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EGY ADY-VERS OLVASÁSA KÖZBEN* 

„Ádám, hol vagy? " -

„Ádám, hol vagy? " 

Oszlik lelkemnek barna gyásza: 
Nagy, fehér fényben jön az Isten, 
Hogy ellenségim leigázza. 

Az arcát még titkolja, rejti, 
De Nap-szemét nagy szánalommal 
Most már sokszor rajtam felejti. 

És hogyha néha-néha győzök, 
ö járt, az Isten, járt előttem, 
Kivonta kardját, megelőzött. 

Hallom, ahogy lelkemben lépked 
S az ő bús „Ádám, hol vagy? "-ára 
Felelnek hangos szívverések. 

Szívemben már őt megtaláltam, 
Megtaláltam és megöleltem 
S egyek leszünk mi a halálban. 

A dm 

Ady meglehetős ritkán használ idézőjelbe tett verscímet. Az ,jidám, hol vagy? "-gyal együtt 
összesen négy ilyen vers van, azonkívül egyben szerepel a „Dies irae" kifejezés (A „Dies iraé"). 
Érdekes, hogy a négy előbbi vers közül három bibliai idézet (a negyedik „/4 XXX-ik századból" - egy 
tisztelője verskötetének címe, itt nincs jelentősége), a „Dies irae "rokon velük, egy közismert, máig élő 
középkori ún. sequentia két kezdő szava, mely aztán átkerült a Requiemhe. Poétikai és jelentő 
funckiójában ez áll legközelebb az „Ádám, hol vagy? "-hoz. Ugyanis ez a két idézet anticipál -
legalábbis a keresztény kultúrában valamennyire is otthonos ember számára - közismert formulájával 
valami nemzetközien egyetemest. Bár két másik idézet-cím is a Bibliából való („Te előtted volt", 
„Örvendezz, ifjú, ifjúságodban"), s bár a második (Prédikátor könyve XII. 1.) talán ismerős is, és elég 
jelzést tartalmaz, Ady mindkettő elé magyarázatul odailleszti a tágabb bibliai szövegkörnyezetet. 

*Ez az elemzés eredetileg egy hosszabb cikk keretében befejező illusztrációnak készült egy elme
futtatáshoz, mely a vallás, különösen a művészi vallás s ebben is elsősorban Ady „vallásosságával" fog
lalkozik. Egyes, itt sokszor érthetetlen utalások erre az elméleti bevezetőre vonatkoznak. L. Literatura 
1977.2. sz. 
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Tehát önmagukban nem érzi eléggé világosan jelentő jelképinek. A másik kettő azonban e tekintetben 
szerencsés találat, egy teljes mitológiai (vallási) képzetkört idéz fel, s olyan értelemben egyetemes, 
mint - mondjuk - A leláncolt Prométheusz, A megszabadított Prométheusz stb. Az Ady-címadásban 
ilyen szerepet tölthetett volna be explicitebb formában ,Az Més szekerén" (cikluscím!), ha valami
képpen a (címtelen) nyitó vers nélkül is világos lenné, hogy Illés próféta tüzes szekerét®, van szó. Ez a 
kép, jelkép ismét egy seregnyi kimondani-nem-szükséges információt tartalmaz(na). A bennfoglalt 
információkban gazdag cím - úgy vélem - poétikailag és funkcionálisan szerencsésebb, mint a vers 
nélkül közömbösen, rejtélyesen, esetleg idegesítő értetlenséggel ható cím, ti. egy olyan (szűkebb-
tágabb) világra nyit ajtót, melynek felidézésében a költő bátor ökonómiával mellőzhet egy csomó 
közismert asszociációt, s csak az újra, a váratlanra koncentrálhat - miközben azonban az említett 
asszociációk folyamatosan dúsítják, támogatják a költői közlést és kifejezést. (Ennek feltétele azon
ban, hogy az idézet-cím, jelkép-cím ne legyen nagyon elkoptatott, mint az például a neo
klasszicizmusokban az antik mitológia felelevenítése során történt.) 

Az első versszak 

Ha egy kissé figyelmesen s a lehetséges mértékű belehelyezkedéssel olvassuk a verset, már ez az első 
versszak felveti az Ady-ars poeticának szinte áttekinthetetlen problématömegét. Már az első sor is 
szinte tipikus Ady-sor: egy - látszólag tárgyilagos és szószerintiséget sugalló - in medias res „be
jelentést" (vagy kijelentést?) tesz, általában a sor végével záruló, olyan egyszerű vagy mellérendelő 
mondat formájában, melynek az alanya - az esetek többségében - : én. Adynak erre az egyszerű, 
tárgyilagosnak ható, kijelentő közlésmódjára többen is felfigyeltek (többek között Hatvány, Sík 
Sándor, Németh László)1, és igen figyelemre méltó értelmezésekkel is kísérleteztek. Első kérdésként 
mindjárt az vetődik fel: ez az első személyű kijelentés a kifejezési (önkifejezést) vagy a közlést 
(vallomást, informálást) szolgálja? Király István figyelmét az ragadja meg, hogy - „lírai naivság" 

'formájában - Ady legtöbbször valakihez intézi beszédét, tehát a közlés lenne az elsődleges funkció,2 

ugyanakkor Sík Sándor - nyilván az első személy pregnáns jelenléte miatt - úgy látja, hogy Ady 
„egész költészete egy szakadatlan önvallomás" (i.m. 200, 211). Nem volna meglepetés, ha mindkét 
félnek igaza lenne azzal a következtetéssel: Adynak egyik nagy újsága éppen az, hogy az érintett 
eljárásban egybeesik az önkifejezés a közléssel. Bár nem szabad félvállról venni Vatai László meg
figyelését sem: ő éppen Ady vallásosságával magyarázza a tárgyalt kifejezésmódot. A vallásos lélek, 
elme, alkotó nem „magyaráz meg", nem indokol semmit, nem érvel, nem bizonyít, hanem egy meta
fizikai ontológia szintjéről s metafizikai létében szemlélve mutatja be, mondja el közlése vagy kifejezé
se tárgyát.3 Való, hogy a vallásos gondolkozás és tudat szívesen operál kijelentésekkel (kinyilatkozta
tásokkal), s éppen nem elképzelhetetlen, hogy ennek nyelvi vetülete az állító-kijelentő egyszerű mon
datok kedvelése. 

De további megjegyzések is kívánkoznak ide. Egy olyan intonálás, hogy „Oszlik lelkemnek barna 
gyásza" (például!) a romantikus Vörösmartynál vagy a kora szimbolista Baudelaire-nél is kétségkívül 
rejt magában - mint a teremtésben s kifejezésben, de a befogadásban is közbeeső fokozatot - valami 
értelmezésszerű hasonlatot és sugallatot, hogy „valami olyasmi megy végbe bennem, amit fogalmi 
tartalmú szavakkal így mondhatnék" - de Adynál nem érről van szó. Nála ez a (beleértett, implicit) 
közbeeső fokozat elmarad, a képet szó szerint, valóságként kell vennni, nincs valami megközelítő 
megfelelés; egy hasonlatszerű asszociatív lehetőség ez, de már egy fogalmi denotatumra utal. (Megint 

1 HATVÁNY Lajos: Ady világa - Isten könyve. I. Találkozás Istennel. II. Viadal Istennel. Pegazus-
-Verlag,Wien [é.n.] Id. II. 12; SÍK Sándor: Gárdonyi - Ady - Prohászka. Lélek és forma századforduló 
irodalmában. Bp. [ 1929] 200, 211 stb.; NÉMETH László: Készülődés a Tanú előtt. I. Bp. 1941. 256. 

2 Egyetértve idézi VARGYAS Lajos: Az Ady-versek ritmusához. It 1976. 979. (A jelenséget 
különben már Sík Sándor is megfigyelte.) 

3 VATAI László: Az Isten szörnyetege (Ady lírája). Occidental Press. Washington, D. C. 1963. 205. 
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csak meg kell említenem azt az analógiát, hogy a vallás, a mitológia, a vallásos-mitologikus gondolkozás 
és közlésforma jelképeihez, szimbólumaihoz nem keres kiegészítő' magyarázatokat, értelmezéseket.) 
Hatvány nagyon szemléletesen szól az efféle Ady-szerű intonálásmódról: „Nem közvetve, hasonlaton 
keresztül, de közvetlenül... rúgtat neki a témának" (i. m. II. 12). De ez mégse a Petőfi-szerű 
közvetlenség, melyben a közlést-kifejezést a nyelvi közlés-kifejezés első síkjának szószerintiségében kell 
felfogni - valójában már egy szimbolizált képi síkon mozgunk. De egyszersmind és ugyanakkor azt is 
tudjuk, hogy költői teremtésről s nem az objektív valóságról van szó. Hiszen az értelem azért csak 
tudja, hogy jelkép, kép, szimbólum mint forma és ezek denotátuma semmiféle szemiotikai rendszerben 
nem eshet egybe. 

Még tovább visz annak konstatálása, hogy az intonáló bejelentés mintha valami látvány vagy 
történés, szóval egy jelenet előtt húzná el a függönyt. . . Az intonáció minden költ»™ lftgalf|bb annyfo 
jeUemző, mint a kifejtés vagy a befejezés-lezárás. Azt már láttuk, hogy Ady kedveli az egymáshoz még 
kötőszóval is ritkán kapcsolódó (és a sorral végződő) mellérendelő kijelentő mondatokkal való indítást. 
(Az egész versben összesen három - laza - alárendelés van.) Most azt kell megállapítanunk, hogy ez a 
nyelvi, pontosabban: mondattani indítás drámai értelmű: minden mondat egy-egy mozdulat, akció-
mozzanat a lélek színpadán folyó történés kibontásában-A lélek színpada... Sík Sándor remekül 
figyeli meg, hogy: „A gondolat, érzés, az élmény nem előre halad, hanem befelé", alcöltő nem 
egyszerűen közli-leírja élményét, „hanem a versben magában éli végig" (i. m. 219). Talán nem is 
meglepő a magát nagyon jól ismerő Ady szájából hallani verseinek ezt a drámai fogantatását és 
kibontását. A verseit megzenésítő muzsikusoknak mondja (1909-1910-ben): „Csak egyet kérek: arra 
emlékezzenek, hogy ezek a versek az érzés drámái, a belső rettenetek új jajai. . ."4 E „cselekményben" 
(itt és általában) nincs kérdőjel, felkiáltójel, akár gondolatjel sem.. . csak lépések, az említett jellegű 
mondatokban realizálódó gesztusok, mozdulatok vannak. Ady művészetének arról a teremtő mozzana
táról, hogy bizonyos „tárgyi" objektív és statikus szubsztanciákat (érzés, benyomás, szemlélet, 
gondolat stb.) az idő, a folyamat, a történés síkjára vetít,5 ennél persze részletesebben kellene szólni, 
meggyőződésem ugyanis, hogy ez a lelki-lírai történést, drámát kijelentő-leíró-megelevenítő, olykor 
szinte az ősköltészetet sugalló kifejezés-, közlés- és ábrázoló forma Adynak egyik legmegrázóbb 
művészi ereje. (A teremtő mozdulatoknak kalapácsütésszerű, egyszerű kijelentő súlya miatt olyan 
nehéz Adyt szavalni ...-*- korszerű szóval: „versmondani".) A lírai költészetbe oly. erősen beleépült 
retorikának vagy az epikus közlés fűzérszerűségének úgyszólván semmi nyoma benne. 

De maradjunk még mindig egy keveset az indításnál. Ezt az indítást nagyszerűen érzékelteti az 
(igekötő nélküli) versnyitó (!) oszlik igeforma kezdő-mozzanatos aspektusa (= kezd már oszlani, 
fokozatosan oszlik). Másrészt, amikor az egyetlen sornyi-mondatnyi kijelentésből világos, hogy a 
színpad, a színtér a költő lelke, ugyanezzel az egy mondattal a költőiségnek és a lírának egy művészi 
szférájába invitál a költő: oda invitál egyrészt a közlés nyelvi formájának választékosságával (jegyezzük— 
meg: a barna jelentése itt a kissé régies irodalmias 'sötét fekete')6, másrészt a történés tartalmi 
minőségével is, hiszen a „lélek barna gyászának oszlása" nem a hétköznapi történések szférájának 
mozzanatai közé tartozik. De (egy már említett) gesztus és irányulás is átemel egy nem dologi, nem 
hétköznapi világ színterére: amikor a sötét gyász oszlása kitárja a színteret, az oszladozó felleg-kárpit 
résein egy introvertált, személyes, tehát öntörvényű, önéletű lélek világába lehet belátni. Ezt a lelket 
eddig a külvilágtól nem anyag, nem testi lényeg, hanem valami sötét, átlátszatlan, köd- vagy felhőszerű 
„gyász": egy légies, anyagtalan szubsztancia választotta-határolta el. 

És alig kezd oszlani ez az anyagtalan, de valóságos sötét légiesség, megjelenik - vagy legalábbis 
közeledik — a jelenet egyik szereplője: az isten (sőt: az Isten). Ez is anyagtalan - de színe, kiterjedése 

4 Ady Endre: Összes prózai művei.. . X. Sajtó alá rend. LÁNG József és VEZÉR Erzsébet. Bp. 
1973. 253. - Az én kiemelésem - M. A. 

5 A kérdésről részben VATAI László, i. m. 69. 
6 Vö. „Mint a barna éfjél szeme pillantása" (Arany). Adynál máshol is előfordul, pl. „Mi áttörünk, 

vad^pattpáim, [...] Mi áttörünk a barna halálon" (Dalok tüzes szekerén), i ^JOL, 
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és égi fényruhája van, „nagy, fehér fényben jön": különös, világteremtő hatással az oszladozó sötétség 
terébe. Mintha az Isteni színjáték vagy Milton (Elveszett paradicsom) csupa fény istene jelenne meg -
vagy még inkább a világteremtés bibliai istene, akinek első tette a „Legyen világosság!" parancs: a 
sötétség helyébe a világosság léptetése volt.7 A lelket elöntő fény így már nem is színteret, hanem 
immár világossá lett kozmoszt teremt, melyben isten és fény egybeesik. 

Valamiként már-már a titolc, az irracionális költői teremtés szférájába tartozik az, hogy amint a 
lélek színterén (kozmoszában) végigfut az isteni fehér Fény - egyszerre, nem is egyszerre: fokozatosan 
világos lesz a vers nyelvi színterén is. . . Az előzőkben (részben Jékel Pál - Papp Ferenc nyomán, de 
rajtuk is túlmenőleg) erős szkepszissel tárgyaltam az egyes hangok objektív Jelentésével", illetve 
minőségével (magánhangzó - mássalhangzó, „magánhangzóság", „zengősség",8 nyíltság-zártság, 
magasság-mélység, képzés helye és formája stb.) kapcsolatoshangs^imboUkaJLés esztétikai felfogásokat. 
Azt azonban nem tudom - s nem is akarom - kétségbe vonni, amit Király István fejtett ki leg
egyértelműbben a sötét és világos hangzókkal (illetve a „hangzási szint"-tel kapcsolatban.9 Különösen 
az a megállapítása válik itt fontos objektív érvényűvé, hogy „a hanggúla csúcsán álló »semleges;« hang, 
az á, a költői nyelvben a magas hangokhoz vonzódik inkább, s nem a többi mélyhez". (Eszerint az a a 
„világos hangok" közé tartozik.) Csak ebben az értelmezésben válik kézzelfoghatóvá, hogy az első 
sornak a sötét felé hajló hangszínét („Oszlik . . . barna . . .") éppen a „gyásza" villámélességű-
fényességű a-ja hasítja szét, hogy az „oszló barnának" ezen a résén át áradjon a fény a 2. és 3. sorba (az 
előbbi sor: a-e-é-é-e-fca-i-e, az utóbbi: o-e-e-é-i-e-i-á-a hangzási szintű). Igenis „fehér fényben jön az 
Isten" - a lélek kozmoszában, a nyelv hangszimbólum kozmoszában is - tökéletes korres-
pondenciában. 

E mellett a teremtő csoda mellett valami összetéveszthetetlenül adys fordulat is bekövetkezik a 3. 
sorban. A Fény istene (vagy Istenfény) egyszerre antropomorfizálódik, személyes baráttá, patrónussá, 
szövetségessé testesül s otthonosodik. Emberisten, Ady-isten lesz, akinek az a funkciója, hogy a költő 
személyes „ellenségeit leigázza". Az Isten kisebbedett meg ennyire, vagy a költő nőtt meg? Azt 
hiszem, egyik sem, vagy mind a kettő: immár egyforma mértékkel mérhetjük őket. Igaz ugyan, hogy a 
kozmikus Fényisten mintha egy árnyalatnyit átváltana egy puritán kálvinista, védő-pajzsos, harcos 
istenné („Erős várunk a mi istenünk..."), de ez az isten mégis az embernek fénnyel elárasztott lelkébe 
befogadva - nem kívülállóként! - fordul az ellenség ellen: talán nem is más, mint az ember erősebb, 
jobbik, fényesebb énje. Különös módon érvényesül ez a „kettős egység" a vers perspektívájában: az 
első sor „objektív" kijelentése leglényegesebb mondanivalójában az én-t mondja, a második sor 
perspektívájában csak az ő (a közeledő Fényisten) képe mutatkozik, hogy a 3. sorban az én és azo -
egyelőre csak funkcionálisan - már egybeessék: ő fogja leigázni az én ellenségeimet. . . E perspektíva-
és lényeg-váltakozás később még gazdagabb formákban alakítja ki a vers lírai drámáját. Poétikai jelzése 
is van e perspektíva-keveredés —, illetőleg egybeesésnek. Már itt tetten érhető Ady úgynevezett 
szimbolizmusa - mely inkább mitológia - , melyben a költő nem racionális kiszártpfotlsággal teremti a 
szimbólumot (mint pl- az, allegória esetében), hanem a szimbólum egyszerre, egységben születik a 
szimbolizálttal, az én a nem én-nel: az én jelképével, illetve a másik énnel - ahogy egy korábbi poétikai 
fokon a forma, a versforma, verszene, versnyelv együtt s egységben, kölcsönös meghatározottságban 
született a „tartalommal". 

Mielőtt a második versszakra térnék, röviden érinteni akarok egy olyan kérdést, melyet már az első 
versszak is indokolttá tesz, s amely körül - érzésem szerint - sok félreértés vagy félreértelmezés 
támadt. Ez a szavak terjedelme Ady költészetében. Azt persze elég régen s elég sokan megfigyelték, 

• 

7 Különös egybeesés, hogy a legújabb, legmodernebb kozmogóniai elméletekben is csak a „nagy 
robbanást" követően alakul ki az az anyagforma, mely fényt bocsát ki. 

8E terminusokra nézve L JÉKEL Pál - PAPP Ferenc: Ady Endre összes költői műveinek 
fonémastatisztikája. Bp. 1974. 18-19, 35. 

9 KIRÁLY István: A verselemzés kérdéseiről. It 1975., kül. 979-980. 
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hogy Ady általában a rövid szavakat kedveli. (Ez persZe a versnyelv természetével is összefügg, a próza 
jobban elviseli a hosszú szavakat is, viszont egy versbe aligha illeszthető be zavartalanul, mondjuk, a 
„lelkiismeretfurdalás".) Az egész költeményben - ha a tőalakban szereplő szavakat nézzük (s az olyan 
toldalékos szavakat, melyekben a toldalék nem „told", pl. járr) - 26 egyszótagú és 11 két szótagú szót 
találunk: ennél hosszabb tőszó nincs! Van ugyan egy négy szótagú szó: néha-néha, de ez ikerszó, 
valójában 2x2 szótagú szó. Még a toldalékos szavak esetében is a két szótagúak száma: 9, a három 
szótagúaké ugyanennyi s mindössze 2 (!) három szótagú. Külön kezelve az igekötős igéket, itt 5 négy 
szótagú s 1 három szótagú toldalékos alakot találunk, összetett toldalékos szó 2 van, ebből 1 négy 
szótagú (szívverések), 1 három szótagú, de kötőjellel két tagra bontva: Nap-szemét... Ez a statisztika 
világosan beszél. Megjegyzem: Jékel Pál és Papp Ferenc szóhosszúság szempontjából is felmérték Ady 
költői nyelvét, de azon megállapítás mellett, hogy Ady szavai eleinte túlnyomórészt rövidek, majd 
hosszabbodnak, s később újra rövidülnek (i. m. 37) - semmi következtetést nem vontak le. (Ez nem is 
volt a dolguk.) Király István viszont monográfiájában ismételten ritmikai funkciót tulajdonít a kurta 
szavaknak: „iramlóvá", „száguldóvá" teszik a ritmust.1 ° Vargyas Lajos - úgy vélem: helyesen - arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a ritmikában nem elszigetelt szavakkal, hanem szólamokkal kell számol
nunk, s Királlyal szemben (egy kissé nyakatekert fogalmazással) így vélekedik: ha a rövid szavak 
„felsorolásban jelennek meg, akkor éppen ellenkezőleg lelassítják a mondatot; hiszen az egynemű 
szavak felsorolása közt megállást kell tartanunk... Ez tehát éppen lassítja, széttagolja a verset" (It i. h. 
970-971). Az imént adott statisztika alapján én inkább affelé hajlok, hogy Vargyas felfogása sokszor 
megállja a helyét (talán itt is: „Nagy, fehér fényben jön az Isten"), de általánosítani nem merném. 
Adynak rövid szavakat kedvelése inkább jelentéstani értelmű: a szubsztanciát tömörítő, erőtérbe záró 
poétikai hajlamról és képességről van inkább szó (vö. híres kötőjeles, tehát nem különírt összetételeit),' 
semmint valami ritmikai elv determináló követéséről. Játékosan hullámzó-ringató, szökellő ritmus 
hallható ott is, ahol az értelem nem indokolja: („Megtaláltam és megöleltem"), s az egynemű rövid 
szavak halmozása sem lassítja le feltétlenül a ritmust, tagolja szét a verset („Jaj, jaj, öl a fény és a 
szó . . . Mély, ásító, hűvös, vak árok"). 

Második versszak 

A drámában az első versszakban odáig jutottunk el, hogy az Isten főn, - de még nem jött meg, csak 
fényét és ellenség-leigázó ígéretét küldte előre. A megvilágosodott lélek-színtérről most kifelé, a 
távolba mutat a költő: az Isten egyszerre messze, a világteremtő fény mögé kerül, mintegy árnyékba, 
ahol egyelőre nem is akarja felfedni magát, egész arcát. Rendkívül beszédes a perspektíva-váltás is: az 
Isten majd végig egy világosan elkülönülő harmadik személy, a költő első személye csak a sugárzó fény 
irányát (s célját) jelző rajtam alakban bukkan elő, még csak nem is hangsúlyos helyzetben. Egy más 
isten és - következésképpen - egy más ember áll itt elénk, mint az első versszakban. Az ember 
gyengeségein, gyarlóságain elszomorodó, de inkább szánakozó, mint megvető vagy büntető, arcát 
kezébe temető isten - és gyarlóságainak, gyöngeségeinek, csak ember voltának tudatában levő, félénk, 
szánalomra méltó ember - immár kívül az egyenragúsító, szövetséges győzelmet ígérő fényáradaton, 
de örökös várakozásban, reményben, Isten igazi arcát megismerni vágyó áhítatban. Ennek vetülete az, 
hogy az Isten „Az arcát még titkolja, rejti", de a szeme — „Nap-szeme" - átvilágít a rejtekezésen. 

Nagy pillanat ez az Ady-mitológiában: Ady végre megpillanatja az isteni Nap-arcot, a maga sugaras 
valóságában. (Ennek lírai igazságából mit sem von le, hogy két év múlva a költő azon sír: Isten arca 
csak „haragos fellegekből" ismerős: „Nem láttam még sugaras arcod". Könyörgés egy kacagásért-) A 
sugaras Isten-arcra nem véletlenül térek ki; a fény-, illetve Nap-elvűség, fény- és Napszubsztancia1 * 

1 °KIRÁLY István: Ady Endre. I—II. k. Bp. 1970,1972. Utalás pl. 1.190, 477. 
1 ' Erről sok példával, idézettel szól KIRÁLY István: i. m. II. 407. 
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ugyanis a versnek egy másik isten-jeggyel együtt talán a leggyakoribb attribútuma. Itt ugyan csak a 
szem Nap (ahogy máskor az arc: „Lemenő, szép Nap volt az arca" - Az Uraknak Ura), s bár fagyott, 
de Nap az Isten, a vigasztalanban is: „egy fagyott Nap az ábrázatja", már mint a vigaszt nem nyújtó 
Istené1 'a. Máshol aztán a Napisten, ,& fényes, a nagyszerű" áll előttünk, például.4z Úr érkezésében. Csak 
éppen érinteni tudom, hogy az önmagát megistenülve szemlélő, élő költő ugyanilyen napfénybe, 
sugárvilágba öltözik: „sugaras a fejem s az arcom"; ő az, „Aki bevárta, íme, a Napot S aki napfényes 
glóriában Büszkén és egyedül maga ragyog" (Egy párizsi hajnalon) stb. - A másik - itt releváns -
attribútum: a szánalom, a könyörület, - nem csoda hát, ha Ady itt is valami sajátosan emberit (tehát a 
költővel azonosítót): szánalmat olvas ki a Nap-szemből. Ezt a családiasságot, emberközelséget jelzi az 
édes magyarságú „rajta felejti a szemét" kifejezésnek-gesztusnak az isten-emberi viselkedés jegyei 
közé iktatása. 

Az Isten „nagy szánalommal" felejti szemét a költőn. Ennél a szánalomnál egy pillanatra állapod
junk meg, különös ugyanis, hogy Ady számára az igazi, nagy szeretetnek egyik összetevője milyen 
gyakran a szánalom. „De ott [a falumban] engem szánnak, [ = ] szeretnek" (Hazamegyek a falumba). 
De utalhatunk azokra is, kiket az Úr - „nagyon sújt és szeret" — tehát tüzes szekéren elviszi őket, „s 
jég-útjukat szánva szórja be Hideg gyémánt-porral a Nap [!]" G4z illés szekerén). „Lemenő szép Nap 
[!] volt az arca S könyörület rajta" (Az Uraknak Ura) stb. Az igazi szeretet s a humánum (!) egyik 
jegye ugyanis a gyengeség, a balsiker, a bukás -megértése, a gyengével való azonosulás. 

Tegyünk ezúttal is egy kitérőt a vers hangzati világába, bár - bevallom - a kétségtelenül 
következetes eljárás konstatálásán és egy csupán szubjektív értelmezésen túl objektív korrespon-
danciákkal nem szolgálhatok. Ezúttal nem a hangszín, hangzási szint a szembeötlő, hanem a szótagok 
belső zártsága-nyíltsága és a mássalhangzóknak így előálló békés távolléte vagy szoros találkozása a 
feltűnő hangzatteremtő poétikai gesztus. Vegyük előbb a versszak 2., „szánakozó" sorát: szinte kivétel 
nélkül nyitott szótagoWban „néz" (csak a „Nap-szemét", „nagy szánalommal" psz, illetvegysz kapcso
lata szisszen fel-koccan meg - bár mindkettő szóhatáron, így ha akarom, nincs is kollízió). A másik 
két sor viszont a szóbelseji mássalhangzókapcsolatoknak meglepően következetes rendszerét rejti 
magában: van egy keményebb-re-, -tk-, -sí-, -fcsz-sorozat s vele szemben egy „szánakozóan" ellágyuló -//-
és háromszoros (!) -jt- puha, szelíd találkozása (rejti, rajtam, felejti), s mindennek alájátszik valami 
belső rímhez hasonló hangzásismétlődés: „arcáf még fifkolja, rejfi"; „Most mir sokszor.. " és a 
kétségkívül nem véletlen - legszebb - ismétlődő változat: „A âp-szemét nagy szánalommal. . ." (n-sz 
n-sz). Belemagyarázás? Meglehet. Az én vershallgató fülemnek teremtő realitások, ható-funkcionáló 
artisztikumok. . . 

Harmadik versszak 

A fény-színpad narrátora, önmaga és az isten közlője teljesen a kívül álló, hallgató-néző közönség 
felé fordul. A legerősebb perspektíva-váltás a költemény folyamán. De tónusváltás is: szinte racionális 
szárazsággal magyarázza meg a költőnarrátor, miért bizonyos ő abban, hogy az Isten az ő (a költő) 
ellenségeinek leigázása végett jön nagy, fehér fényében. Elmondja, hogy eddigi - ritka - győzelmei 
sem saját harcának-erejének köszönhetők, hanem a mindig előtte járó Istennek (aki nem és nem lép 
közelebb az ,,<T' harmadik személyű szintjéről a közvetlen aposztrofálás vagy a tegeződés síkjára)... 
Ám ez már megint egy másik istenmegtestesülés. Másik és talán nem is a legjelenebb. Egy közeli múlté, 
amelyben a költő távol (vagy külön? ) az Istentől védelemre szorult. Király István jó szemmel-füllel 
veszi észre a hirtelen múltba, befejezett múltba váltást („ö járr . . . " és ennek funkcióját: i. m. IL 414). 
Ez az isten egy pillanatra szinte fegyverhordozó testőr, majd megint a „seregek ura", kinek kardján 
győzelem ül. Nem „erős vár", nem ószövetségi véres isten, inkább kardos magyar vitéz. Alakja sokszor 
előkerül Ady költészetében, amint kiválasztottjának ügyét, mint a kezdetektől közös ügyet karddal 

1 ' a Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni az isteni szemnek a keresztény ikonográfiában való 
ábrázolását: egy napsugaras háromszögbe foglalt szemet. 



védi meg: „Az én ügyem a te ügyed, S aki ellenem támad, azt verd meg" (A kimérák Istenéhez). De 
talán legvarázslatosabban Az Uraknak Ura beszél erről a költőért harcoló, kardos végvári vitéz istenről: 
„Fölemelt és vérem lemosta, Sebeimre áldóan szedett Balzsamos füveket"... Bár az is megrendítően 
szép, amikor az Isten a fázós embert betakaró szamaritánus leplével jár mellettünk: „. . . valahogyan: 
van Isten, Nem nagyon törődik velünk [!], De betakar, ha nagyon fázunk" (Menekülés az Úrhoz). 
Hatvány Lajos figyelmét nem kerüli el, hogy ekkortájt (1908-ban) az Isten kívül és felül van Adyn 
(i. m. I. 36, II. 44), ő a hatalom, az erő, a győzelem biztosítéka, de A Minden- Titkok verseinek (1910) 
imént idézett darabjában a költő már egyenlősíti magát az Istennel („együtt kezdtük a hűhót", „mi 
egyek vagyunk" stb.), és ekkor az Isten már őt küldi nyilaként előre: „Most: vagy-vagy, eldől, ha 
akarod, Hogy ér-e valamit a knidunk". 

Az „Ádám, hol vagy? "-ban még egy bibliásabb, keresztényibb s „patronálóbb" vallásosság van. 
Láttuk: az Isten itt szánakozó szeretettel néz a gyenge, védelemre szoruló emberre, aki azonban már az 
Illés szekerén elragadott, egyszerre „sújtott és szeretett" kiválasztottak, magasabbrendűek közé 
tartozik, kinek lelkébe hívatlanul lépked befelé a napsugaras-kardos, kéretlen múlt győzelmek emléké
vel gazdag Isten.. . 

Ami pedig a versszak formai, mondattani és hangzati művészi világát illeti, számomra a leg
beszédesebb egyrészt a boldog-hálás emlékezés pihegését, másrészt a kivont kard sűrű csapásait sugalló 
(ábrázoló? ) elaprózott s - a kezdetet kivéve - kötőszó nélküli mondat- és szóismétlés, illetve boldog 
kiegészítés-értelmezés. Eddig a sor mindenkor vagy egybeesett a mondattal, vagy áthajlással éppen két 
soron futott végig a mondat. Most a három sorban öt (!) mondat van, ebből négy (!) karddal, kötőszó 
nélkül (aszindetonnal) egymás mellé „vágott". Köztük kétségkívül a 2. sor értelmezős-ismétléses-
kiegészítéses mondatismétlése a legszebb remeklés („ő járt, az Isten, járt előttem"), mintha a versszak 
első sorából felfelé ívelő győzelmes érzés itt a boldogságtól mintegy megbicsaklana, hogy aztán 
szárnyaló hittel áradjon át a 3. sorba. (Semmi esetre sem véletlen sem a „néha-néha" ikerszavas, sem az 
imént idézett „ö járt, az Isten, járt. . ." kiegészítéses ismétlés.) - De említést érdemel a versszaknak -
némileg az első versszakot idéző - hangszínezeti gazdagsága és funkcionalitása. E tekintetben 
különösen az ő-á, é-a, a-á, magánhangó-párok kicsattanó felhangzása, leginkább pedig az ö- s ő-kkel 
„zöldellő", daloló, csak e-kkel élénkített, mosolygóssá tett és (egy kivételével) sorvégi helyzetbe 
sűrűsödő szavak bokrosodása:£y<frd/fc, ő, előttem, megelőzött 

Negyedik versszak 

Megint változik a színtér és nézőpont. Legfőképpen pedig változott az idősík. Az előző versszak 
nemcsak folytatta a 2. versszaknak a néző-hallgató felé fordulását, hanem a múlt idejű isten-cselekvés 
felidézésével az epika felé is fordította a költeményt. Erre az idősíkváltásra jól illik Király István 
megállapítása: „a jelen idő helyébe múlt idő lép, lefékezettebbé, epikusabbá válik a kezdeti erőteljes 
drámai megjelenítés" (i. m. II. 414). Ezt azért kell kiemelni, mert általában a lírában és a drámában 
nincsen más idő, csak jelen, ha formailag (mint majd itt az 5. versszakban) van is múlt idejű igealak, az 
mindig jelen értelmű, évényű és tartalmú. A 3. versszakban azonban nem ilyen, hanem magyarázó
elbeszélő epikai múltról volt szó - és nem is merném állítani, hogy a mostani idősík- és színtérváltozás 
poétikailag mindenestül pozitív értelmű. Hirtelen mozdulatával („Hallom...") azonban kétségkívül 
meghökkentő és lírai-drámai erejével az epikumot szinte szétrobbantó. Különösen azáltal válik hiteles, 
életszerű élménnyé, hogy az auditív élmény visszakapcsol egyrészt a legelső versszak vizuális 
élményéhez („Nagy, fehér fényben jön az Isten"), másrészt a 2. versszak késleltető mozzanatához 
(„Az arcát . . . titkolja, rejti") - tehát Istennek a lélek színterén való közeledését, „hallótávolságba" 
érését, sőt színre lépését csak ez az „érzékelés" jelezheti a legpontosabban. Ez az auditív élmény 
azonban valami más fontosat is elárul Ady élményteremtéséről. Vannak ugyanis, akik Ady vizuális 
természetére-képességére hivatkozva, a színek nagy szerepét vélik megtalálni Ady költészetében. Nos, 
ez a költemény is mintha azt igazolná, hogy a lélek látomásaiban - akárcsak az álomban - elég ritkák 
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a színek, a víziók általában fekete-fehér (sötét) képet adnak. Ritka a színes tintákkal álmodó költő 
(vagy éppen a betűket színekben látó) - szerintem Ady sem az. Az „Ádám, hol vagy?" e 4. 
versszakában is a poétikum elsősorban mint hangvilág és mint drámai mozdulatok s végül mint 
biológikum realizálódik. 

E poétikum feldúsulásához alapvetően hozzájárul az, amiről a cím kapcsán beszéltem, hogy az 
eredetileg individuális lélek-mértékű színtér a mitológiai-antropomorfizáló aránycsere lehetőségével 
egyben a bibliai paradicsomkert is, ebben is lépked az ő Ádámja után kérdezősködő Úr. Ám a 
világirodalom egyik legszebb teremtő csodájával jelkép, szimbólum és valóság úgy esik egybe, hogy a 
paradicsomkert - diszharmónia, erőltetettség nélkül - lélekszínpadnak, sőt valami biológiai-anyagi 
konkrétságú léleknek is megmarad - e hármas egységű térben valóban, elhihetően „lépkedhet" az 
Isten (akinek természetesen nemcsak kardot rántó keze, hanem zajt keltő lépéseket lépő lába is van). 

Istennek ez a „szokása", természete, jellemzője, hogy az emberben, a lélekben él, lakik - és jár, 
többször is hangot kap Ady költészetében, például ilyen szépen: „Bennünk él s be jó hinni benne" (Az 
Uraknak Ura), vagy - egy kissé a versünkre emlékeztető szemlélettel is - talán még szebben így: „Az 
Isten a szívemben vagyon, Csak néha-néha el-kisétál", sőt: „Szívemben élsz, sétálgatsz [!], uram" 
(Követelő írás sorsunkért). - De - visszatérve a lélek: paradicsomkert azonosításhoz - nagy hiba lenne 
nagyon a Bibliához kötődni, s versünket a megfelelő bibliai passzus parafrázisának tekinteni. Ez az Úr 
nem felelősségre vonás, nem ítélethirdetés végett keresi az ő Ádámját - nem: bús szavakkal keresi. 
Előbb is láthattuk már, hogy ez a szerető szánalom az Ady istenének tónusa és ember-szemlélete. 
Keresi az ő elveszett (elbujdosott?) gyermekét - ennek lelkében lépkedve - , hogy kivont karddal 
„megelőzve" Ádám-Ady „ellenségeit leigázza". Ugyanakkor - ismételten - hangsúlyozni szeretném, 
hogy a költő mitologikus-vallásos kultúrájának hagyományos mozzanatai is fontos szerepet játszanak a 
vers szervezésében (és persze recepciójában is): a nem találás (elbújás? ), szólongatás, jőve-menve 
keresés kétségtelen strukturáló keretként szolgál. A keret tartalma azonban alig valamiben egyezik a 
bibliai keretével: ezt a költő szuverén módon egy egyéni, személyes tartalommal cseréli fel, sőt nagyon 
is valószínű az a feltevés, hogy nem is a vallási kép-, jelkép-, szimbólumrendszer szervezi a verset, 
hanem a költőnek személyes mondani-, közölni-, kifejezni-valója veszi igénybe a kész keretet, átalakítja 
s egyedi módon tölti ki. Hiszen a költő nem búvik el az Isten elől - , nem, előle nem, de talán valami 
„üldözők", „ellenségek" elől, ahogy látjuk őt például Léda ajkai közt („nyomomban vannak"). Lehet, 
hogy Isten ezt az üldözői, ellenségei elől - esetleg bűnbe, rosszba, gyengeségekbe - rejtőző Ádámot 
keresi. De az nem búvik el az Isten elől, hiszen ujjongó boldogsággal köszönti, mikor „Nagy, fehér fényben 
jön". Jön: mert az Isten eddig kívül volt rajta, őt megelőzve, rajta kívül harcolt. S hogy miért „bús" az 
„Ádám, hol vagy? " kérdés? Bús, mert szánandó ez az Ady-Ádám, s az Isten is rajta kívül csak 
„néha-néha győzött", s most is aligha diadalhírrel keresi Ádámot, hanem talán hogy megvédje, vagy a 
halálba ölelve közös boldogságban megsemmisítse... Itt azonban már olyan misztikus mélységekig 
jutunk, melyekre csak majd az utolsó versszak vet némi világot. 

Ezúttal a legmélyebb s legtitokzatosabb jelzés a „hangos szívverések", melyekkel - szótlanul -
felel a költő az Isten „bús" kérdésére. De mitől e „hangos szívverések? " Az első ölelést váró 
szerelmeséi, a szemrehányástól félő bűnöséi, az Istenben, Istennel hálás előhírnökei? (Király István 
szerint „a halál felé mutatók": i. m. II. 414.) Nem könnyű erre válaszolni, talán csak a rettegő bűnös 
szívveréseit zárhatjuk ki, hiszen a költeményből nyilvánvaló, hogy a költő boldog izgalommal látja az 
Isten közeledését, hallja lépteit és kereső kérdését. De egészen megbízható válaszért hiába tekintjük át 
az - Adynál valósággal toposzként szereplő - Istent érzékelő szívveréseket. Ott van például mindjárt 
Az Illés szekerén kötet első ciklusában (A Sionhegy alatt), az első helyet elfoglaló ,Adám, hol 
vagy?"-ot követő Az isten balján. Ez a vers sok tekintetben palinódiája az ,Adám, hol vagy?" 
istenélményéhek. A költő többek közt azt mondja: „Az isten nem fontra felénk, Hogy bajainkban 
segítsen", egyszerre „Sötétség és világosság" az Isten, s bár otthona ezúttal is az emberi lélek, de 
„Rettenetes zsarnok lakó", „Az Isten engem nem szeret" stb. - de a szívverés - mint harangszó - itt 
is megvan: „a szívünkbe ver bele Mázsás harangnyelvekkel". Majd a nagy Cethal-Istenhez könyörög: 
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»Végy engem hátad közepére, . . . Hogy a szívem ne verje mellem". Később, már fél-halottan arról 
panaszkodik (immár nem jelképesen) az Istennek, hogy „a szíve néha szörnyűt rebben" (Drága, halott 
nézésekkel). A szívverésnek egyaránt tulajdonított jelképes, biológiai és etikai értelmet, ez utóbbiról 
beszél az 1915 májusi A 'nem tudom '-ban „ . . . huncfut nem leszek mégsem, Mert szép és jó a 
szívverésem". 

A végső megoldást hagyjuk az utolsó versszakra, bár annyi itt is bizonyosra vehetó', hogy valami 
extatikusan boldog találkozás, egyesülés reményében-várakozásában fúl el a költó' szava úgy, hogy az 
Úr kérdésére nem tud válaszolni - felelnek ehelyett a „hangos szívverések"... Ennek kapcsán azonban 
fel kell eleveníteni azt, amit a bevezetó'ben Adynak szimbólumaiban való hitéró'l, szimbolista 
élményeinek fiziológiailag is hű és hiteles átéléséről mondtam, aminek értelmében a lelki történést, 
jelenetet a költő testi mivoltának, mozdulatainak megjelenítése is kíséri, illetve kifejezi. Ahogy a költői 
élményben nem jelképesen, nem „átvitt értelemben" kell érteni azt, hogy az Isten a költő „lelkében 
lépked", ugyanúgy az is „a tapasztalati világ elemei"12 közé tartozik, hogy a szó elfúltán csak a 
„hangos szívverések" felelnek. Ugyancsak ezzel kapcsolatban itt talán igazat kell adnunk Vargyas 
Lajosnak, hogy Ady ritmusrendszere önmagában is sugallni képes a tartalmat (It i. h. 969), azzal a 
kiegészítéssel, hogy hangszín, fonetika, szótagok rövidsége, hosszúsága is belejátszik ebbe a sugallatba. 
A távoli közeledés, majd közeli lépés, a kérdező szólongatás és a szívdobogás dramaturgiája a 
legközvetlenebbül hangfestő is. A versszak első sorának kezdő /-jei s rövid szótagjai mintha a 
paradicsomkert-lélek puha fűbársonyán való lassú halk közeledést ábrázolnák, de a lépked egész 
hangstruktúrája már a közelről hallható dobbantást sugallja. A második sor mind hangzóinak 
tónusával, mind feltűnően nagyszámú hosszú magánhangzójával előbb a szomorú-szánakozó 
„bússágot" majd az á-áo-a-á-a hangzósorban domináló á-k éles arpeggiói a kiáltás fájdalmas nyugtalan
ságát „ábrázolják". És a 3. sor? Lám csak: egyetlen kivételével csupa rövid magánhangzó, de olyan 
tiszta (talán az egész költeményben legpregnánsabb) jambikus lüktetéssel, hogy az csak a szívverés 
(nem szívdobogás!) korrespondenciája: a hangzatba öltött szívverés lehet: „Felelnek hangos 
szívverések." 

Ötödik, utolsó versszak 

Meglepő, váratlan dramaturgiai revelációval indul ez a versszak. Mint - bocsánat - egy filmbeli 
szerelmes jelenet. Mintegy kihagyással, kivágással a két utolsó versszak között elmarad minden, ami az 
izgatott-boldog szívverés és az egymásra találás, az ölelés és egyesülés között történik. Annyira el, hogy 
a költő az egészről félig-meddig (de valójában nem) mint múltról beszél. Tulajdonképpen nem tudni, 
hogyan találta meg az Isten, s mit mondott, mit tet t . . . De mit is beszélek? Nem az Isten találta meg a 
költőt, hanem ő az Istent („már őt megtaláltam") - pedig az imént még ez utóbbi kereste „bús" 
'Ádám, hol vagy? "-ával. Vagy nem is így van? A már emlegetett Az Isten balfán-ban azt mondja a 
költő: „én sokáig kerestem", ti. az Istent. Sőt, egy más alkalommal a szerepek annyira felcserélődnek, 
hogy a költő keresi „hol vagy?"-gyal az Istent: „Hol vagy, hol vagy és miért kerülsz...? " 
(Könyörgés egy kacagásért).13 Végre is hát ki kit keresett és talált meg? Gondolom ez Ady esetében 
legalább annyira csak „logikus", racionális kérdés, mint az lenne, hogy miként lépkedhetett az Isten a 
költő lelkében, s miért kellett idő a megtalálásához. Emlékezzünk: megmondta Ady már Az Isten 
bal/ánban, hogy az Isten az ember lelkében lakik, csak önmaga belseje felé kell hallgatni, s az ember 

12Az idézett kifejezésre s általában a gondolatmenetre 1. HORVÁTH János: Ady szimbolizmusa 
[1910] In: Tanulmányok. Akad K. 1956. 550-551. 

1 3 Adynak az ellentmondásokban realizálódó egységéről korábban mondottak után bizonyára 
senkit sem zavar, hogy később, az Álmom, az Istenben Ady úgy beszél, mintha ez a találkozás még 
nem történt volna meg, s Isten sem segítette volna harcában: „Vele [az Istennel] szeretnék találkozni, / 
Nem bírom már harcom vitézül". 
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máris hallja az őt kereső „Ádám, hol vagy?"-ot, s máris rátalálnak egymásra. (Gondolom: az sem lenne 
meglepő, ha kiderülne, hogy ez a lélekben lakozó isten azonos a költővel, illetve a költőnek 
mitologikus, irracionális, esetleg Jobb" énjével.) Két „fél" (úgyis mint valaminek-valakinek a fele) 
talál itt egymásra, s rokoni, szerelmi gesztussal (nyelvileg pedig pihegő-lihegő, ujjongó, a boldogsággal 
betelni nem tudó ismétléssel) fejezi ki a másik fél megtalálása feletti örömét: „már őt megtaláltam, 
Megtaláltam és megöleltem" . . . Ahogy ez az Isten is túlságosan is emberképű - bár harci, küzdő 
erejében és hatalmában emberfölötti, - maga az öröm kifejezése: az ölelés is tele van emberi, testi, 
konkrét sugallattal és asszociációkkal. Az előzmények nélkül aligha tudnánk megmondani: a költő 
Lédával találkozott s ölelkezett-e össze, vagy az anyjával, vagy egy jóbaráttal stb. (íme: a „politheisz-
tikus", „vallásos" Ady szételemezhetetlen egysége!) Leginkább azért a fogalmazás kétségkívül a 
szentül profán emberi szerelem ölelését asszociálja. Felmagasztosult, ujjongó, egyesülő boldogság ez, 
de távol minden himnikusságtól és ódaiságtól. És mivel Szabó Lőrinc okos megállapítása szerint: „írók 
és olvasók már túlságosan hozzászoktak, hogy Istennel [és Istenről] csak himnikus és ódái hangon lehet 
beszélni"14 - érthető, hogy az istenes verseknek ez a profán ember szerűsége - egyben Ady 
legnagyobb: páratlan modernsége - volt a fő botránykő a vallás hagyományos híveinek szemében. 

Ez a „testi" - és legtöbbször szavak nélküli! - ölelés s általában az istenhez való viszonynak 
szerelmi konkrétsága és érzékisége ugyanis elég gyakran felbukkan Ady „vallásos" költészetében: 
„Csöndesen és váratlanul I Átölelt az Isten"; „Jött néma, igaz öleléssel" (Az Úr érkezése). Ez éppúgy 
nem filozófiai, dogmatikai, mégcsak nem is a misztikus „unió sacra", mint az Álmom, az Istenben sem 
ez: „Megteltem Isten-szerelemmel", vagy a Pap vagyok énnek ez a kijelentése: „Mennyet várok nagy 
mámorokon". S nem emberi vággyal könyörög-e költőnk az Istenhez így: „Szeress engem s ölelj át 
szépen" (Szeress engem, Istenem)1 Sőt, tovább vizsgálva a szent, misztikus blaszfémiát, a halálig 
fokozódó egyesülésben van valami még a testi gyönyör halálszerű ernyedtségéből is: „Édes ernyedten 
várók várva | Most már a halálra" - mondja Az Uraknak Ura c. költemény vége felé.. -1 s 

Találkozás, ölelkezés, egyesülés a halálban: ez az utolsó versszak drámája, drámai „katasztrofé"-ja 
(mely itt elnyugvó megoldásként realizálódik). Persze a halál (vagy inkább: Halál) és Ady viszonya -
legyen bár drámai, lírai vagy filozófiai-egzisztencialista megoldás — itt is, máshol is bonyolultabb, 
sokarcúbb probléma. Azt azonban nagyon határozottan le kell szögezni, hogy Adynak egyetlen 
pályaszakaszában sem dekadens motívum, s nem is az „átesztetizált halál" gondolatáról van szó, mint 
Király István látja (i. m. II. 427), mégcsak arról az afilozofikus, pragmatista vallásos tételről sem, hogy 
„Még a leghívőbb keresztény is csak a halálban, a halál után egyesülhet istenével" (VargyasL.:i. h. 
974). Itt nem „hivő kereszténységről", hanem egy mitologikus bázisú költészetről és - ezúttal - élet-
és vallásfilozófiáról van szó: Az olyan sokszor hánytorgatott katolicizmus-protestantizmus ellentét 
között a Halál értelmezésben Ady kétségkívül a katolikus felfogáshoz áll közelebb. Talán nem is az 
„amor sanctus" és a „szent halál" ideájával van dolgunk, az ölelésben és halálban az Istennel eggyé 
válás valahol a misztikum-mitológia, ezoterikus orphismus szférájában a „communio" (áldozás) 
aktusával válik rokonná, amikor (a hit szerint) az ember az isten fizikai megsemmisülésével válik vele 
eggyé - Adynál azonban az istennel (a halálban) való egyesülés, eggyé levés ennél több, mert 
mitologikusabb és poétikusabb. Csak az válhat eggyé, ami előbb külön volt, s Ady valóban ismételten 
kimondja, hogy egyrészt az Isten az ő kivetített én-valósága. Erről állapítja meg helyesen Király István, 
hogy Ady istenes költészetének egy második fázisában: „Megteremtődött az a jellegzetes lírai 
szituáció, melyben mint rajta kívül állót fogta fel az ember önnön lényegét" (i. m. II. 407). De az 
előzőkben arra is hoztunk idézetet, hogy Ady szerint ő és az Isten egyek. Végül is az én és az (isteni) 
nem-én, illetve az istenné Arivetített én és a divinizált emberré befogadott isten rendkívül bonyolult 

1 4A Sion-hegy alatt. Ady Endre Istenes versei, összeállította SZABÓ Lőrinc. Bp. [é. n.J. Az istenes 
Ady c. bevezetés, 17. 

1 s Ilyenkor válik telitalálattá HATVÁNY Lajos megállapítása: „Lenn a földön isten képű ember, 
fenn a mennyekben ember képű isten. I. m. I. 23. 
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- már-már a skolasztikus teológia szintjén álló - dialektikájával, vagy inkább paradoxonával találjuk 
szemben magunkat. 

Az ,yÁdám, hol vagy?"-\>vxv azonban ez a paradoxon az én- és o-nek még követhető', bár folyton 
villódzó s ugyanakkor szuggesztív váltakozásban, majd egybeesésében poetizálódik. Egyrészt beszédes 
tény, hogy a te névmás az egész versbó'l hiányzik, másrészt az ő mindig az Isten (akiró'l azonban 
lépten-nyomon kiderül, hogy az én kivetítése is lehet). Ha most a birtokos vagy alanyi személyragos 
mondatrészeket (mint genetikus alanyokat) és a 3. személyben megnevezett alanyokat egymás mellé 
rakjuk, az én-ő-nt3s. ezt a ritmusát és korrespondenciáját kapjuk - melynek végsó' megoldása a: mi 
(egyek leszü/ik mi): 

én - ő - én : ő 
~ r* *t r 

o - o - o : en 
én — ő : én - ő : én 
én — ő : én - ő : én 
én : ő - én : ő - Mi 

A névmások-alanyok (illetve ragok) kétségtelen szabályos váltakozását nézve nem annyira a halál szó 
verszáró helyzete, hanem a mi névmás communiója mutatkozik a vers legfelsőbb szervező elvének, 
szavának. Egyben ez a kibékítő: azonosító harmónia jele is. Király István elidegenedést lát abban, hogy 
Ady csak a túlvilágban, a halálban, az istenben keresi a harmóniát. Bár ez így általában nem is 
mindenestül igaz, fontosabb az, hogy nem indokolt elidegenedésről beszélni akkor, amikor az „egyek 
leszünk mi" kifejezésben szárnyal fel - mint szabadjára engedett madár - az azonosulás, eggyé levés 
végső létfelelete, megoldása. 

Az eggyé levés s az ezzel járó istenülés gondolata mellett azonban semmi esetre sem lehet 
másodrendű szervező elvnek tekinteni a halálnak az istenülés felé vezető úton betöltött szerepét. Sőt, a 
kettő korrelációban van egymással is meg a 2. sor ölelő (földien-égien érzéki) gesztusával is. Hogy a-~ 
szerelmi mámorban az az én, az egyéniség valamiképpen megsemmisül, s a lét „érzékelhetően 
érintkezik a halállal", arról - egy egész irodalom mellett - szemléletesen szól Vatai László (i. m. 99). 
Másrészt az istenülés létmozzanata is hasonlóképpen „érintkezik [vagy egybeesik] a halállal", amikor is 
a halál - mint az istennel való egyesülés, az istenben való megsemmisülés - az öntudat és személyiség 
megszűnéseként realizálódik. Ezen összefüggésekről maga Ady így tanúskodik: Meghalnánk együtt, 
egymást istenítve" (Az én menyasszonyom). Adynak ezt a bonyolult vallásos ontológiáját mind az 
ölelés: istenülés: halál, mind a halál: beteljesülés: istenülés viszonylatában magas filozófiai szinten 
elemezték, elsősorban Hatvány Lajos és Vatai László. (Ady egy helyen - a csúcsra a létformákkal 
azonosított Istent helyezve - ezt a kapcsolat-sort állítja fel: „Hogy te [Isteni voltál élet, bú. csók, 
öröm S hogy te leszel a halál, köszönöm" (Köszönöm, köszönöm, köszönöm). Más helyen a 
„cimborák". „A Mámor, a Halál s az Isten" (Léda ajkai közt). Vatai - eléggé meggyőzően - az 
egzisztencializmus különféle irányzatait idézve, egyrészt e filozófiá(k)ból azt emeli ki, hogy: „Ember
nek lenni annyit jelent, mint arra törekedni, hogy Isten legyen belőle" (J.-P. Sartre), ugyanakkor az 
egzisztencializmus egy másik ágán gyakran találkozni azzal a (nem új) felfogással, hogy a halál 
beteljesülés, legmagasabb foka az életnek és szerelemnek . . . 

Bármennyire meggyőzőek is ezek az analógiák, nem szívesen állok azok sorába, akik a költőkben 
valamely filozófiai irányzat anticipáló megteremtőjét látják. Véleményein szerint Nietzschének vagy 
Komjáthy Jenőnek (s más elődöknek vagy kortársaknak) nagyobb szerepe lehetett Ady istenülő 
halál-filozófiájának (valójában: költői élményrendszerének) kialakulásában, mint a 20. századi 
egzisztencializmus ilyen vagy olyan irányzatának... Szerintem arra a kérdésre, hogy az Istennel való 
találkozás és boldog, „szerelmes" egyesülés mért fut ki a halál szóban, a válasz megtalálása egyszerűbb 
az Ady-mitológiában: azért, mert a Halál az Isten arca, az isten-mítosz egyik megjelenési és létezési 
formája, végső soron maga az Isten (vö. „Istenem, [=] Halál, te tudod..." A Halál pitvarában). 
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Egyrészt dialektika és paradoxon, másrészt szintézis: a legutolsó, a végleg magába öleló, minden titokra 
választ adó, minden harcot befejező összegezés, és egybeesés és kiteljesedés. Egybeeső kiteljesedés a 
mítosz egy másik (vagy minden) alakjával, a másik (a többi) énnel, a meghaló és feltámadó Osirisnak, 
Orpheusznak és Krisztusnak, Ábelnek és az őt megölő Káinnak egyenértékű azonosulása („ . . . hogy 
ketten legyünk egyek A te arcod előtt": Káin megölte Ábelt). Ez egyben eléggé világosan ellene mond 
annak a szándéknak és szemléletnek, mely Ady költői fejlődésében valami lassú kiegyenlítődést, az 
ellentmondások fokozatos feloldódását s megsemmisülését véli felfedezni. Mindez csak a - pillanatnyi 
és sokszori! - Halálban (=Istenben) történik meg, ott szűnik meg Ady költészetének pluralitása. 

Ezek alapján talán feloldható az a szellemesen - és éppen azért meggyőzően hangzó -
ellentmondás, melyet Király István szerint (i. m. II. 413-414) a kompozíció, a műszerkezet sugall más 
és más irányú értelmével és hangulatiságával. „A közvetlen logikai-grammatikai értelem . . . a 
lélek[nek] istennel való eggyé forrásáról tudósít: a vers hangulata ugyanakkor az ellenkező irányba 
halad, a kezdeti diadalérzés fáradt, lemondó szomorúságbal?] fúl, ennek jele többek közt az is, hogy az 
ujjongó igei intonáció („Oszlik lelkemnek . ..") végül a 'halálban' szóval végződik. . ." Nem látom 
eléggé: a haláhzó jelentésvonatkozása jelzi-e ezt a hangulat-menetet, vagy szerkezetbeli helye, de Király 
szerint - úgy vehető ki - a himnikus, az egyesülést ünneplő kicsengésben kellett volna felszárnyalnia a 
versnek (s nyilván jelen időben). A későbbiekben még kitérek arra, hogy sem a hangulat, sem az igei as
pektusok és idők, sem a hangszínkép nem igazolja az állítólagos „műszerkezeti" kisiklást, illetve mon
danivaló és hangulatalakulás közti ellentmondást. A „halálban" záró szó Ady-féle jelentésében is, ki
csengésében is fölfelé szárnyal, s nem „fáradt, lemondó szomorúságba fúl". 

Király István megállapításában - ismétlem - látszólag sok igazság van. Csak éppen az nem nagyon 
védhető, hogy az egyesülés az (isteni s emberi) szerelem és a halál misztériumában, az elfáradt-
elernyedt boldogság (egy spirituális orgazmus) extázisa, az immár (pillanatnyilag) örökké tartó 
istenülés állapota mint halál, a Divina Commedia Paradisójának a halállal elért túlvilági fénye és 
istenközelsége ihlet-kifulladás, hitvesztés, s így nem elég himnikus befejezés egy 20. századi 
költeményben. A valóságban ugyanis a világirodalomnak talán legszebb költeményei egy - sokszor 
sikolyt, kiáltást követő - s lezárást-véget sugalló, elhalkuló csenddel végződnek - ám ebből a 
csendből, végből a végtelenbe, tehát az örökbe vezet a szótlan út. . . Égy más aspektusból is helyesen 
látja Király azt, hogy introvertált elevatio, assumptio történik itt: „ . . . minden a szívben és a lélekben 
történik" - ám a következtetés megint csak egy merev prekoncepció konklúziója: „a humanizált isten 
belső ellentmondása [? ] a szerkezet ellentmondásosságán át a felszínre tör" (414)... Az előzőkben 
talán sikerült némileg igazolnom, hogy az Isten humanizálása és az ember divinizációja dialektikájának 
teljessége került itt színre, amikor is a diadalmas isten emberré fárad s a fáradt ember a halálban 
istenné magasztosuL Himnusz és antihimnusz egysége, tragédia és óda fiziológiai hitelű vallásossága 
egyszerre. Az Úr azért szólítja-keresi az embert, hogy együtt folytassák az ember útját és harcát, az 
ember azért öleli át az Istent, hogy a halálban istenné lényegüljön. 

Király István - megint csak nem hitel nélkül - egy más perspektívából is próbálja megragadni a 
vers, főleg a befejezés látszólagos ellentmondásosságát, relativista pluralizmusát, de mivel irtózik attól, 
hogy átlépjen az (akárcsak művészi) irracionalitások szubjektív valóságának terére, legtöbbször csak 
egy szilárd, de földszintes racionalizmus megoldását nyújthatja. Szerinte ugyanis a szeretet, a béke, 
másrészt a harc, a küzdés dialektikájának egysége bomlik meg a versben: „a földi világgal egy túlvilág 
állíttatik szembe [ ? ] . . . ketté szakad harcnak és békének, idillnek és tettnek szoros egysége is" (i. h. 
415). E perspektívából az ellentmondásos szerkezet egyik fő oka az, hogy „miközben a harcból a béke 
felé megy, egyben az evilágiságtól a túlvilágiság felé is halad a költemény", a nyugalom, az Istennel 
való egyesülés „az életről való lemondással jelent egyet: a küzdés és a béke közé a halál ékelődik" 
(uo.)... Minderről már szóltam (s még szólok is), talán valamennyire is sikerült meggyőznöm az 
olvasót arról, hogy nincs itt szó sem szembenállásról, sem az életről, harcról való lemondásról - hanem 
igenis az antagonisztikus princípiumoknak a költői élményben való egybeeséséről. Érdekes, hogy Király 
- az igeidők változásához hasonlóan - a vers zenéjében is kimutathatónak véli a töréseket, csődöket: 
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ez a zene „éreztetni tudja a művészi erő, a világkép törését. Éreztetni tudja hogy a . . . humánum mint 
küzdés s a humánum mint béke elvált egymástól" (uo.). 

Bármilyen okos és szépen formált mondatok, mint a korábbiak, ezek is sok egyoldalúságot és 
anti-adys „egyértelműséget" tartalmaznak. Távlatok, célok ugyanis nemcsak „fönt" és „kint" vannak: 
„lent" és „bent" is, s eszerint a küzdelemben való elfáradás (sőt uram bocsa': a halál-béke 
keresése-áhítása, ha arról lenne szó), a sebbel terhes kudarc a romantikus, részben prométheuszi, 
részben szisziphuszi ember számára (és Ady ilyen ember volt!) van olyan magasrendű humánum, 
eredmény, megoldás, boldogság, mint a harc-, küzdelem, a siker, diadal - legalábbis ha lélekben 
megtett mindent „erőnk szerint a legnemesbekért", s tiszta lélekkel nézhet vissza a sikertől független 
küzdelemre. (Vörösmarty és Madách idézése nem véletlen!) A költő lelkének „gyásza" sem azért oszlik 
el, mert az Isten helyette győzött, hanem mert a Fényes-Győztes és a rejtőzködő, sebesült, gyenge 
kudarc-fia a győzelem után egymásra találnak, egyesülnek - egy evilág fölötti egységben, boldogságban 
(a halálban). Hol vált itt el a küzdés és a béke humánuma? Hogyan „ékelődött" a béke és a küzdés 
közé a halál, ami nyilván azt akarja mondani, hogy Ady a halálba futamodott a küzdés elől? Ez mintha 
a dekadencia árnyát is Ady fejére vetné. Ezzel kapcsolatban — ha jól értem - Vargyas Lajos ellentétes 
(s szerintem helytálló) felfogást fejt ki: a dekadenciában lehet „indokolt emberi élmény is", sőt 
például Bartók, Ady és hasonlók esetében „a <dekadens> élményben valami egészségesen is megélhető 
élménynek szélső esetével van dolgunk" (It 1976. 980)... Én még tovább mennék: küzdés és kudarc, 
menekülés és találkozás-ölelkezés, evilágiság és mítosz, halálon innen és életen túl (vagy felül): szóval 
tipikusan adys végletek-ellentétek - ritka és persze pillanatnyi, átmeneti - harmonikus szintézise, 
megoldása a vers valódi mondanivalója. 

Ennek az ellentmondásokkal terhes és ellentmondásokat - átmenetileg - a halál értelmű 
találkozásban, ölelkezésben feloldó versszaknak hihetetlenül szuggesztív dramaturgiai, mondattani és 
hangzati képéről is kell néhány szót ejtenünk. Azt már érintettem, hogy a vers egy lírai történés, egy 
érzés drámája. Ennek egyik formai vetülete, hogy ti. „a szófajok közül az igék uralma a szembe
szökő"1 *, talán egyetlen versszakban sem annyira szuggesztív arányú, mint itt. Arról is esett már szó, 
hogy ez a versszak a dráma ötödik felvonása, s hogy rendkívül modern képkihagyással és érezhető 
időeltolással folytatja és fejezi be az első négy versszak filmdrámáját, meg arról is, hogy az J-szférából 
valami elnyugvó szívveréssel és megragadó-kizáró személyességgel lép át az e/i-szférába, hogy aztán a 
vers utolsó szavának „egyesült alanya" a mi legyen. A helyszín azonban ugyanannak a léleknek 
legközepe (a szív), mely felé az első versszak Fény- és Győzelemistene közeledett. A „szívverések" 
után következő drámai gesztus („ . . . már őt megtaláltam") éppen kihagyásos jellegével kényszerít arra, 
hogy saját s bármily szerény képességünkkel felépítsük az Ádámot kereső isteni kérdés, a rá szón túli 
szívverés-felelet és a találkozás közti lelki történést. Ámde a vers háromféle igeidőinek egymásra 
következése okán semmiképpen ne essünk valami konkrét kronológiába, még kevésbé vonjunk le 
(Király István szellemes sugallatára) olyan következtetést, hogy a jelen idők után éppen az utolsó 
versszakban felbukkanó múlt idők a hit ingadozó voltát jeleznék. (Egyrészt a 3. versszakban is vannak 
múlt idők, másrészt a versbeli utolsó igeidő - leszünk - a jövő, az élet utáni örök jelen felé mutat). E 
múlt idők értelmezésében a Király Istvánnal vitába szálló Vargyas Lajossal sem tudok egészen 
egyetérteni. „Igaz, [hogy múlt idejű állítmány], de milyen múlt? Perfectum: ^Megtaláltam és 
megöleltem»-, vagyis valami egyszer s mindenkorra megtörtént, elintéződött" (i. h. 974). Perfectum, 
persze, de nem befejezett múlt, hanem praesens perfectum: befejezett jelen. (Megtaláltam =meg van 
találva.) Ezt a jelen értelmű befejezettséget nagyszerűen jelzik az igekötők, melyekből az előző négy 
versszakban összesen kettő van (leigázza, kivonta), ezeknek befejező funkciója sem pregnáns, hiszen 
nem áll velük szemben igekötő nélküli (folyamatos) forma („igázza", „vonta"). Nincs tehát ebben 
semmi „ingadozó hit", de még „egyszer s mindenkorra megtörtént" se - hanem van szilárd és 
(szubjektíve) örök befejezett jelen: a líra időtlensége. Ehhez a jelenhez a „leszünk" jövője időben s 

1 «KIRÁLY István: i. m. II. 413. 
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élményben éppoly közel áll, mint a jelen befejezettsége, közelebb, mint a „futur proche", valójában ez 
is befejezett jelen, csak perspektívájában a jövő felé fordulva. Ismétlem, a legbensőbb líraiságnak nincs 
időbelisége: ott minden jelen és örök, következésképpen legszélsőségesebb relativizmusában és 
pluralizmusában is egyértelmű és szilárd. 

Mielőtt még az objektíve is leginkább érzékelhető formai komponenshez: a tónus és hangzat
világhoz nyúlnánk, mintegy összefoglalásként jegyezzük meg, hogy ennek a versszaknak a ritmikája 
valósággal példája lehet Ady szimultán (:relativista és pluralista) ritmusának. Említettem már, hogy a 2. 
sorban a jambus félreérthetetlenül lüktet, de egyáltalán nem lenne meglepő, ha valaki magyaros-
nyomatékos (ereszkedő) ritmusban, két ütemre osztva, sormetszettel mondaná a költeményt: „S egyek 
leszünk / mi a halálban". Sőt az ereszkedő, trocheikus ritmus akár az egész versszakra (és versre) is 
kiterjeszthető, azzal a már említett jellegzetességgel, hogy a 2. „láb"-at követő sormétszet után, az 
ad óniszi szerkezetű második félsor daktüus „lába" megemelheti, megszökelltetheti a ritmust: „Meg-
ta/laltam//es mego/leltem . 

Ezekkel a mindmáig mindenestől felderítetlen verstani kérdésekkel szemben az én mikro-
analízisemben elég relevánsnak látszanak bizonyos hangzati, hangszínbeli jelenségek. Ezek közül 
legelsőül Király Istvánnak az az állítása vált ki bennem ellentmondást, hogy „a növekvő [Istennel való] 
eggyéforrással együtt mégis a szomorúság hangulata nőtt" (i. m. II. 414). Talán nem esem - az általam 
eléggé vitatott - hangszimbolika csapdájába, ha úgy vélem: a rövid magánhangzók élénkebb, vidámabb 
hangulatot és hangzat-élményt (következésképpen jelentés-élményt) fejeznek ki, mint a hosszúak. 
(Emlékezzünk a 3. versszak kapcsán erről mondottakra.) Arra pedig, hogy egyes magánhangzók a 
„sötét" és „világos" sugallatát tudják kelteni, éppen Király István mutatott rá pompás érveléssel.17 Ha 
most e két szempontból vesszük vizsgálat alá az utolsó versszakot, akkor a három sor a magánhangzók 
hosszúsága szempontjából így fest: 4 - 2 - 1 , vagyis félreérthetetlenül fogyó arányt mutat, s a 
könnyedség, öröm hangzata felé halad. A 3. sorban csak a halálban á-ja az egyetlen hosszú 
magánhangó: mint az örökre szóló boldog egyesülés sikolyának kifejezése. A hangszín szempontjából: 
„világos" hangok: (9 szótagos sorokban) 6 - 6 - 6 , azaz e téren sem tapasztalható „a szomorúság 
növekvő hangulata". 

A leginkább ábrázoló sugallatú körülmény azonban - az m hangok zümmögése kíséretében - a 
megtalálás-ölelés értelmű halál (vagy fordítva: a halál értelmű megtalálás-ölelés) / hangjainak ölelő-
ölelkező elhelyezkedése. Kilenc m és kilenc / lágyul-simul a versszakban, miközben két / négyszer (!) 
fog közre, ölel át egy magánhangzót (köztük az utolsó, boldog sikolyú á-X): megtató/tam, megtaZá/tam, 
megöfe/tem, ha/á/ban . . . Ezt a hangkapcsolatot, hangtársulást sokkal fontosabbnak, funkcio-
nálisabbnak tartom, mint magának az /-éknek hangzás-sugallatait, melyekről pedig Hatvány Lajos 
ilyen választékos szépséggel beszél: „Ezek a sorok, melyeket méltóságos 1-betűk [hangok!] lépesein jár 
be maga a fenséges Isten" (i. m. I. 51). 

Ezt a Hatvány-idézetet szándékosan hagytam ilyen későre, amikor már aligha tudom elkerülni, még 
kevésbé visszautasítani a kitalációk vádját. De így, Hatvanyval a hátam megett, bátrabban kérhetem: 
hadd maradjak meg abban a hitben, hogy a (jó) költészetben viszonylag kevés a véletlen, a ritmus- vagy 
rímkényszerből születő, inkább rejtett törvények vannak, melyek abban gyökereznek (vélem én), hogy 
a művészetben, a poézisben valamiképpen érvényesülnek (továbbélnek) a vallás, a mítosz, az 
irracionalitások, a titkok - meg a valóság s a racionalitások rejtett törvényei. Ha egyszer - mint már 
idéztem - „Minden titok e nagy világon" (Hiszek hitetlenül Istenben), akkor munkája végeztével 
nemcsak a költő mondhatja: „Láttam, Uram, akkor rejtett törvényed"^ (Láttam rejtett törvényed), 
hanem egy picit az is, aki a költő művét vizsgálja. S hadd maradjak meg abban a hitemben, hogy a 
költészet egyik rejtett törvénye „a közlési-kifejezési energia megmaradásának törvénye", s ennek egyik 
formája például a metakommunikáció, melyben nem a szójelek játsszák a főszerepet, hanem egy 
másik: a költői nyelv, melyben a denotációk energiáját a konnotációk veszik át (hangulat, rendszerbeli 

1 'KIRÁLY István: A verselemzés kérdéseiről. It 1975. 979-980. 
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hely, mondatbeli helyzet, morfológiai eltérések, hangzás, zeneiség, ritmus stb.). . . . De valójában még 
ehhez a titok-kulcshoz sem kell folyamodni, ha tudomásul vesszük a szemiotikának azt a - már idézett 
- általánosan elfogadott törvényét, hogy a kifejezési és tartalmi síkok felcseréló'dhetnek, egymásba 
átfordulhatnak, így például a tartalom síkja kifejezési síkká válhatik...'8 

* 

Az előző három szakaszban mondottak után már csak egy kis, rövid összegezést és általánosítást 
szeretnék felvázolni. Mondanivalóm lényege az, hogy Ady korában az emberi gondolkozás, tudat, 
világérzés és művészet a vedlés állapotában volt, vagy talán egy halmazállapot-változás világtörténeti 
fázisát élte át. Természetesen nem az elsőt, s a művészetektől nem is először regisztrált és átélt fázist. 
Csak a magyar irodalomból is idézhetném Bessenyeit, Berzsenyit, majd később Kölcseyt, Vörösmartyt, 
megint később Eötvöst, Keményt, Aranyt, Madáchot. Leginkább analógnak és eligazítónak látszik 
azonban Petőfi kortudata, korszakváltásélménye úgy, ahogy az az 1847 tavaszán megjelent Összes 
költemények elé szánt (de végül is nem közölt) előszóban olvasható: „Az emberiség a középkor óta 
nagyot nőtt, s még mindig a középkori öltözet van rajta... ő mindezáltal más ruhát kíván, mert ez így 
is szűk neki, szorítja a keblét, hogy alig vehet lélegzetet..." Az emberiség így van „kívül csendes . . . 
de belül annál inkább háborog, mint a vulkán, melynek közel van kitörése".1 * Petőfi remekül érezteti a 
szűkké vált ruhát - kitin páncélt, melyet le kell vetni-vedleni, hogy az ember szabadabb lélegzéssel 
induljon egy új, szebb korszak felé. De még a történelmi fejlődést hegeli szellemben, lineárisan 
szemlélő Petőfiből is hiányzik a 20. század elejének s - benne az egész világirodalomban páratlan 
teljességgel s bonyolultságban -A Adynak szimultán pluralizmusa. Azt jelenti ez, hogy Ady egyszerre, 
egyidőben, azonos intenzitással éli át s fejezi ki a víz halmazállapotainak formáját: egy időben tenger, 
folyó, eső, robbanó erejű vagy illanékony gőz, illetve pára, haragvó viharfelleg vagy idilli bárányfelhő, 
szűzi tisztaságú hó vagy sárrá taposott latyak, egyidőben az észak fagyos jege, játékos jégvirág s 
otthonias jégcsap. Vagy ha valaki túlságosan naturalisztikusnak (és esetlennek) találná a hasonlatot: 
Ady egyidőben, egyforma , joggal" és indokkal van Dante poklában, purgatóriumában és paradicsomá
ban. Mindegyik s mindenkor ő, bűnhődési, tisztulási s öntudatosodás folyamatok s „visszaesések", 
megtorpanások, „tévelygések" nélkül. Elvégre - ha Danténál van is értékrend a három színhely és 
létforma, léttartalom között - az egyazon lényegű víz halmazállapotai közt csak a külszín szerint 
emberi szemmel és érdekkel ítélő elme tesz érték- és fontossági különbséget. (Valójában a kronológiai 
sorrend „eleje" és „vége" is megkérdőjelezhető.) 

Talán ennyiből is világos Ady világirodalmi helyének és funkciójának - bár, sajnos, egy kis nép 
nyelvére korlátozott - nagysága és értelme. De talán még mindig nem világos e költészet (s benne 
persze az „Ádám, hol vagy?") korszerű humánuma. E körül minden kor, minden érdek egy saját 
koncepciót fejt ki. Számomra (s majd alább látjuk: nem is saját ötlet alapján) a leginkább releváns 
emberség e művészetben az, hogy mélységesen átéli, sőt megszenvedi a vedlés elkerülhetetlen 
fájdalmát. (Mint élő szervezet változás-mozzanatát, ezért is kedvesebb ez a hasonlat a másiknál.) A 
vedléff ugyanis mindig fájdalmas növekedési fázis. Petőfihez visszatérve: ő úgy egy évig élte át, 
szenvedte meg a 19. század emberiségének (Európájának) vedlési kínját, de világosan érzékelte, 
költészete változása tényezőjéül felismerte és megszenvedte: „ . . . hogy bennem szaggatottság 
[Zerrissenheit] van, az fájdalom, való; de nem csoda [...] meggyilkolt remények halálhörgése, el nem 
ért vágyak gúnykacaja s csalódások boszorkánysipításai között dalol féltébolyodottan múzsám," de -
teszi hozzá - „e szaggatottság nem is egészen az én hibám, hanem a századé. Minden nemzet, minden 
család, sőt minden ember meghasonlott önmagával" (i. h.). 

1 8 Vö. Ju. Sz. STYEPANOV: Szemiotika. Bp. 1976. 167., 171. 
1 »Petőfi Sándor összes művei I-VII. 1951-1964. V. 38. 
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Képzeljük most el Adyt, aki egy sokkal szélesebb körű s nagyobb perspektívájú „vedlés" átélője s 
megszenveáője - nejn egy évig, s nem lineárisan: egy korábbi és következő harmonikusabb korszak 
közé ékelődve, hanem egy egész költői életen át, egyszerre élve meg harmóniát és „szaggatottságot", 
egyidőben „feltebolyodott" és realista szemű múzsa sugallatai közt — s mindenkor fájva, szenvedve. Itt 
az ideje, hogy ezen, csak „néha-néha győző" s bizony sokszor Istenhez s az irracionalitásokhoz 
menekülő, bennük feloldódó fájdalom, szenvedés korszerű humánumát dokumentáljam. Hadd idézzem 
ennek kapcsán Th. Manúak - a Nero, a véres költő apropóján - 1923 máj. 23-án Kosztolányihoz 
intézett levelét: e mű „ . . . bátor magányhói született, s olyan emberiességgél indítja meg lelkünket, 
amely fáj, annyira igaz. Ez a költészet lényege. A többi csak akademizmus, még akkor is, ha 
sansculotte-nak tetteti magát".. . 2 0 Az „Ádám, hol vagy? " emberiességének, humánumának is egyik 
gyönyörű jegye az, hogy „fáj, annyira igaz". 

2 "Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő - Pacsirta - Aranysárkány - Édes Anna. Bp. 1978. 8. 
Magy. Remekírók. - A kiemelések tőlem - M. A. 
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