hogy a gyűjtemény anyagából mit hoztak mutatványul - tehát egyben ízelítőül és 
ajánlásul is - az akkori ismertetések és bírálatok. Két helyen közlik a kötetet nyitó, Sirasson meg című 
verset, két helyen a záró Jobb nem vagyok... címűt (ami persze történhetett kényelemből is: nem 
olvasták el az egész füzetet, és választották azt, ami a leginkább a kezük ügyébe esett: az első meg az 
utolsó darabot); ugyancsak kétszer szerepel A múltak álmán (de az aradi közlés csak átvétel a 
nagyváradi Szabadságból), egyszer a Mutamur, egyszer A műhelyben első része, és egyszer a Fél
homályban című versnek szintén az első része; ez utóbbi - jellemzően - A Hétben a „modern" 
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lapban, lévén minden Reviczky-rerniniszcenciája, minden stiláris és helyzetben" sablonja ellenére (édes 
félhomályban ülés, merengés, égő vágy, szív rejteke, elszállt álom stb.) mind közt a legerősebb. 

A többi? Kezdjük az elsőn, a Sirasson meg-en. Életrajzi háttere, „a pályaválasztással, hivatás
tudattal kapcsolatos válság", ahogyan a sajtó alá rendező Koczkás Sándor mondja (az összes Versek 
kritikai kiadása első kötetének kincsesbányával fölérő, mintaszerűen alapos és izgalmas jegyzet
anyagában), teljességgel világos: Ady hátat fordít a jogászságnak, megszomorítja szüleit, zátonyra 
futtatja szolgabíróságot tervezgető álmaikat, lemond mindenfajta „konszolidálódásról" és elkötelezi 
magát egy bizonytalan, kockázatos, nem éppen jóhírű, „bohém" hivatás és foglalkozás mellett: 
újságíró lesz. Tehát mindaz, amit mond, kegyetlenül hiteles. Szülei szemével nézve „rossz útra tévedt", 
polgári szempontból „világ csúfja lett", a józan „szép út" követése helyett „bolond célok után", 
„balga küzdelembe" rohan, nyugalmat, pihenést többé nem is remél, holtáig Ahasvérként bolyong: 
valóban sírhat miatta, akinek a könnyei a legjobban fájnak neki, „édesanyám, lelkem". De hogyan 
mondja, amit mond? Csupa századvégi közhelyben. Mert közhely a bolond álmok után futás, a kínzó 
álmok rabsága, a balga küzdelembe rohanás a diadal-aratásért, az igazságért küzdés a küzdelem 
hiábavalóságának tudatával, még az is, hogy „tán az örök végzet rótta rám a kínos, bús kötelességet"; 
és „új Ahasvér" is épp úgy számtalan bolyong a századvégi lírában, mint ahogyan Don Quijote is küzd, 
lelkesül és pusztul "benne seregestül (Adyból idéztük már a Dies doloris megfelelő, ebbe az „ihlet
körbe" tartozó, két hónappal a vers után fogalmazott mondatait). Mindebből vajmi nehéz lett volna 
akkor kihallani, hogy a sok „balga", „dőre", „bús", és egyéb szokványos szólam közt mind a 
végzetérzés, mind a vele már itt egybeforrott halálsejtés ( várom, Míg kidűlök s lesz más, ki 
helyembe álljon", „Míg lerogyom holtan egy útszéli rögre") gyötrelmesen komoly. 

Egy kezdő költőnél természetesen nagyon is érthető a századvég konvencionális költői képeinek, 
képzeteinek és stílusának alkalmazása. Ez azonban nem minden: van ráadásul ebben a versben egy 
visszhang, mely olcsóságban még ezeken a közhelyeken is jócskán túltesz. Főként a refrénben 
érvényesül („Édes anyám, lelkem, Sirasson meg engem"), meg az olyan sorokban, mint a verset 
intonáló „Rossz útra tévedtem, világ" csúfja lettem", vagy a „Tudom, hogy szeretett, tudom, hogy 
szeret még", „Eladtam már magam, nem magamnak élek", „Szívemet keresem, amíg megtalálom". 
Ezek amolyan „cigányzenés" zöngéjűek, bennük nemcsak a „tempózás", hanem a frazeológia is 
veszedelmesen emlékeztet a sírva-vigadó úri-magyar-nótázáséra. Az őszinte, igaz fájdalmú élmény, 
amikor hangját keresi, még bele-beletéved a zilahi korhelykedő éjszakák meg a debreceni duhaj 
kávéházi mulatozások műnépdal-stílusába. A Sirasson meg-ből ez az „ihletés" még akkor is félre
ismerhetetlenül kihallható lenne, ha nem ismernénk (a Kovalovszky Miklós gyűjtötte Emlékezések 
Ady Endréről második kötetéből) Dénes Sándornak azt az „adatát", amely szerint Ady e versét „egy 
borgőzös, Magyari Imre muzsikájától hangulatos éjszakán írta meg a Hungária kávéházban". Koczkás 
Sándor alighanem joggal mondja, hogy „Dénes Sándor nem különösen szavahihető emlékező", adatá
nak körítése erősen stilizáltnak látszik: nem túlságosan valószínű, hogy Ady a „léha, iskolakerülő 
fiatalok" kompániájában egy székre állt volna s úgy szavalta volna el frissiben elkészült költeményét. 
De hogy amikor a verset írta, fülébe - vagy emlékezve a fülében - zsongott a cigányzene és 
valamilyen, cigány játszotta-kisérte nóta „sírásra", az kétségtelen. 

Annál is inkább, mert nem ez az egyetlen érintkezése a cigányos műnépdal-stílussal. Van egy 
ifjúkori zsengéje, melyet állítólag érettségi után, a búcsúzáskor csúsztatott első nagy szerelme, Zsóka 
kezébe; ha elolvassuk, illetve inkább „meghallgatjuk" a két strófa közül az épebb másodikat: a 
gyengécske műben hamisítatlan, szokványos nótaszöveget ismerhetünk föl, s a műfajra jellemző hosszú 
sorokban még a fülbe muzsikáló prímás vonójának „zokogását" is ott sejthetjük: 

Beszéltem már a szellővel kérő szóval, vérző szívvel, 
Ne hallja meg sóhajtásom, ne lássa meg könny hullásom, 
Ne mondja el a világnak, hogy még mindig úgy imádlak, 
Harsogja túl sóhajtásom, óh, mert én a zajra vágyom, 
Lárma, bor, zaj egyedül a bodogságom. 
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Talán csak a negyedik sor sejteti, hogy mindezt nem egy szerelmi bánatában nekikeseredett dzsentrifiú 
húzatja magának, hanem egy nagyra menendő, de hangját még sehogyan sem találó ifjú költó' 
mondja. 

Ami itt még legföljebb csak sejtés lehet, az már nyilvánvaló stíluszavar a következő, 'A bánat 
dalai'-ból című, Yda jelzéssel a Szilágy 1896. aug. 2-i számában megjelent versében. Az alapdallam itt is 
műdalszerű, de a sémában a jellegzetes nóta-sorok („Mikor megláttalak, új életre keltem", „Boldoggá 
tett szemed biztató sugara") már tipikus századvégi tónussal keverednek, mint például itt (az első 
idézett sor tiszta „századvégi", a második tiszta „magyar nóta"): „Óh, hogy hittem én e csalfa, bolygó 
f é n y n e k . . . . . . . Rabszolgája lettem csapodár szívének..." Ugyanezt mondhatjuk a debreceni kelte
zésű (1897. márc. 20.) Ha... című versről is: az intonálás, az első két sor szinte szuggerálja a 
cigányzene-kíséretet: „Hogyha tudnád, látnád, mit szenvedek érted, óh, de megátkoznád csalfa 
hűtlenséged!"; a második szakaszban azonban már nyomasztó keresztről, lihegő ajkak átkáról, később 
sötét átokról, az élet fenyegető, sivár éjszakájáról hallunk; míg végül megint hamisítatlan nóta-lezárás 
következik: „Gyenge rózsatőről hova lett a rózsa? . . . - Verje meg az Isten, ki letépte róla!" 

Ezek a sorokban, kifejezésekben, hanglejtésekben érezhető nóta-reminiszcenciák a Versek kötetnek 
jobbára azokban a darabjaiban tűnnek föl, amelyekben a magyaros (főként a hatos, esetleg tizenkettes 
sorú) forma már eleve fölidézheti a „közhasználatban" hozzá társult frazeológiát. Ilyenek az 1897-ből 
való Láttalak, az 1898-as keletű Nem élhetek tovább, Mi köt ide?..., Ismeretlen átok, Sirasson meg, a 
két héttel korábbi megjelenésű első Fuimus,jpt még az 1899. május végéről való A nagy szerelemből 
is. Ez utóbbi - igaza lehet Kovalovszky Miklósnak - majdnem bizonyosan a Zsóka iránti szerelmet 
búcsúztatja. Minthogy tehát részben Zsóka-versekről van szó, részben olyanokról, melyek a Sirasson 
meg-nek, a saját sorsa, „végzete", hullásra (néha züllésben hullásra) rendeltségének témakörébe 
sorolhatók: talán nem túlzás megkockáztatni, hogy a kezdet kezdetén álló Ady alakuló ihletvilágában 
elsősorban ehhez a két élményhez és témához tapadnak a „cigányos", önkéntelenül is nóta-
sugalmazású felhangok. Nyilván valóságos cigányozások-nótázások és sírvavigadások „versszerző talál
mánnyá" vált emlékeként, ami aztán fokozatosan elsúlyosodik, elkomorodik, egyre jobban telítődik 
Ady rejtélyes és végzetes sorsérzésével. Mi sem mutatja ezt vüágosabban, mint az említett Fuimus: 
kezdődik egy szokványos, nótába való intonációval („Nem voltam én mindig Ilyen csendes ember"), 
folytatódik a mulató kompánia virradatával („Sokszor ráragyogott A hajnal sugara Egy-egy nekibúsult 
Jó kompániára"), majd a bánatot temető nótás borozással („Szomorú szíveknek Szép szomorú nóta És 
gyöngyöző bor volt A meggyógyítója"), hogy aztán váratlanul belépjen a közhelyes stílusba és 
helyzetbe a „más törvény", a végzet, a költőn „titkos erőként" uralkodó „nehéz bánat", melyet nem 
lehet borba, tivornyába fojtani, „Nem válik el tőlem, Hozzám van láncolva", míg az egészet szabvá
nyosságában is kissé erőszakoltan le nem zárja egy ha tetszik, petőfies, ha tetszik, duhaj-nótás (de 
végső soron akkor is - igaz, a „petőfieskedőknél" devalvált - Petőfire visszamenő) csattanó. 

Koczkás Sándor az Elhitettem a szívemmel kezdetű kísérlettel (amelynek második versszakát 
idéztük: Beszéltem már.. . stb.) és A bánat dalai'-'ból című kezdőkori verssel kapcsolatban azt 
mondja: az almanach-költészetre emlékeztetnek. De valószínűbb, hogy jobban emlékeztetnek, mert 
félig-meddig onnét fakadnak, annak a modorában keletkeztek, a korabeli nótaköltészetre. Nem 
véletlen, hogy a néhány szállal ugyanide kapcsolódó Sirasson meg két kritika szerint is méltónak 
ítéltetett rá, hogy megkedveltesse a közönséggel „a legújabb poéta-nemzedék egyik legtöbbet ígérő" 
tagját. 

Miért tetszhetett még, ami tetszett, s amit mutatványul kiemeltek? A Jobb nem vagyok, amit Ady 
záró, összefoglaló versnek írt, nyilván azzal a szándékkal, hogy költői arcát újra, markánsan az olvasó 
elé rajzolja, minden bizonnyal őszinte, de csupa -jórészt Reviczkytől származó - közhely:beteg kor 
dalosa, vergődés az ellentétek közt, dicső eszmék és durva tömeg ellentéte, édes álmok és tévesztett 
élet vádja, s végül, mintha Reviczky írta volna: „S egy-egy megtisztult dalba ömlik Lelkem felújult 
ifjúsága." Nagyjában ugyanezt mondhatjuk A múltakálmán-iól: múltak álma, sárba hullt hit, kereszt, és 
„A múltak álmát, balgaságát Mért gúnyolod ki, édesem?. . . " Csupa ismerős hang és szólam és 
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metafora; valóban Reviczky, de nem a legerősebb, és mintha egy kicsit Makain is átszűrték volna. A 
Mutamur a költő legkorábbi versei közül való (1896. dec. 26-án jelent meg a Szilágyban), jellegzetes 
terméke a Heltai-Makai által kialakított líriai naturalizmusnak, és föltehető életrajzi hitele ellenére és 
(hogy ti. Zsókával „ott üldögéltünk kettesen" a lugasban) csupa sablon; megtalálható benne minden, 
amit a műfaj receptje előír: a szerelmesek „gyerekek", „A mama is megnézett néha", a tanácstalan 
szerelmesek „traccsolnak"; a tegezés rövidesen - szintén receptre - magázásba fordul: amikor újból 
találkoznak, az „édes" már eladó sorba nőtt, hosszú ruhát öltött, bókokat szóró „dendit kíván látni", 
a poéta viszont, akárcsak Makai Emil és számos társa, még mindig a régi lánykáért eped, a „szende és 
angyali" bakfisért. Ennyi ez a kétségtelen életrajzi hitelében is szabványos vers, melyet a mi szemünk
ben inkább egy elnagyolt és szintén nem sablon-mentes, de igaz önarckép tesz érdekessé: hogy Ady 
úgy ábrázolja magát, mint „száraz ifjú embert, Aki tanult ugyan sokat, De - nem mulattat lányokat"; 
amiből nem is annyira a nőkkel, lányokkal való hallgatag - más adatokból is ismert - és olykor nyers 
indulatossággal, sőt gorombasággal kompenzált félszegség jegyzendő meg, hanem inkább a „tanult 
ugyan sokat" hányivetin szomorkás vallomása; mert Ady bizony nemcsak újságot írt, cigányozott és 
„züllött" Debrecenben, hanem a maga érdeklődése és módja szerint „tanult" is, bármennyire úgy 
mutatta (Petőfihez hasonlóan), mintha nem tenné. ,.Mohón olvasott", mint Vezér Erzsébet mondja 
(Ady Endre, 1969, 32.), és valószínűleg abban is igaza van, hogy az ifjú költő kurta debreceni 
jogászságának stúdiumai „sem peregtek le olyan nyomtalanul róla, mint Ady Lajos nyomán életrajzírói 
általában állítják". 

Az ifjúkori Zsóka-szerelem egyébként, aminek a megváltozásáról a vers szól, a századvégi sablon 
szerint „história", mely - számtalan társához hasonlóan - azzal fog végződni, amit a másfél évvel 
későbbi, de a kötetben közvetlenül a Mutamur-t követő, ugyancsak Zsókától búcsúzó Epilógok 
(ugyancsak jól bevált recept szerint) könnyesen cinikus "harmadik darabja mond el: „Majd ha a 
'Hymen' rovatában Olvasni fogom a neved, Még egyszer fog a szívem fájni S aztán végképen 
elfeled!.. .", a szerelmes vallomások tűzbe kerülnek, a „négyszögű papíroson" írt gratuláció pedig 
postára. Hogy ez a „szerelem regéje", „históriája", „regénye" (melyben persze többnyire szerepel az 
obligát - rajongó, s végül valamilyen pénzes kérővel szemben alul maradó - „trubadúr" is) milyen 
makacs századvégi közhely s milyen tartósan él Adynál is, azt az 1899 májusából, tehát a Versek 
legkésőbb írt darabjai közül való Elválunk mutatja: ez a Szabó Irmától, debreceni színésznő
szerelmétől elköszönő, négy versből álló kis ciklus valóságos sűrítménye a szerelem-téma közhelyeinek: 
szerepel benne „egy szegény, bolond, rajongó poéta", aki majd eszébe fog jutni a hűtlennek, s aki 
egyszer majd megírja történetüket, „És szólni fog majd egy lányról a nóta, Kiről egy balga trubadúr 
dalolt"; szerepel benne a jó partiért való „árulás" oly jellegzetes motívuma: „Elválunk most már. 
Eladtad a lelked.. . Hisz én mi voltam?. . . Álmodozó koldus, Szívvel fizettem csupán a 
szerelmed!..." - s aztán a záró darab következő, második strófájában, ebben a keserű végakkordban 
(melynek szinte minden mondatához számos századvégi párhuzamot idézhetnénk), a hang egy árnya
latnyit mélyül: „Te fényre vágytál. Meglelted a fényt is, De majd a fényben keresed a lelket, -
Felednél mindent, emlékezel mégis! . . . " - de ebben már mintha Vajda János nagy Gina-verseiből is 
ott vibrálna valami visszhang. 

Az Elválunk második darabja kész példatára a közhelyeknek: „Ami történt, egy kész modern 
regény. A hősnő már régen túl van az álmon", a „szegény hős" pedig nem is hős; hiszen „kaméliára 
pénz is kell elég", megjön tehát a „Deus ex machina", a „gazdag és derék Mentor"; a trubadúrnak 
pedig marad a regény többi része, melyben „a tragikum komikummal vegyes"; ez azonban „már csak 
egy balga szív regénye", „mámoros, bolondos, bús rege", ami „ugy-e jó tárgy vón' egy modern 
regénynek? ", lévén nem egyéb, mint „perverzitás". 

A „regény" változata ebben a szemléletben a „darab": a szerelem (sőt az egész élet) nem más, mint 
színjáték, színház, a Versek egy jellemző költeményének címe szerint esetleg „Divina Comoedia", vagy 
bukásra ítélt „komisz darab", mint Adynak egy ugyancsak Szabó Irmával kapcsolatos, alighanem egy 
összezördülésük emlékét őrző, 1899 márciusából való rendkívül jellegzetes verse, & Finita ... mondja, 
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A szerelmesek szerelme „szerep", a költőé a hálátlanabb, mert ő „egy bolond poétát játszott"; 
egyiküknek taps jut, másikuknak „halálos a játék" - a végsorok pedig nyilvánvalóan bekapcsolják az 
élményt és a verset a világszínház téma Heinén és a romantikán át a barokkig (manierizmusig) és 
Shakespeare-ig visszanyúló áramába: „ . . . Hány ily darab játszódott már le Ezen a monstre-
színpadon? !!. . ." De azért ebben a közhelyekből épített versben már van két „igazi" Ady-sor, 
mintegy jelezve, hogy az „igazi" Ady épp ezekben a közhelyekben készül, azoknak mintegy betűből 
létté élésével születik meg: „Eddig a vágy hevéért vágytam, Most már a hitben sincs hitem." - A verssel 
kapcsolatban egyébként a kritikai kiadás jegyzetében (Összes Versek, 1. 390.) Koczkás Sándor 
figyelmeztet rá: „Érdekes, hogy a Szabó Irma-szerelem indító verse, a Vallomás és az első 'szakító' 
vers, a Finita... egyaránt színházi-színpaid motívumokkal telített", és utal Bóka Lászlóra, aki szerint 
(Ady Endre pályakezdése, 1955, 115-116.) Ady egészséges, képzavartól mentes képzeletére vall „a 
színésznőre alkalmazott színházi képek sorjáztatása" és a színpadi kép „halálos következetességgel" 
való végigvitele. Mindez igaz és találó, de talán ki lehetne egészíteni azzal, hogy a költemény egy 
divatos századvégi közhely (kétségkívül az átlagosnál erőteljesebb) megfogalmazása; vagy másként: 
Ady valóságos élményét itt is jellegzetes századvégi közhelyekben s egy közhelyes metaforát kibontva 
fejezi ki. 

Mint ahogy - közbevetőleg itt jegyezzük meg - sok minden egyéb is, amit (vítathatalan, hogy 
joggal) az „igazi" Ady előhangjának érzünk a Versekben, ugyanakkor, Ady előzményei felől nézve, 
csak már előtte is létező témák és motívumok folytatása. Vezér Erzsébet találóan írja például, hogy 
Ady „egy-egy későbbi nagy témájának már itt nekifut" (i. m. 46.), és^z élet című, 1899 februárjából 
való versében méltán érzi benne „a későbbi pénz-versek csíráját"; Ady versében viszont nem kevesebb 
joggal érezhetjük benne elődeit, például Rudnyanszky Gyulát (gondoljunk az 1886-os Fényben
árnyban kötet némely versére, a Múzsámhoz címűre vagy A rongyszedőre, melyben „rongy a világ, 
csak az él, aki csal") - sőt Vajda János hatalmas Sodomáját is. 

De térjünk vissza a Versek ismertetéseinek végén közölt mutatványokhoz. A műhelyben első 
darabja némileg érintkezik a Sirasson meg témájával („Szegény anyám! . . . Könnyes arcát most is 
látom!...); azt a század végén gyakran elhangzó panaszt ismétli, hogy az újságírás „lélek nélkül 
vonszolt nehéz jármában" a szép remények meghiúsulnak, az álmok széthullnak. A ciklus második 
darabja talán erősebb, a harmadik még inkább, de ez már bizonyára sok volt a Budapesti Hírlapnak és 
közönségének, talán nem is terjedelmi okokból, hanem a szakaszról szakaszra mind nyomatékosabban 
tragikus-végzetes hang miatt. 

Legszerencsésebben alighanem A Hét választott: a Szabó Irma ihlette Félhomályban a Versek 
javához tartozik. A közölt rész azonban, a ciklus első darabja az öt közül - mint már említettük - a 
legsablonosabb, „legreviczkysebb"; második versszakának „Én nem török le illatos virágot S neked 
sem kell már soha mirtusz-ág" soraiban is talán csak a Még egyszer kötet gyilkos „hideg virágainak" 
visszajáró emléke sejtet velünk valami többet, szimbolikusabbat a századvégi szerelmi líra egy szokvá
nyos és enyhén szentimentális, a virágszedés „biedermeier" tényénél semmi többet nem jelentő 
motívumánál. Bár lehet, hogy a sorpár lappangóan baljós hangulatában része van némi kis fogalmazás
beli különösségének, sűrítésnek is: annak, hogy a második sorból a „soha" az elsőbe is visszavetít 
bizonyos végzetességet és furcsa nyomatékot ad az igekötőnek. Ha így volna: „Én nem török több 
illatos virágot", akkor az egész visszacsúsznék a századvégi sanszon édeskés szentimentalizmusába. 

A Félhomályban ciklus többi darabja nem kelteti, pedig megérdemelt volna némi figyelmet. Talán 
nem olvasták őket elég gondosan ahhoz, hogy észrevegyék bennük, ami fontos, és amit itt is századvégi 
sablonokból kellett volna kifejteni. „Ne vádoljunk senkit a múltért" - kezdi a harmadik darab, és az 
olvasó már előre tudhatta, hogy ez után csak a múlt hiábavaló elsiratása következhet: megunt, agyonírt 
téma. Ki vette volna észre, hogy ez a költő másként sír, mint a számtalan századvégi síró; ez ilyen 
sorokat mer leírni: „Úgy szeretnék zokogni, sírni A sírra ébredt vágy felett"? Nemcsak a „sírra ébredt 
vágy" kitételnek a korhoz képest hallatlan sűrűsége a meglepő, hanem a nyelvi megoldás, a kétsoros 
versmondatban az azonos hangalak (sírj és különböző jelentés kész költőre valló egybejátszása is. Ezt 
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követóleg, ennek a megidézett sír-képzetnek a vonzáskörében a következő sor („De ránézek fehér 
arcodra") egyébként konvencionális jelzőjében is hajlandók vagyunk valami baljósat, másként, halálo
san fehéret sejteni. 

Tévednénk? Túloznánk? A második strófa két sora: „Leolvasom sápadt arcodról A rád erőszakolt 
hitet" nem cáfolja meg sejtésünket, bár ezt a „csodás balzsam"-ra várást és „megdöbbenést" az Új 
versek Adyja már másként,«-tömörebben, drámaibban, a megütött hangnak nem ismétlésével, hanem -
esetleg képibb - fokozásával fejezné ki. Ám éppen aki ismeri már ezt a későbbi Adyt, figyel föl ebben 
a hangulati és szövegkörnyezetben a „fehér" jelzőre, és gondol vissza ugyanakkor a ciklus első 
darabjának - A Hétben mutatványul idézett - utolsó sorára: „Köztünk a múltnak tütó romja áll! . . ." 
Bármilyen szokványos a „köztünk áll a múlt" gondolata, ez a „tiltó rom" egy pillanatra megállít. Sírra 
ébredt vágy és „lélekjárás, kripta-illat" nincs is olyan messze egymástól; és „ódon, babonás vár" 
elhagyottan kongó termekkel szintén rokon képzetek; itt „félhomályból" előderengő „fehér arc" és 
láttán a döbbenet, amott a várban éji órán járó s ablakon kinevető „fehér asszony": a korábbi 
„fogalmazás" mintha a későbbi „láttatás" halvány előképe volna. Persze az egyik vers Szabó Irmáról 
szól, a másik, A vár fehér asszonya már Lédáról; az egyik még jórészt konvenci malis, a másik már 
„új". S az új nem a régibbnek a kifejlett változata. Egyszerűen csak arról van szó (ha tetszik: igen 
jelentősen már arról van szó), hogy a Versek Adyjaban, kivált a későbbi keletű darabokban az öröklött 
és átvett sablonok közt már ott sodródnak egy nemsokára kialakuló ihletvilág és jelképrendszer elemei. 
Akkor majd a századvégi „félhomályból" köd és éjszaka lesz, s a verset sugalló lírai helyzet konver
tálódik: a „színhely" maga a költő lelke, a lírai „esemény" pedig egyszerre „süllyesztődik" egy 
sorsszerű „valaha", és emelődik egy végzetesen eleve rendelt jelen időtlen idejű mítoszába. 

A Félhomályban ötödik darabja egyetlen, nyolc sorból álló strófa. Egészében Reviczkyre emlékez
tet, de a szakasz második fele már egy árnyalattal több. így hangzik: 

Nem jó kép itt az „őszi napsugár", 
Mit mi érzünk, nem késő szerelem. 
A szerelem nem szánalomra vár 
S te szánalomból érzel csak velem. 
Én reszketek egyedül elkárhozni, 
Magammal vinném beteg lelkedet... 
De végzetünkkel mindhiába küzdünk: 
Nekünk együtt még halni sem lehet!... 

Az első sor még olyasféle „közvetlenség", olyasféle „kiszólás" az olvasónak, vagy inkább talán 
bevonása, beavatása az élménybe, a versbe és a költői műhelybe, amilyennel bőven találkozunk a 
századvégi lírában. A folytatást akár Reviczky is írhatta volna, a többit azonban már nem. E záró négy 
sorból Ady az utolsót húzta alá; mi inkább az első kettőt emelnénk ki: ebben mintha már valami 
baudelaire-i lenne. Természetesen avant la lettre: Ady ekkor még nem találkozott Baudelaire-rel, 
tudtunkkal még a nevét sem írta le; ha egy-egy szórványos fordítása a kezébe is kerülhetett (Reviczky-
nél az Éjféli számvetés, Radó Antal Idegen költők albumában - 1891-ben jelent meg - Az albatros, 
Endrődi Sándor tolmácsolásában az 1898-ban közölt Ábel és Kain), ebben a „századvégi" áthasonítás-
ban aligha sejthette meg a francia költő később a sajátjáéval oly rokonnak érzett „démoniságát". Ez a 
két sor (a közös kárhozás, és a magányos kárhozattól való reszketés) mutatja talán a legpregnánsabban, 
hogy ha csírában, ha potenciálisan is, mennyire benne van már, és mennyire a magyar századvég 
örökségeként van benne a Versek Adyjaban, s a továbbiakban, a Még egyszer köteten át az Új 
versekig és Ad^raJiajjgsaaKlt..HáiQm..Baudelaire-szonett)áig mennyire inkább, vagy elsősorban a maga 
lehetőségei és törvényei szerint való fejlődés nála az, amit korábban szívesen tulajdonítottak pusztán 
Baudelaire-hatásnak. Szerelem és kárhozat fogalmát egyébként már Vajda János egybekapcsolta 
lírájában, mert eggyé élte élményvilágában, és Adynak kárhozó szerelemre, szerelmi halálra „ihletői", 
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egyáltalán „baudelaire-izmusának" forrásai közt a legelsőnek - és talán legfontosabbnak - ó't, Gina 
költőjét kell látnunk; azt, akit a Találkozás Gina költőjével lázas, Ginát és Lédát egybevízionáló 
soraiban nem csak úgy véletlenül és vaktában nevez majd 1905-ben (amikorról a vers való) „szent 
elődjének, nagy rokonának", s előbb „lelke atyjának", akinek szent csont-kezét mindig a homlokán 
érzi. 

A Félhomályban második versét már nem idézte bemutatásul A Hét (esetleg a szerkesztő sajnálta 
már a helyet a névtelen ifjú költőtől); pedig ez a kétszer Öt sor, amit bizonyára amolyan röpke kis 
dalnak minősített az akkori ízlés, egyike a Versek legfontosabb és legszebb darabjainak, akármilyen 
sablonos is az első sora („A szívemből egy-egy sóhaj.. .")• Annál kevésbé sablonos a második: itt a 
sóhaj nem suhan, nem oson, nem sír, nem is eseng, mint általában a század végének lírájában, hanem 
„átnyilallik" a másik szívbe (a szokatlan, igekötős alak erőteljességét már Bóka László kiemelte, i. m. 
115.); s ez a kezdő két sor a második szakaszban megismétlődik mindössze annyi különbséggel, hogy a 
„szívem" és a „szíved" helye fölcserélődik. Azonos a két szakaszban a negyedik-ötödik sor is; itt az 
alig rezzenésnyi különbség az, hogy az első strófa „Amit adhatsz még nekem" a másodikban „Amit 
néked adhatok" lesz. Látnivaló, hogy a második strófa nem más, mint az elsőnek majdnem szó szerinti 
megismétlése, első személyből második személybe való áttétele: már-már észrevehetetlen dallam
variáció. Kivétel mindkét szakaszban a középső, súlyponti sor; az elsőben: „Egyedüli kincs tetőled", a 
másodikban: „Oly kevés maradt a múltból. . ." Az „egyedüli kincs", ha már némileg föllazítva is, még 
beleillik a „logikai" összefüggésbe: nem kétséges, hogy ez az egyedüli kincs a „szívedből egy-egy 
sóhaj". A második szakaszban azonban a harmadik sor, a strófának mintegy a tengelye, két pauza, két 
szünetjel (. ..) közt inkább csak úgy betéved, minden logikai kapcsolat nélkül beúszik valahonnét; 
mintha az a négyszer is emlegetett sóhaj testesülne hangokká, szavakká, nosztalgikusán sóhajtó 
mondattá: „Oly kevés maradt a múltból. . ." Nyilvánvaló, hogy ez a tíz sor, mely igazában nem is tíz, 
hiszen négy-négy csak változata egymásnak, ismétlődő szavaival, halk zenéjével, egybecsengő hang
zataival többet „mond" a tartalmánál, kevés szavával valami szavaknál mélyebbet és szavakon túlit 
fejez ki; nem kimondva közlő, hanem sugallva sejtető, tehát joggal szimbolistának nevezhető vers. 
Ilyen tiszta formában az elsők egyike költészetünkben. 

De nem a legelső ilyesfajta kísérlet Adynál. A költő öccsétől való az Ady-irodalomnak az Ősz felé 
című vershez fűződő, közismert adata: az ifjú költő, tervezett kötetének egyelőre még gyér anyagát 
szaporítandó 1898 nyarán, amit otthon, Érmindszenten töltött, több verset írt. Ezzel az Ősz felé-vei, 
mikor elkészült vele, büszkén jött elő „az öreg méhesből" és „egészen felhevülve olvasta fel" öccsének, 
többször is elismételve, hogy: „Ez az első dekadens magyar vers!" Ha valóban így volt (s miért ne lett 
volna így?), akkor a huszonegyedik esztendejében járó ifjú költő nagyon jól tudta, hogy most valami 
nem szokványosat, valami mást csinált, a közkeletű költői modorból kilépve valami újat kezdemé
nyezett. Ez lenne tehát az a „pillanat", amikor - Vezér Erzsébet találó megjegyzése szerint (i. m. 47.) -
az ifjú Adyban „az ösztönösen könnyed és biztos ritmizáláson túl bizonyos tudatosság már formai 
vonatkozásban is" megjelenik; amikor megpróbálja megtörni a gondolatot oly könnyen eltemető, a 
hangulatot oly könnyen uniformizáló, a közhelyeket oly könnyen előhívó egyhangúságukat, és 
megkísérli a formát valahogyan saját magához, élményéhez, hangulatához, érzésének lüktetéséhez 
idomítani. 

Ennek egyik módja (és ez a nagy „fölfedezés") egyes soroknak, sorrészeknek, szavaknak az 
ismétlése, s ezzel a dal Reviczky-féle „vigasztaló zenéjét", dallamos lejtését meghaladó, szuggesztív,belső 
muzikalitás megteremtése: zenéé, mely már nem a fülnek szól, nem elringat, nem elandalít, nem is 
„vigasztal", hanem mélyebb és lényegesebb funkciójú: összefoglal, dramatizál; nem „kísér" hanem 
.jelent". Igazában majd csak később lesz Ady egyik jellegzetes formai eljárása: például ahogyan (az Új 
versekben) a Temetés a tengeren első strófájának második sora egyetlen szó változtatásával {alszunk 
helyett futunk) a vers záró soraként ismétlődik; ahogyan a Harc a Nagyúrral tíz strófájában rímhelyzet
ben háromszor ismétlődik az „arany" (aranyom, aranyod), kétszer a „nevetett", és a végsor itt is a 
kezdő sor variánsa; vagy ahogyan A lelkek temetője második és negyedik szakasza a kezdő sorok híján 
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azonos, e kezdő sorok pedig egymás változatai: „Itt azok éltek, kik nem éltek", és „Óh, boldogok itt, 
kik nem éltek." De az ősz felé már effajta kísérlet, ha még kissé merevebb és iskolásabb is: öt 
szakaszon át ismétlődik, mintegy fordított refrénként, az első sor, háromszor rímhelyzetben a 
„falevél" (egyszer mint „hulló levél"), kétszer a „szél", mindkétszer egy-egy igen szugesztív sorban 
(„Tarlóból fújdogál a szél", „Temetőből a kósza szél"), háromszor a már hangalakjánál fogva is 
jelentős „szállongva", „szálldosnak" „szállong", ugyancsak háromszor az „emlékek", „emlékezés", 
„emlék"; a végsor pedig („Ébredés a kripták alatt") alig-alig eltérő változata a harmadik strófa utolsó 
sorának („Felébredés kripták alat t") . . . A vers itt is, mint a jó félévvel későbbi Félhomályban 
második darabjában, túlmutat a „szövegen", és nagyon kevés, sokszorosan variált szóval nagyon sokat 
sejtet; s itt is jellemző már az ott észlelt „lazaság": a harmadik strófa négy sora közül egyikben sincs 
igei állítmány, amely a hangulatilag egymás mellé sodródott képzetek közt szorosabb, „logikusabb" 
kapcsolatot teremtene. 

Formailag szintén újszerű az 1899 januárjából való Itthon, melynek középső strófáját Vezér 
Erzsébet (i. m. 47.) „a merészebb strófaépítkezésre való törekvés" példájaként idézi. Ez is a Versek 
kiemelkedő darabjai közé tartozik, már hamisítatlanul Adyra valló intonálással („Áldott kezeddel 
simogatsz meg"), valamint a megtörtség, bánat, leroskadás érzéséhez és ihletben" „mozdulatához" mind 
hangzásában, mind dinamikájában illő forma teremtésének nyilvánvaló törekvésével. A strófák első és 
ötödik (utolsó) sora azonos, ráütésszerű nyomatékkal, ami szintén kedvelt fogása lesz a későbbi 
Adynak (pl. Új vizeken járok, Megcsókolom Csók-kisasszonyt, Hepehupás, vén Szilágyban, stb.); a 
második sor egyetlen jambus („Anyám"), s rá ugyanaz a rím felel egy öt jambusból álló sor végén, míg 
az ölelkezve ismétlődő kezdő és záró strófasorok negyedfelesek, a rímtelen negyedik pedig két 
jambusnak indul, de a harmadik szaktól trocheussa fordul: ez is már az „igazi" Adyra valló szabad 
ritmus-kezelés. 

Hogy hogyan talált rá arra a hangra, vagy hol talált példákat azokra a formai merészségekre, 
amelyek az Ősz felé, az Itthon, a második Félhomályban című versekben észlelhető? Nem tudjuk. 
Magától hibázott rá a „dekadens" hangra, ahogyan az Ősz felé-t nevezte? Vagy már látott, olvasott 
valamit Verlaine-től vagy a nyolcvanas évektől az ő vezérsége alá sorakozott École décadente valamely 
más költőjétől? Ez végtére nem lehetetlen, hiszen - Bóka Lászlótól is tudjuk - francia lapokat és 
neveket ismertek Debrecenben legalább újságíró körökben, egy Ady-féle tehetségnek pedig nem 
szükséges jól tudnia franciául ahhoz, hogy ami újszerű és ami hajlamainak megfelel, befogadja és 
sajátjává dolgozza föl. Bóka László szerint (i. m. 83.) az ősz felé írásakor még „nem sok fogalma 
lehetett a 'dekadens költészetről"'. Talán jobban megközelítjük a valóságot, ha azt mondjuk: valami 
fogalma azért már lehetett róla, különben nem nevezte volna versét, igen találóan, dekadensnek, és 
nem dicsekedett volna vele, hogy ebben a nemben ő írta az „elsőt". Egy lángésznek a legvéletlenebb és 
legparányibb szikrácska is elég hozzá, hogy tüzet fogjon; de hogy szövegszerűleg mi lehetett ez a 
„szikra", az alighanem örökre rejtély marad. Nyom egyelőre nincs: Ady debreceni cikkeiben se 
Verlaine, se más décadent neve, ami persze teljesen érthető: „abban a rettenetes chaosban, melyet 
modern irodalomnak nevezünk", nem túlságosan könnyű eligazodni az irányok közt, és főként 
értesülni arról, ami új és legújabb, kivált Züahról vagy Debrecenből, egy huszonegy esztendős 
fiatalembernek („könnyű neked ott fenn Pesten" - írja a Szilágy hasábjain volt iskolatársával, 
Somogyi Endrével a „tárcatárgyak" körül kerekedett vitájában). Lévén színházi referens, elsősorban 
azoknak az újabb, francia és nem francia íróknak a nevét ismeri, akiket Debrecenben bemutattak: 
többnyire könnyű vígjátékok fölszínes szerzőiét. Megkülönböztetni azonban már tud, környezetéhez 
képest elég radikálisan haladó ízléssel; tudja és meg is írja (1899 októberében), hogy a közönség 
kedvelte „romantikus ostobaságoknál és léha francia vígjátékoknál" több, igazabb irodalmat jelentenek 
- hogy az ő listáját idézzük - „Ibsen, Hauptmann, Sudermann, Pinero, Bracco és Thury Zoltán 
remekei", s ő, akár pusztán futólagosan, akár egyes esetekben jobban ismeri őket, ezeknek a „hitén 
van". Említi futólag Maupassant-t (de Flaubert-t nem), tud a Dreyfus-ügy miatt közhírben álló Zoláról, 
tud természetesen a fiatalabbik Dumas-ról, A kaméliás hölgy írójáról; ez a vegyes, sokban véletlenszerű 
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„irodalmi műveltség" azonban, úgy látszik, egyelőre még inkább egy általános társadalmi-politikai 
radikalizmus, nem pedig valamilyen határozottabb irodalmi radikalizmus ihletésében és irányában 
alakul ki. Elmélyülni, rendszereződni, többé-kevésbé tudatosulni és irányítottá válni majd csak Ady 
következő korszakában és állomáshelyén, Váradon fog. 

De valakit, aki a legdöntőbb élménye lesz, valamennyire már minden jel szerint Debrecenben 
megismer, ha nagyon fölületesen, esetleg csak hallomásból is. Később, 1903 őszén Érdmindszentről azt 
írja majd Léda húgának, Brüll Bertának: „Most Nietzschét olvasom újra." Ha most újra, akkor mikor 
olvasta először? Talán Váradon, ahol jól ismerték a Zarathustra bölcselőjének nevét és írásait? Ott 
nyilván olvasott belőle: tanú rá cikkein kívül a Még egyszer kötet már igazán Ady-világgá alakuló 
vüága. Csakhogy nem olvasott-e már tőle, legalábbis nem találkozott-e vele már Debrecenben is? A 
nevét mindenesetre hallotta, olyan „körítésben", mely számára aligha volt érdektelen. Egy későbbi 
vallomásában, melyet Kovalovszky Miklós is idéz a kérdéssel kapcsolatban (Emlékezések,, II. 85.), Ady 
azt mondta: „Már tizenkilenc éves voltam s még mindig csak azt éreztem, hogy valakinek az árnyéka 
vagyok. Bambán futottam valaki után s a nevét is öregh [helyesen: öreg] Jánostól hallottam először, 
aki Debrecenben professzor philosophiae. Csak annyit mondott róla, hogy Nietzsche bolond volt s 
meghalt agylágyulásban. S nekem az elfelejtett der-die-das sem volt akadály, hogy tudatlan árnyékából 
tudatos árnyéka legyek. . ." Ez a szöveg kötőszós mondatkapcsolásával („s nekem . ..") azt sejteti, 
hogy a figyelem-fölhívás után Ady ott helyben nekiállt Nietzsche, föltehetőleg a már európai hírű 
Zarathustra olvasásának, „nehezen", eredetiben, mert hiszen magyar fordítás még nem volt. A 
vallomás azonban nem egészen hiteles; inkább a saját múltját elmitizáló költő jellegzetes „adyádája", 
mintsem tényközlés. öreg János ugyanis 1897-ben, 1898-ban kétségkívül említhette Nietzsche nevét, 
akár azt is mondhatta, hogy „bolond volt", de azt már aligha, hogy „agylágyulásban meghalt": 
Nietzsche csak 1900. augusztus 25-én halt meg, amikor Ady már Váradon volt. 

Az bizonyos, hogy öreg János valamelyik előadásában említette (és föltehetőleg mellékesen és nem 
nagy hódolattal) Nietzschét. Miért ez az ad hoc említés? Talán azért, mert egy aktualitásra reflektált a 
professzor: Debrecenben föltehetőleg beszéltek műveltebb körökben, újságírók, írók, művészek, egye
temisták közt a már több mint tíz éve Európa-szerte egy „új erkölcs" bibüájaként olvasott Zarathustrá-
ról. Adyban megmaradhatott, amit a professzortól s amit akkor, és nyilván utóbb is, Nietzschéről 
hallott. Talán 1899 tavaszán megint hallott róla? Vagy talán akkoriban történt az a későbbi 
vallomásában említett „nehéz" nekirugaszkodás a szövegnek, az a bizonyos „első", legelső olvasás, 
vagy csak belekóstolás (ami azonban egy költőnek bőven elég egy ihletre)? Tudjuk, ebben az időben 
már erősen folyik a Versek előkészítése; Ady az utolsó pillanatig gyarapítja a még mindig ösztövér 
anyagot. Ciklusokba még nem rendezi (a következő Még egyszer-ben sem), a darabok azonban, minden 
esetlegesség ellenére sincsenek teljességgel csak úgy tővel-heggyel összehányva; valami csoportosítási 
szándék kivehető helyenkint. Például a Szabó Irma-szerelem versei jórészt egymás mellé kerülnek, a 
Zsóka-szereleméi és a nekikeseredett diákkor-búcsúztatásokéi legalábbis egymás közelébe; valami 
hangulati fölépítése van a kötetnek. Aligha véletlen tehát, hogy az Álmodom. . . meg az Azuba egymás 
mellé kerül. Az első csak a kötetben jelent meg; ez és az 1899 tavaszáról való prózai szövegrokonságok 
teszik valószínűvé, hogy ez a - mint többen kiemelték, a Felhők és az Apostol Petőfi-hangját utánzó -
vers valamikor 1899 áprilisában-májusában keletkezhetett. A petőfies szólamok közt azonban 
hamisítatlan nietzscheánus gondolatok húzódnak meg: „hazug bálványok százezre" omlik porba, 
„avult, buta korlátok" dőlnek, meghirdetődik a „megváltásnak új evangéliuma". 

Az Azuba „nietzscheizmusa" bonyolultabbnak látszik. Ady Lajos szerint ez is ugyanazon az 
1898-as vakáción keletkezett, mint az ősz felé, egyenesen az ő biztatására: „Egy elbeszélő természetű, s 
főként hosszabb költemény megírására buzdítottam Bandit" - írja. Olyan versére, amit szavalni lehet; 
és amilyen Reviczky híres műve, a Pán halála. Ady engedelmesen neki is állt a munkának. De miért 
jelent meg a vers csak jó félév múlva, 1899. április 1-én? Nagyon valószínű, hogy itt is Koczkás 
Sándornak van igaza: akkorra készült el az előző nyáron elkezdett vers. A második rész ugyanis, a 61. 
sorral kezdődoleg kissé más haneú. mint a még jobbára századvégies előzmény. Azuba panaszkodó 



századvégi-bibliai szerelmesből egyszerre „őrjöngő, szerelmes asszony lesz", „fúló hangon" átkozódni * 
kezd, és az a „vad átok", amit a Galileaira szór, veszedelmesen hasonlít a kereszténység „rabszolga
morálja" és „bilincsei" ellen lázadó Nietzschének a korlátlan, teljes élet nevében hirdetett tanaihoz. 

Ez a két vers, Az Álmodom... és áz Azuba - az egyik egészében, a másik alighanem csak második, 
átkozódó részletben 1899 tavaszáról - ha közvetetten is, de talán elég hihetően valószínűsíti és 
lokalizálja időben Ady első komolyabb Nietzsche-élményét, mégpedig már Debrecenben. További 
fejlődése szempontjából ez a legfontosabb „szerzemény", amit majd (1900 legelején) Váradra magával 
visz, s ott majd tovább gazdagít, szervesebben és mélyebben magába és magává él. 

JEGYZET 

A szövegeket, mind a prózaiakat, mind a verseket a kritikai kiadásból (Ady Endre összes Prózai 
Művei, I. 1955., Ady Endre összes Versei, 1.1969.) idézem; minden esetleges további, és a tanulmány 
szövegében külön nem jelzett irodalom megtalálható az utóbbinak a jegyzetanyagában és kommentár
jaiban. 
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