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A MEGÉLT IMPERIALIZMUS: A FORDULATÉLMÉNY 

- Ady és a világháború -

A szekuritásból a veszélyeztetettségbe 

Nem fogta be Ady látókörét az imperialista háború két legfőbb manipuláló ideológiája: a) a 
nacionalizmus, b) a nyugati hübrisz. Nem kapta el így a háborús mámor, néven tudta nevezni a kitört 
világvészt, ezt a „világó'rületet". Rögtön a kezdet kezdetén megszólaltatta azt az élményt, mit jóval 
később tudatosított csak a szellem többsége. A fordulatélmény szószólója volt. 

Mert közhely ma már - Gadamer szavait idézve - , hogy „új korszak-tudatot" hozott a háború.1 

Az emberiség első nagy koncentrációs táborélménye volt ez. Itt jelentkezett először az a megrázkód
tatás, melyet a fasizmus, a vietnami s a többi háború fokozott tovább. Kezdetét vette a sokat idézett 
„történelmi botrány". A szekuritás kora befejeződött. Az imperializmus időszakába ért az emberiség. 

i Nemcsak Babits írta később, a fasizmus idején, a harmincas években a háború okozta nagy fordulatról: 
,^finden másképp lett életemnek ebben a második felében, mint az elsőben volt és minden rosszabbul 
Mintha a világ egyszerre a másik felére fordult volna." ,^4 biztonságérzés és a nyugalom eltűnt a 
világból"% így vélekedett Paul Valéry is: ,Meg kell vallanunk - írta néhány évvel a háború után - , 
hogy az élet szépsége, varázsa mögöttünk van, s csak kétely és káosz van bennünk s körülöttünk."* S 

I tovább lehetne sorolni az ilyen s az ezekhez hasonló megnyilatkozásokat, egy történelmi értelemben 
vett fordulatélmény dokumentumait. Az emberiség (pontosabban: a polgári világ) -^QyarniQiite_képét-
idézve - mint Fabrice del Dongó a Waterlooi csatatéren ráébredt léte aláaknázojttságára, veszélyeire. 
Nem véletlen, hogy oly reprezentatív polgári fejlődés- és családregények, mint pl. a Varázshegy, a 
Thibault-család, a Forsyte-saga, a háború nagy törésével fejeződtek be. A polgári „fejlődés" itt nem 
léphetett tovább. Megingott s hagyományos érték- s emberkoncepció. A brazíliai emigráció remény
telenségéből „a tegnap világára" visszatekintő Zwejget idézve „a biztonság aranyló kora" véget ért.4 

Mert a biztonság - a szekuritás - időszaka volt az eltűnt XIX. század még a maga egészébea 
Világszerte Flaubert halhatatlan hőse, Homais volt az úr. Mint Erich Fromm rámutatott erre:s 

frakkba, zsakettbe, redingotba vagy más, ehhez hasonló, termetet megnyújtó, komoly, ünnepi ruhába 
öltözött, magas gallért, cilindert s hosszú, karcsú sétapálcát viselő, szakállas, monoklis, tekintélyt 
árasztó férfiak, hosszú ruhába bújt, magas kontyú, királynő külsejű, óriás mellű, méltóságos fejtartású 
nők néztek a századvég képeiről a késő utódokra; az öltözetig, a divatig hatolt az önteltség. Ezt 
tükrözték vissza a monumentalitásra törő, büszke épületek: a washingtoni Capitol éppúgy, mint a 
londoni Tower, a bécsi Burg, avagy a pesti Országháza, a tágas körutak, a pályaudvarok, a 
vásárcsarnokok s a fényes operák. Egy nagy egység volt egész Európa: útlevél nélkül lehetett utazni 
benne a virtuálisnak tűnő, békésen aluvó határokon át. Egyfajta civilizációs hipnózis/ogta a lelkeket. 

1 GADAMER, H. G.: Die Grundlagen des 20. Jahrhunderts. - Aspekte der Modernität. Hrg.: Hans 
Steffen. Göttingen, 1965. 78. 

2 BABITS Mihály: Keresztül-kasul az életemen. Bp. 1939.18., 16. 
3Id.: KOHN, H. (ed.): The Modern World. New York, 1963,179. 
4 ZWEIG, Stefan: Die Welt von Gestern. Frankfurt am Main, 1970.16. 
5 FROMM, Erich: The sane society, New York, 1960. 98-9. 
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Megnyílt a párizsi világkiállítás, a repülő Blériot-nak tapsolt a világ. Megtartották a hágai béke
konferenciát. 1904-ben - az orosz-japán háború évében - az amszterdami szocialista kongresszuson a 
japán s az orosz küldött, Ratayama és Plehanov a résztvevők tapsa közt átölelte egymást. Bertha von 
Suttner pacifista regénye, a Le a fegyverekkel volt a divatos olvasmány. Minden sugározta annak 
tudatát: előremegy folyvást a fejlődés, védett a világ.6 „A haladás nem véletlen, hanem szükségszerű 
hirdette az Homais-k zseniális filozófusa, Herbert Spencer: Amit gonosznak, erkölcstelennek nevezünk, 
el kell hogy tűnjék a világból. Biziös^Tíögy tökéletessé válik az ember."1 A szélekre szorultak a Jákob 
Burckhardthoz hasonló veszélylátó képzelettel megvert életek, kik az Imperium Romanum hajdani 
sorsát, a barbárság eljövetelét, árnyait jósolták. - S a világháborúban megmutatkozott az alá
aknázottság. 

Igaz, nem akarta ezt ekkor felismerni még az emberi többség. Ragaszkodni kívánt a szekuritás-
hithez. Nagy kalandnak tűnt pusztán a háború, izgalmas hétvégi kirándulásnak, honnan a levelek 
hullása után hazatérnek majd a fáradt katonák, s ahol abbahagyták, ott folytatják tovább. Egy titkos 
jelentés megőrizte pl. az 1910-es császári-cári potsdami találkozón egy magasrangú német és orosz 
katonatiszt beszélgetését. Megállapították, hogy elkerülhetetlen a háború, de egymástól mégis úgy 
búcsúztak el: „Teljesíteni fogjuk kötelességünket. Mindez azonban nem lesz akadálya annak, hogy a 
háború végén újra összejöjjünk Párizsban, a Ritznek a teraszán, s elmondjuk egymásnak: a másik 
oldalról hogy festett a világ."6 Ilyen mérvű volt az emberi gyanútlanság. 

Nem szűnt ez akkor sem, mikor a lelkesedést elsodorta már a lassú elhúzódás, és mindenki számára 
nyilvánvaló lett, hogy egy óriás húsdaráló gépezet indult működésbe, mely a maga - lövészároknak 
nevezett járataiban - naponta öt - usque ötvenezer embert őrölt hullává. Még ezt is feledni akarta a 
valóság elől szökni vágyó struccmagatartás. Hangzott az utcákon a hetyke katonadal: „Ne sírjatok 
budapesti lányok, - Visszajövünk még hozzátok." Hevesi Sándor Jókai-dramatizálásait játszotta óriási 
sikerrel a Magyar Színház. S születésének pillanatában, az 1873-as „krach"-ot követő megrázkódtatás 
időszakában vállalt szerepét töltötte be ismét a feledniakarás jellegzetesen monarchikus műfaja: az 
offenbachi ironikussal szemben érzelemesen romantikusnak nevezhető bécsi-budapesti operett. A lét 
mákonya lett. Népszerűsége soha nem látott fokra emelkedett. Oly híressé váló daljátékok születtek 
rendre, mint pLa Mágnás Miska, Sztambul rózsája, Pacsirta, Pillangó főhadnagy, s nem utolsó sorban a 
Csárdáskirálynő. Zengtek mindenfelé ennek híressé vált melódiái: „Te rongyos élet, bolondos élet...", 
„Me búsulj rózsám, lesz még szőlő, lesz már lágy kenyér". Ráborult az átélt borzalmakra a színes 
hazugság. Nem akart szembenézni saját helyzetével az eltévedt ember. Nem akarta tudatosítani a 
történt fordulatot: az imperializmus teremtette új léthelyzetet: a veszélyeztetettséget. 

Még az értelmiségi elit körében is csak a háború után tűntek fel s lettek népszerűek olyan 
katasztrófa-érzést sugalló művek, mint a Spengler-féle Untergang des Abendlandes, Karl Kraus Die 
letzten Tage der Menscheit, Bergyajev Le sens de l'Histoire, Tawney: Acquisitive Society s a 
Pinthus-féle híres Menschheitsdämmerung antológia. Elmitizáltan bár, de a maga alapjait kérdőjelezte 
meg a húszas évek ilyen és ehhez hasonló könyvsikereiben a polgári világ: a katasztrófa-élmény, ha a 
szellem csúcsain is, de áttört ekkor már. A háború első éveiben a biztonság koordináta rendszerében 
gondolkodott viszont még a legmagasabb intellektuális szint is. Ady közvetlen szellemi környezetében 
is fogta a lelkeket a szekuritáshit, annak nem történelmi, de napi jellegű optimizmusa. „Leveled.... 
elszomorított - írta például 1914 őszén az egyik, költőhöz küldött levelében még a józan, szkeptikus 
Bíró Lajos is - Én remélem, hogy győzünk és a győzelemtől sok jót várok.9 S még a háború ellen 
fordulók közt is hatott ez a naiv bizakodás. Még ők is úgy vélték, visszatér megszokott medrébe 

6 Vö.: TUCHMAN, Barbara: The prowd Tower. New York, 1966. 229. kk., 270. kk., 337. kk., 407. 
kk. - TAYLOR, A. J. P.: From Sarajevo to Potsdam. London, 1966,9. kk. 

7 Id.: SNYDER, L.: The world in the 20 t h Century. New York, 1964.18. 
8 LAQUEUR, Walter: Russia and Germany. Boston, 1965. 49. 
9 Bíró Lajos Ady Endrének. 1914. szept. 11. (PIM. A. 138/1.). 
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csakhamar az élet. Nem mérték fel teljes egészében a történt katasztrófát. Egy háborút láttak csupán s 
nem az imperializmus kibontakozását. Nem értették a század természetét. Még egy Jászi Oszkár-szerű, 
nem mindennapi gondolkodóban is ott hatott a hegeli „Versöhnung mit der Wirklichkeit." „Rendet, 
történeti szándékot, isteni akaratot" tudott „észrevenni" olykor „civilizációnk felborulásában".10 A 
háború morális eü'télésében következetes, de politikai-világnézeti természetének felmérésében bizony
talan volt. Ilyen levelet küldött így ő is Adyhoz: ,JVagyon átérzem és osztom aggodalmaidat. De talán 
mégis túl pesszimista vagy. Az egyén sorsa gyakran ellentétes a közösségével Most is lehetetlen olyan 
világesemények közeledését észre nem venni, melyek nagy kárpótlásokat, sőt, boldogságokat fognak 
nyújtani a jövőnek a jelen gyötrelmeiért."' * 

Kiváltképp híven magas szellemi-morális szinten, így kiélezetten - tükrözte ezt a szekuritáshittel 
elegy tagadást a babitsi attitűd. Nem a szervezet egészének meghibásodását: üzemi balesetet látott ő 
csupán a kitört világvészben. „A történelem legmonstruózusabb véletlenének" vélte a háborút.1 2 

Éppen ezért, ha etikai igényessége maradéktalanul elítélte is azt: szekuritáshitét nem ingatta meg a 
történt esemény. Az életfilozófia tételeinek megfelelően az élet tűnt nála szükségszerűnek. Éppen 
ezért, mint a Húsvét előtt centrális ellentétpártjában, a holttal, a mechaniku ssal, a gépszerűvel s a vele egy-
•jelentésűnek vett „szörnyű malommal", a háborúval szemben viszonylag könnyen győzött itt a március, 
az élet, a béke, a remény. A szeretet, a megértés csakhamar eljövő, virágültető idilljét idézte a költő. 
A „ha túl leszünk" könnyű hitével élt: a vágyott perspektíva közelbe került. Csak később vette észre, 
hogy „a béke nem volt béke. Valaki nyilván gúnyt űzött belőlünk"13 Adynál viszont egy percre sem 
nyílt meg ez a közel távlat. Babits háborús, verseinek kulcsszava, a béke nála csak elvétve tűnt fel. A 
Nyugat 1916. március 26-i, zeneakadémiai matinéján a Húsvét előtt-tel egyszerre felhangzó március-
versében, A mosti Márciusban Babitstól elütően az illúziótlanság mélyeiből, a kételyek közé 
beágyazottan szólott a remény. A kétségbeesés és a bizakodás lírai tónusa a Babits-verssel ellentétben 
nem egymást követte, mindvégig együttélt: polifonikus volt a versépítés, ö nem egyszerűen egy 
háborút látott, mely majd végetér, s eljön újra a kor, ahol „majd a béke énekel" és „elhallgat a szél". A 
történelmi fordulatra, az imperializmus teremtette új léthelyzetre figyelt: 

S félek, be kár, 
Hogy ezután rosszabb lesz élni 
S ezután jön még csak ítélet. 

(Az ítélet előtt) 

- hangzott a szava. A lényegre látott a költői erő. 
Igaz: adott volt Adynál korábban is a veszély sejtése.' Az európai szellem azon nagyjai közé 

tartozott, kik „a boldog béke" időszakában is mindig érezték, hogy elvált egymástól a látszat és a 
lényeg, akik észrevették a derűs felszín mögött a sorstól letiport „öreg Kunnékat", hallottták folyvást 
„a fekete zongora" tépett dallamát, Kafka szavával: „a Semmi trombitáját". Ez volt a szellemnek az a 
vonulata, melyet átadott a tizenkilencedik század majd a huszadiknak. Különböző típusok tartoztak 
ide. Voltak, akik Marxhoz s Engelshez hasonlóan tudományosan - a kapitalizmus természetrajzát 
értve, felvázolva - nemcsak hírül hozták látszat és lényeg elválását, de választ is adtak rá. Voltak, akik 
mint Nietzsche, mítoszt szőttek köré, elontologizálták az észlelt problémát, s hirdették mint a létezés 
legfőbb törvényét, az örök tragédiát.'Voltak akik Baudelaire-hez, Rimbaud-hoz vagy a nagy oroszokhoz 
hasonlóan, művészként sejtették csupán a tragikus mélyeket. Minden eltérés mellett, s ellenére is közös 
volt azonban bennük a biztonság-tagadás, a megoldatlanság tudása, sejtése. Az Homais-kel szemben 
különcök voltak így. Nem fogta őket a szekuritás-hit. Ezért lett mind szembeötlőbb időszerűségük. 

1 "Jászi Oszkár Ady Endrének 1914. aug. 12. (OSzK.) 
1 ' Uő.: 1914. aug. 27. (MTA K. 7/104). 
12 BABITS Mihály: Ezüstkor. Bp. 1938. 81. 
1 3 BABITS Mihály: Keresztül-kasul az életemen. Bp. 1939.18. 
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Az első világháborúval kezdődő nagy, huszadik századi, emberi megrázkódtatások sora mind 
teljesebben Őket igazolta. S közéjük tartozott Ady Endre is, a précurseur-ök közé. A peremvidék 
küldte. 

Nem véletlen, hogy nemcsak Rákosi Jenő, avagy a Borsszem Jankó gúnyolódott költészetének 
„értelmetlen" voltán: idegenül álltak irdatlan bánatai előtt olykor a hívek is. Jellemző volt a korra 
Oláh Gábor egykori vallomása. Olyannak látta ő a bámult, irigyelt, idősebb írótárs művét, költészetét, 
mint ami ^sajátságos, mély, szomorú dolgok panteonja, mintha fekete nagy hajó úszna fekete 
tengeren". S menekült tőle. ,JKökeményei elhervadnak hamarosan - írta - az Élet árja elsöpri, mert 
Ady a halál rokona, költészete halál"14 Vagy ahogy versében ,JEgy faragott istenképhez" szólva 
megfogalmazta: ^Megrémültem - Mert koponyádból - Fekete víz folyt halott ember - Kitártam 
mellemet lihegve - S rohantam a dörgő életbe - Vissza ujjongó szerelemmel'" 

Nem egyedül állt Oláh Gábor ezzel az idegenkedéssel. Mint a Lédával a bálban c. költemény 
„fekete párjára" „rettenve néztek" a belle époque derűjében, ebben az óriási bálteremben élő 
„rózsakoszorús ifjak, leányok", a gyanútlan sorsok, Ady tragédiát jósló komorságára. Még a 
gondolkodók sem tudták vállalni az ő egzisztenciális, mély szomorúságát. Ady „a világirodalom 
egyetlen költője, aki nem irt egyetlen vidám verset sem" - jegyezte meg találóan róla később Lengyel 
Menyhért,15 megfogalmazva az egykorú barátok fenntartásosságát. Nem véletlen, hogy Hatvány 
levelében állandóan kísértett a tanács: „Jó volna egy kis napfény az Ön életében, meleg olasz 
napsugarak, pár tengeri fürdő a Lidón, a költészete is megérezné."16

 JyAz élet ujjongó köszöntését' 
szerette volna hallani tőle.1 ' A szekuritás kora volt a századelő, nem kellettek a vésztjósló Cassandrák. 
Kierkegaard sokat idézett bohócára emlékeztetett Ady a maga tragédia-sejtésével. A kigyúlt cirkuszban 
egyedül állva a porondon ő látta csupán a háttérben leskelő lángokat. De hiába kiabált, nem figyeltek rá. 

Csak a biztonság szűntén, s háború éveiben, mikor abszurd tettekben tört felszínre immár az 
imperializmus rejtett lényege: az értelmetlenség, éreztek rá sokan, de még akkor is csak a kisszámú 
jobbak, Ady korábbi tépett jajaira. Érvényesült a művészi recepció örök törvénye: a husserli „elvárási 
horizontnak" kellett szélesbednie, a befogadónak is meg kellett érnie a közölt mondandóra. Kellett, 
hogy megérkezzék - Lukács terminológiájával szólva - a visszhangzó „előtt". Jelképes volt itt Bartók 
példája. Szerette ő mindig Ady Endrét,,de élete mélypontján, 1916-ban, mikor mint Kodály írta, „a 
külvilágtól elidegenedve, magába merülten... megismerte a szenvedést", komponált csupán verseihez 
zenét.18 Az elvesztett biztonság világába vetve abban a nihilbe néző, tépett, keserű hangulatban talált 
rokonérzést, mely olyan általa megzenésített Ady-versekben, mint pl. a Három őszi könnycsepp, Az 
őszi lárma, Az ágyam hívogat már régóta ott élt. Hozzá nőttek ekkor már, legalábbis a leggondol-
kodóbbak, Ady „oktalan szomorúságaihoz". Joggal érezte a világháború éveibe érkezett költő a 
folytonosságot Joggal érezte „megnőtt életnek" önmagát, s írhatta gőggel: ,Most, íme, itt az 
életemnek - Átkos és bús magyarázata". Hiszen-a vers szavaival szólva: „Testem, ez a szent, kényes 
szerszám - Mint valami ördöngös posta - a most-Idők rémületeit - Előre és magával hozta". (Már 
előre,« rendeltettem.) Nem véletlenül merült fel ebben a versben is s a folytonosságtudat más 
költeményeiben is (A megnőtt Élet; Vér: ős áldozat) a szifilisz képe. Az elrendeltség-érzés elvi alapját: 
látszat és lényeg ellentmondását sűrítette ez szimbólumként mintegy magába. Művészileg relevánssá 
vált egy életrajzi esetlegesség. Mihályi Rozália csókjá-nak írója, elszenvedője, amit a háború felszínre 
hozott, régóta érezte. Tudta, sejtette, hogy a kulturált életek szépsége, nyugalma, látszat-harmóniája 
mögött ott leskel valahol mindig a mélyben a betegség, az őrület, a halál. Üzen az élőknek az 
ismeretlen Mihályi Rozália, az értelmetlenséget megszemélyesítő, ostoba, léha kis kóristalány: az örök 
létveszél> 

14Id.: TÓTH Endre: Oláh Gábor 1907-ben. Utóhatár, 1970. 957-959. 
1 'Levelek Hatvány Lajoshoz. Bp. 1967. 487. 
1 «HATVÁNY Lajos: Ady. Bp. 1974. 499. 
17Uo.501. 
1 'KODÁLY Zoltán: Visszatekintés. II. Bp. 1964. 433. 
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De miképp már a választott profán kép, az akart vulgarizmus, a vérbaj-metafora - éppúgy, mint az 
előbb idézett versrészletben a posta-hozta rímpár köznapisága egymaga jelezte: zárójelbe tevő, 
hatálytalanító iróniával szólt a költői váteszség. Jelképes volt az, hogy az eleve-rendeltség 
reprenzentatív versében, A megnőtt Élet-ben, az irónia volt mindvégig a strukturális meghatározó. 
Jelezte ez mintegy, hogy még a „sejtő kínnal", „szédülettel", „rémületekkel" teli életeknek is váratlan, 
fordulatszerű volt a kitört világvész. Iróniával nézhette csak magát mindenfajta állítólagos jósoló 
öntudat, költői váteszség. 

Mert igaz, ott komorlott a szorongás, a katasztrófa érzése a nihil-döbbenet korábban is az 
Ady-költészetben: a demokratikus forradalmár világképén átütött az imperializmus-hozta válságérzés. 
De a demokratikus forradalmár illúziót maradéktalanul elsöpörni nem tudta ez még. A civilizációs 
hipnózis hatott nála is. Ott élt benne a hit, hogy százada ,/tumanista század", s hogy,,Európa szépen 
beevezőben van a békés kultúrmunka révébe". „A kultúra békít, hódit - írta - s olyan gyönyörű 
eseményeket produkál, amilyenek a vérszagú históriában sose történtek eddig'." Még nem sokkal a vész 
kitörése előtt is „az emberiség csillagokhoz vezető útjáról" beszélt.19 Határtalannak érezte az emberi 
jövőt. 

Félreértés ne essék: nem vált időszerűtlenné a huszadik században sem ez a humanista hit. Nem 
abban volt - ha úgy tetszik - „tizenkilencedik századi" bizonyos fokig még az 1914 előtti Ady, 
amiben a polgári kiábrándulás (elsőként a híres Kosztolányi-féle Ady-revízióban) akarta láttatni. Nem 
abban, hogy hitt a hagyományos, nagy, humanista értékekben: 1. az emberi észben, annak nem 
mágikus-ráolvasó, de megismerő-analizáló képességében; 2. a tudományos és technikai előrevivő, 
tökéletesbítő szerepében; 3. a vérségi kapcsolatokon túli, választott, értelmes emberi közösségek 
létrejöttében, az emberiség emberiséggé szerveződésében; 4. a személyiség kiteljesítését lehetővé tevő, 
emberhez méltó társadalom eljövetelében. Mindebben igaza volt. Nem a haladáshitben, az emberi 
méltóság, a humanizmus gondolatában húzódott a XIX. és a XX. századi gondolkodás közti különbség. 
Igaza volt Adynak a „huszadik század" felől nézve is akkor, mikor „beteges, arisztokratikus 
ítéletként" bélyegezte meg pL a civilizáció-ellenes nézeteket, s hirdette velük szemben: „a civilizáció 
kultúrát jelent".20 Hiszen - mint írta - nincs ,firról fogalmunk, mi mindent változtatott meg már 
eddig is Európa nyugatán a gépkocsi".21 Igaza, volt, mikor - éppúgy, mint hajdan Petőfi a vasútét - ő 
a repülés jelentőségét énekelte meg, s zengte a „nagy Egy-Világ" álmát, úgy ítélve meg, hogy 
„mindenkinek kedves, jó lakóhely lesz" egyszer majd a Föld. Nem a „tizenkilencedik századi", de a 
nagykorúsodó, a reneszánsztól kezdve mind öntudatosabbá való, újkori ember természetes érzése volt az 
ily haladáshit. Abban kísértett pusztán a „tizenkilencedik századiság", hogy minden baljós érzés, 
tragikus sejtelem ellenére is a valóságosnál könnyebbnek, buktatók nélkülibbnek vélte ő is az emberi 
fejlődést. Haladás-koncepciója a háború előtt az egyenesvonalúságot valló felvilágosodás korihoz állt 
még közelebb, s nem a hangsúlyozottan dialektikusan értelmezett huszadik századihoz. Fogta 
bizonyos mértékig az ő látókörét is a civilizációs hipnózis: a szekuritás-hit. 

Ez érteti meg, hogy ha az elvontságból kilépve, tartalmilag is konkretizálta olykor a benne élő 
tragédia-sejtést, mint magyar rossz érzést, mint magyar tragédiát fogalmazta meg azt. Nem terjesztette 
ki az egész világra. Ellenkezőleg: szembeálllította egymással a világ haladását s saját hazája elmaradott
ságát. A demokratikus forradalmiság áthagyományozott kliséje kísértett, a Petőfi-féle ,Jtt minálunk 
nem is hajnallik még - Holott máshol a nap már úgy ragyog". „Szabad minden nép, üdvéért szabad, — 
Csak nálunk rothad minden bárgyú kínban" - hangzott több mint hatvan év múltán a jellegzetes, 
kiélező szembeállítás, a demokratikus ellen tétklisé (Kín és dac). Költészetében az imperializmus korát 
élte, tükrözte, de csak a magyar valóságot tudatosította. Magyar bánattá szűkült így nála nemegyszer 
az imperializmus ellen gyűlő keserűség. Ahogy Elmenni távolra, pusztulni c. versében közvetlen a 
háború előtt megfogalmazta: 

1 9 ADY Endre: A nacionalizmus alkonya. Bp. 1959. 221. 
2 "ADY Endre összes Prózai Művei. IX. Bp. 1973. 239. 21. Uo. 339. 
a iUo. 339. 
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Be furcsa, mikor mellünkben sírunk. 
Be furcsa, hogy ilyeneket írunk, 
Ma, amikor úgy röpül a világ 
S csak a magyar lantos nyög és kérdez 
Mint egy régi diák. 

Anaforikus hangsúlyokkal, megszorító ellentétezéssel szembe volt itt állítva egymással a nyögő magyar 
lét s a röpülő világ. Mintha egyébként rendben lett volna minden, s csupán a magyar jelentett volna 
kivételt, bántó megtorpanást. Hungarocentrikus antifeudális forradalmiság volt a lényeget nézve így 
még az Adyé. Az imperializmus egész rendszerét csak sejtése fogta át, de nem a tudata. A magyar 
valóságon át keresett kiutat az imperializmus korát élve, látva is. Forradalmi optimizmusa és a tragikus 
magyarság-érzés közti feszültség nem utolsó sorban épp innen volt érthető. Az imperializmus élménye 
s a demokratikus forradalmi kiútkeresés közti ellentmondást visszatükrözően paradox módon olvadt 
együvé forradalmiságában: tragédiaérzés és szekuritáshit. 

A háború kitörése után viszont maradéktalanul konkretizálódott már, mi addig sejtés volt. Fordulat 
történt. A világ egészére kivetítődött a magyar keserűség. Maradéktalanul eljutott Adyhoz a kor 
kihívása. Ha a fogalom nem is volt centrálisán jelen: tudatosodott az imperializmus kora, a teljes, 
világnyi veszélyeztetettség. Ennek volt tükre, hírhozója az egyik jellegzetes kései adys tartalmi 
motívum: a fordulatélmény. 

A fordulatélmény poétikai megjelenítése: a metamorfózis-motívum és a katasztrófa-kép 

Fordulatnak látta Ady minden vonatkozásban az 1914 utáni vüágot a korábbihoz képest. Az 
élmény jelenlétét hírül hozta már egymagában a kiküzdött fogalom, a kísértő vezérszó: a néven 
nevezés. Idézve „a tegnapiból egészen mássá zuhanó világot" szerepet kapott Ady szótárában a 
fordulás kifejezés, fordulása élt s volt világnak" látszott. „E világfelfordulásról,'''' „e felfordult 
időkről", „pompás cinikusok, illeszkedők nagy fordulásáróV beszélt a költő. „Bántotta" a jobbak 
„kifordultsága". S aggódóan kérte: „ördögök mai színjátéka - Nehogy kiforgasson magamból".2 2 

S ezen a lexikai áruló jelen, a megnövekedett szógyakoriságon túl a fordulat-élmény tükrözője volt 
a belső forma is: egy jellegzetes, tartalmi-tematikai motívum tűnt fel. Átértékelő ellentétek szőtték át a 
verset. Uralkodó tematikai szín lett a metamorfózis. Nem véletlen, hogy Ady első nagy háborús 
költeménye, az Ésaiás könyvének margójára végig ily tematikai sémára épült: A-ból B lett, „a jónak és 
Istennek készülő" ember a maga visszájára, „ősi vadságunk" foglyává változott. A fordulatélmény 
kifejezője volt ez az alakítás. Hiszen a fordulat mindig minőségi ugrás: megváltoztatja az értékek 
előjelét. Presztízst kapott egyszerre, mi addig rossznak, gonosznak számított. A jó viszont érték
vesztetté vált, mint ama híres József Attila-féle „háborúból visszamaradt húszfilléres, a vashatos". 
Magával hozta a megélt imperializmus mint jellegzetes tematikai motívumot: a kafkai „átváltozásokat" 
az „antiregényeket", „anti-drámákat": az átértékelő ellentétezést. Tükröződött benne a fordulat-
élmény. 

A fordulat irányát jelzőn negatív utótaggal konkretizálódott tartalmilag ez a motívum. A szerkezet 
mozgását nézve a jó ment itt mindig a rossz felé. Ennek megfelelően értékelődött át - csak egyetlen, 
de a történt fordulatot, a biztonság tűntet, a felnövő veszélyeztettséget leginkább érzékeltető példát 
hozva - az ember a maga környezetével együtt. Isten híres sarja minden állatoknak csúfjává változott, 
latrok útján jártak, kik Jézusokként kezdték. Megcserélődtek a szokott szerepek: „Csörtettek bátran a 

22 A fordulat motívuma 1. Emlékezés egy nyár-éjszakára; A régi Isten - továbbá: ADY Endre: 
Válogatott levelek Bp. 1956. 493.; Hősök a költőgépben. Nyűg 1914. II. 339.; A. E.: Vallomások és 
tanulmányok. Bp. 1944. 128. 
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senkik - S meglapult az igaz ember", lámpás szép fejek sután megszédültek, emberségesek igen 
megrémültek, viszont rút zsivány arcok ékesre derültek. Üszkös, sötét, halott lett a hajdanán piros 
gondolat is. S az átváltozott emberhez áltváltozott miliő illett. A nappalból egy fuvalom által éjszaka 
lett, a táltosok gyönyörű kora nyomában egy más érkezett el, hol hunyó napnak véres csókja, vad 
dühöknek vad szerelme volt a piros rózsa. S mindent betetőzően, mint fő-átváltozás az élet halálba 
ment át. Ifjak, kik voltak hoppra megvénültek, a föld lakói döghalálba dűltek. Kimondatott mint végső 
ítélet: „Olyan jó volt - S most, hogy milyen mindegy ".2 3 

A fordulatélményt tükrözte vissza a metamorfózis motívum, az átértékelő ellentétek sora. S az 
tükröződött a lexikai és tematikai sík mellett a költészet legérzékenyebb területén, a líra ideg
rendszerében: a képalakításban is. Előtérbe kerültek a negatív irányú fordulat jelzésére Homérosz óta 
oly igen alkalmas képek: a katasztrófa-képek. A „mai romlást" „világok pusztulását", „Gondolat, 
Szépség csúnya vesztét", ezt a „világkatasztrófát" mindenekelőtt ők jelenítették meg.24 A kataszt
rófa-metaforák legkülönfélébb konkretizáló változatait gyűjtheti össze Ady költeményeiből a 
diagonális versanalízis, avagy a modern francia irodalomtudomány műszavát használva, az ún. 
tematikai elemzés.2 * A főbb típusokat számbavéve, adottak voltak mind az embertől, mind pedig az 
emberen kívüli erőktől okozott katasztrófaképek. 

Az emberi Világból, mint legmegszokottabb, mindenekelőtt kínálkozott a baleset képe. Véresre 
zúzott homlokkal, mintha éles, nagy kő érte volna, dobása valakinek, tarkón ütötten, álom-babonától, 
rontó csodától megverten él itt az ember.26 A balesetet konkretizálóan kísértett untalan a zuhanás-
motívum. Hisz az egyik legkiélezettebb baleset volt ez. önként kínálkozó költői toposz. 
Nem véletlen, hogy a katasztrófa-élmény későbbi reprezentatív antológiájában, a Pinth.us-fele.Me/iscA-
heitsdämmerung-bani Sturz und Schrei lett a nyitó ciklus címe. A zuhanás réme riasztotta folyvást az 
Ady-versek fiktív énjét is. Gyermekként a mélység fölött járva tört-szédülten zuhant a mélységbe, 
kihullott Rómából és Velencéből, s úgy bukott fel, mint buta holt,2 7 Baudelaire-nek ezt a sorát érezte 
magához közel ekkoriban a költő: ,J)ans les caveaux ctinsondable, ou le Destin m 'a déjá relégué" 
(„Bús pincém mélyén, hová a sors vetett"). Visszhangzott a katasztrófa-képre a katasztrófa-élmény.2 8 

Az ember okozta sokk, megrázkódtatás közt a baleset, a zuhanás mellett ott volt továbbá a 
rablás-motívum. Megrabolt, balog utasként ballagott itt még a Hold is. S a kényes rabló is rabolt, rút, 
zsivány arcok tűntek fel Eljött amaz idő, amikor a Múltat leginkább fosztogatták, éktelenítettek, 
mikor nagy kincseket loptak s kifosztott lélekkel, drága megrabolt emlékekkel állott az egyén.29 

Koldussá meztelenedéit. S az emberi gonoszság mellett támadt az emberi kegyetlenség is. A hóhér-kép 
kísértett. A hóhér-idő tűnt fel, s Vörös bársonyban és skarlátban, mint valami hóhér, nyargalt a 
Titok.30 

De képileg méginkább kiélezően, a történt fordulatot még szorítóbban érzékeltetőn nem az 
embertől, de a tőle független erőktől okozott katasztrófa-képek sorakoztak kiváltképp nagy számbán. 

. 
2 3 A metamorfózis-motívumra 1. Mai próféta átka; Élünk vagy nem?; Emlékezés egy nyár-éjszaké

ra; Krónikás ének 1918-ból; Nóták piros ősszel; Ésaiás könyvének margójára; Kár a Voltért; A piros 
rózsa; Uram, segíts bennünket. 

/*Sl nacionalizmus alkonya 236.; őrizem a szemed; Koldus hívésnek átka. 
2S/A tematikai elemzésre 1. BARÓTI Dezső: Az Értől az óceánig. A vizek motívum-hálózata Ady 

költészetében. Kézirat. 
2 6A baleset-képie: Őrizem a szemed; Koldus hívésnek átka; Véresre zúzott homlokkal; A Föld 

ébresztése 
27 A zuhanás- motívumra: Követelem a Holnapot; Bátor jaj nélkül; Hogy kevesen vagyunk; Láttam 

rejtett törvényed. 
2 8 A. E.: Az irodalomról. Bp. 1961. 395. 
2 ' A rtótós-motívumra: A Hold megbocsájt; Emlékezés egy nyár-éjszakára; Krónikás ének 1918-ból; 

Ember az embertelenségben; Ugrani már: soha. 
3 0A hóhér-motívumra: A titok arat; Tegnapi tegnap siratása; Mai próféta átka; Ember az 

embertelenségben; A fajtám sorsa; Krónikás ének 1918-ból; Új marquisk nyáktilója. 
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A maradéktalan kiszolgáltatottság világába érkezett az egyén. Feltűnt fenyegetően a veszettség s a 
döghalál képe. A világ megveszett, világ-veszettség dühei dúltak, pusztítottak Maga fűtötte, vad 
poklába veszett ebként rohant be az ember. S minden-jók dögbe hulltak, küldték a Dögbe szegény 
hívőket, millióknak döglött kedve.3' 

Igaz: a döghalál a maga groteszkségével az imperializmusnak csupán egy későbbi korszakában, a 
József Attila-i kórt terjesztő őspatkány, a camus-i pestis időszakában, a fasizmus megérkeztével lett 
csak domináns. Itt még villant csupán. Tragikusabb arccal jelent meg a kezdet kezdetén a katasztrófa
élmény. A döbbenet volt nagyobb s nem a förtelem. Az imperializmusnak maradéktalanul meg kellett 
mutatnia a maga arculatát ahhoz, hogy az ős-patkány terjesztette kór, a pestis legyen a hozzárendelt, 
jellegzetes kép. Ady verseiben nagyobb pátoszú természeti csapások álltak még előtérben. így pl. a 
szárazság. Nagy szárazság idején szólt ez a költészet, mikor forrtak, az emberi velők.32 S megjelent 
másfelől a fagy. A megfagyasztó bizonyosságban, megfagyotton a teljességes nyárban élt ez a költő.3 3 

Kiváltképp gyakorta tűntek fel azok a katasztrófa-képek, amelyek épp a maguk patetikus jellege 
folytán nemcsak negatív de pozitív irányú fordulat kifejezésére is alkalmasak voltak. így például -
éppúgy, mint korábban a forradalmi versekben - kísértett itt /is a viharnak a képe. Csak épp e 
tematikai-szerkezeti kontextus változott. A forradalmi versekben azonos síkon, egyirányúan élt az 
egyén és a vihar. Az égi háború felszabadító, tisztító hatása s a vállalás bátorsága látszott. Itt viszont, 
mint Csontváry-festményén, a Vihar a Hortobágyon c. képen, a békés előtér s a fenyegető, viharos 
háttér közti feszültség hangsúlyozódott. A mi-vüág - ők-világ ellentéte látszott. Riasztgatón vették 
körül az egyéni életet a vihar képei. Gyilkos, vad dúlás, istenítélet-idő, förgeteg, kitört égi háború, vad 
zápor, szörnyű szél, dörgés, villámlás fenyegette a lét számos, kicsiny megbúvó idilljét.3 4 S a vihar 
kíséretében árvíz jelent meg. Áradt tavasz-vizek ömlöttek tova, üres ostoba vérhabok itatták a világot, s 
Örvény szélére kerülve fúlt, fuldoklott az ember.3 s 

Az árvízhez társként tűzvész lángolt fel. Nagy tüzet csináltak, felgyújtották a világot itt a 
versekben. Lángolt a vénhedt világ, s a mindent beharapó rettenetes fekete tűzben hamvadtak a 
sorsok.36 S fölfelé menve mind patetikusabb katasztrófa-rétegek felé Vulkánok morajlottak, föld
rengés jelent meg. A biztonságot elvesztett, veszélyeztetett kor érzékeltetéséhez kiváltképp illett a 
Vulkán-kép. Nem véletlenül lett vüágsiker Lowrey könyve: Under the Vulcano. Szimbólumot jelzett 
itt már egymaga a cím: formát kapott benne a veszélyeztetett lét. S a fordulatélményről hírt hozó Ady 
Endrénél is ott élt ez a kép. Vulkánokon épült itt minden. Tűzokádó, haragos hegyek keresték 
káromkodó lánggal az eget, a Föld szive őrülten dobogott. Minden repedt, szakadt, az addigi élet mint 
Óceánia, süllyedni kezdett.3 7 Az apokalipszis időszaka volt ez. A katasztrófa képsor ebben teljesedett 
ki. Eljött a költői látomásban az utolsó ítélet. 

Az imperializmus hozta fordulatot érzékeltető íróknak, művészeknek kedvelt képe volt mindig is az 
apokalipszis, a világpusztulás, a szekularizált utolsó ítélet. Jelképes tettként könyvelhető el az, hogy 
Pinthus Hoddis versét, a Világvégét helyezte a Menschheitsdämmerung antológia élére, s az apokalip-

3 • A veszettség-döghalál-motívunaa.: A hivalkodó ember; Életesnek látom magamat; A megcsúfolt 
ember; A régi sereglések; Az öreg ház; Krónikás ének 1918-ból 

3 2 A szárazság-motívumra: Nagy szárazság idején; Beteg ember fohásza. 
3 3 A fagy- motívumra :Régi negédességem meghalt; Láttam rejtett törvényed; Ásít a tükör. 
34A vihar-motívumra: De ha mégis?; Cifra szűrömmel betakarva; A szenvedésnél többet; Régi 

negédességem meghalt; Láttam rejtett törvényed; A leghasztalanabb áldozat; Követelem a Holnapot. 
3 5 Az árvíz-motívumra: Már előre rendeltettem; A hivalkodó ember; Vér: ős áldozat; A leghasz

talanabb áldozat; Krónikás ének 1918-ból; Az utolsó hídfő; Kevés beszélgetés magammal; Intés 
szegény legényeknek; A Jelen muzsikája; Boldog új évet; A csillag-lovas szekérből; A Titok arat. 

3 6 A tűzvész-motívumra: Két kuruc beszélget (Nagy tüzet csináltunk...); torony az éjszakában; A 
mosti március; Vörös tele-Hold emléke; Új marquisk nyak-tilója; A földi kunyhóban; Nóták piros 
ősszel 

3 7 A vulkán-, földrengés-motívumin: Az ősz dicsérete; Vulkánok és szívek; Strófák Május elsejére; 
Új s új lovat; Intés szegény legényeknek; Összebúvó félelem órái; A kísérő házak; Torony az éjszakában 
— valamint: Levelek 505. 
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szis-élmény korai hírhozója, Georg Heym volt gyűjteményében az egyik legkiemeltebben szerepeltetett 
költő. Irodalomtörténeti terminussá lett később szinte az apokalipszis kép. Kafkát, Musilt, Brochot 
joggal emlegették „osztrák apokaliptikusokként"3 8 , valóban egy pusztuló birodalom s egy pusztuló 
világ szószólói voltak. S nem véletlen, hogy Audenről írva az apokaliptikus látásban vélte meglelni 
Frank Kermode is a modern főismervét.39 Mindennél alkalmasabb volt ez a metafora az imperialista 
lényeg - a veszélyeztetett lét - érzékeltetésére. A legkülönbözőbb típusú s irányú alkotókat lehet 
megidézni erre példaként. Karl Kraus éppúgy élt ezzel a képpel, mint később a fasizmus idején 
Maseerel, avagy még később, a hidegháború és az atombomba időszakában Beckett, Juhász Ferenc 
vagy az Apokrifot író Pilinszky. S Adynál is rögtön a háború kitörésétől kezdve ott élt ez a kép. János 
jelenései lett ekkor az egyik legkedvesebb bibliai könyve. Vonzották hozzá az apokalipszis látomásai. S 
a summa dies-X, a dies irae-t idézte a saját verseiben is: a kárhozat napját. Hisz „csodák és szomorú 
sorsok ideje" jött el: „csillagraj, üstökös, égi ábrázatok, különös fények és tüzek" tűntek fel. >tÁté... 
a kéjgyilkos harag szabadon bocsátotta minden seregeit. '^0 Öldöklő angyalok, dühödt angyalok szágul
doztak szerte, s ki a szentek véréből ivott, szilajul veres fenevadján nyargalt részegen a szörnyű 
asszony, a Titok ,JSgész világ szőttje kibomlott" Világok pusztulása, világok múlása, a Halál és 
Szépség násza vette kezdetét. Vér, jaj és láng lett úrrá mindenütt, megindult a Föld, A Tenger és az Ég. 
Sóbálvánnyá meredt az egyén. Sötét planéták holtas sorsa látszott.4' Végsőkig vivődött a katasztrófa 
kép. Jelezve mintegy a történt fordulatot. Azt, hogy eltűnt a világból minden biztonság, az 
imperializmus korába — a veszélyeztetett lét birodalmába — ért az emberiség. Megszülethetett az 
Emlékezés egy nyár-éjszakára, a fordulatélményt megjelenítő, nagy Ady-költemény. 

A fordulatélmény reprezentatív verse: Emlékezés egy nyár-éjszakára 

Az Égből dühödt angyal dobolt Tudtuk, hogy az ember esendő 
Riadót a szomorú földre, S nagyon adós a szeretettel: 
Legalább száz ifjú bomolt, Hiába, mégis furcsa volt 
Legalább száz csillag lehullott, Fordulása élt s volt világnak. 
Legalább száz párta omolt: Csúfolódóbb sohse volt a Hold: 
Különös, Sohse volt még kisebb az ember, 
Különös nyár-éjszaka volt. Mint azon az éjszaka volt: 
Kigyúladt öreg méhesünk, Különös, 
Legszebb csikónk a lábát törte, Különös nyár-éjszaka volt. 
Almomban élő volt a holt, Az iszonyúság a lelkekre 
Jó kutyánk, Burkus, elveszett Kaján örömmel ráhajolt, 
S Mari szolgálónk, a néma, Minden emberbe beköltözött 
Hirtelen, hars nótákat dalolt: Minden ősének titkos sorsa. 
Különös, Véres, szörnyű lakodalomba 
Különös nyár-éjszaka volt. Részegen indult a Gondolat, 
Csörtettek bátran a senkik Az Ember büszke legénye, 
És meglapult az igaz ember Ki, íme, senki béna volt: 
S a kényes rabló is rabolt: Különös, 
Különös, Különös nyár-éjszaka volt. 
Különös nyár-éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, 

3 8 Vö.: ROTHE, W.: Schriftsteller und totalitäre Welt. Bern, 1966. 7. kk. 
"KERMODE, Frank: Modern essays. London-New York, 1971. 40. 
4 0A. E.: Az irodalomról. Bp. 381.; Jött éve csodáknak Világ, 1915. aug. 8.; A nacionalizmus 

alkonya. Bp. 1959. 243.: Vallomások és tanulmányok. Bp. 1944. 128. 
4 'Az apokalipszis-motívumra idézett versek: A „Dies irae"; E nagy tivornyán; Mai próféta átka; 

Emlékezés egy nyár-éjszakára; A Titok arat; Őrizem a szemed; Az utolsó hídfő; Egy háborús virágének; 
Mag hó alatt; Uj s új lovat; Új marquisk nyak-tilója. 

488 



Valamely elhanyagolt Isten Egy világot elsülyesztő 
Életre, kap s halálba visz Rettenetes éjszakára: 
S, íme, mindmostanig itt élek Különös, 
Akként, amaz éjszaka kivé tett Különös nyár-éjszaka volt. 
S Isten-várón emlékezem 

1917 februárjában íródott ez a vers. A nagy Ady-költemények módjára készült: hosszan hordta 
magában a költő. Csinszka emlékezete szerint „megírása előtt közvetlenül... Ady hetekig feldúltan 
kerülte a munkaalkalmat, riadozott a próbától, mindenféle narkotikummal csöndesitette a kínzó 
idegességét, éjszakái elviselhetetlenek voltak, gyötrelmes neuraszténiával várta őt a hajnal, e 
napokban még zárkózottabban elkomorult."*2 Úrrá lett rajta a jellegzetes alkotói betegség: a 
megvalósítás-sokk; a félelem attól, hogy papírra vetve elhalványodnak a nagynak, teljesnek ígérkező 
sorok. Mint alkotó pályáján mindig, gyötörte itt is a ki nem dalolt dal és a megvalósult mű közti 
távolság: az igényes életeket mindig kísérő elégedetlenség. Hisz nagyon jól tudta, hogy csak „az el nem 
dalolt dalok", az elképzelt művek, az „álomkatonák" „őrülten szépek", s a megvalósultak „hitvány 
szökevények"; árnyképei csupán a fejben élőknek. Közbeékelődik s lerontja őket - mint az 
Eckermannal beszélgető Goethe utalt rá - „a szó gyámoltalansága"4 3 : még a legnagyobbakat is kötő, 
feszélyező eszközbeli hiány. 

Hetek múltán történt-meg csupán - ismételten Csinszkát idézve - míg „végül is rászánta magát a 
munkára. Az alkoholt félretolta" és „két napi vajúdás után" megszületik a mű. „Utána - ahogy 
Csinszka írta - bor nélkül is részeg, összeesik s mint egy hullát fektetjük le."** 1917. március elsejei 
számában megkülönböztetőn, kiemelt helyen - garmond szedésben - hozta a verset a Nyugat. Ignotus 
találkozva a költővel, könnyezve ölelte át (a falusi Magyarország mélyeiből eredő, jókais érzelmesség 
még a „modernekben" is élt): „Bandikám, megírtad a háború legnagyobb versét."** Észrevette a 
nagyot, kivételest a nem-mindennapi művészi érzék. Mert valóban a nagy Ady-versek közé tartozott az 
Emlékezés egy nyár-éjszakára. Amelyen megélt valóságot szólaltatta meg: a fordulatélményt. 

Mi volt az oka, hogy épp ekkor, épp 1917 februárjában fogalmazódott meg ily tisztán Adyban ez a 
mondandó, hogy ekkor kapta a legmélyebb, legteljesebb művészi kifejezést? Semmiesetre sem 
valamiféle közvetlen, magánéleti esemény. Ha van érv a pozitivista kritikából eredő életrajzi babona, a 
személyes életrajzból, a biopszichikai egyéniségből magyarázó, irodalomtörténeti szemlélet ellen: 
akkor ez a vers az. Hisz épp a biztonság felé ment ekkor, a veszélyeztetettség irányába forduló élet nagy 
versét megírva, az egyéni sors. 

1917 januárjában meghalt Boncza Miklós. Bertuka lett az egyetlen örökös. S ha csak a vagyon 
kamatjainak élvezési jogát kapta is kézbe: megszűnt ezzel a költő körül minden anyagi gond. A 
Boncza-temetésre Pestre feljövő, a vers írásának időpontjában Dénes Zsófia szerint a Vadászkürtben, 
más adatok szerint a Hungáriában, mindenesetre nem a régi Magyar Királyban, de Budapest egyik 
legelőkelőbb szállójában vettek ki már szobát. A Boncza-vagyon felemelte őket az úri Magyarország 
kivételezettjei - a fentlevők - közé. S nemcsak az anyagi, az alkotói gond is rendeződni látszott. Hatvány 
ekkor vette át a Pesti Naplót, szerződéssel kötve magához Adyt. Rendezni kívánta egyben versesköte
tei további sorsát is: tárgyalásokat kezdett, hogy átvegye a kiadási jogot. Az összegyűlt költemények 
kötetben való megjelentetésére újból lehetőség nyílott. Egyénüeg rendben volt az élet, minden 
korábbinál biztosítottabbnak, védettebbnek tűnt. Nem innen, nem a személyes sors problémáiból 
tolult fel éllel a fordulatélmény. Mint minden igazi nagy műalkotás, a teremtő életek elrendelt szintjén 

4 2RÉVÉSZ Béla: Ady trilógiája. Bp. 1935. 250. 
4 3ECKERMANN: Gespräche mit Goethe. 1830. március 14. 
44Csinszka: Házasságunk történetéhez. Kézirat. (OSzK. Fond. 74/40-47.) 30-31., valamint 

RÉVÉSZ: id. h. 
4 5 RÉVÉSZ: id.h. 
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- a történelmi szinten - a társadalmi-történelmi valóság mély megélése nyomán született meg ez a köl
temény is. Nem a partikuláris: a nembeli én beszélt. Az egyéni élet biztosítottsága, mint kiélező hely
zet, csak még határozottabban ugratta szembe a biztonsághiányt: az egészben rejlő megoldatlanságot. 

Mert az egyéni helyzettel ellentétben tragédiák felé menő volt a közösségi lét. Nem önmaga sorsát, 
de az emberi jövőt, a háború meggondolkodtató-kérdező valóságát hordta idegeiben a ,.különös 
éjszaka" látomását megidéző költő. Igaz: látszólag csöndesek voltak ekkor, 1917 elején, a messzi 
harcterek. Pihenték az 1916-os év nagy vérveszteségeit: Verd unt, a Somme-partját, Luck-Oknát, 
Isonzót, Doberdót. Mégis történt azonban valami, ami hadászatilag talán nem, de szimbolikusan 
minden korábbi megmozdulásnál jelentősebb volt: kezdetét vette a korlátlan német tengeralattjáró
háború. 1917. január 16-án, a különféle formában történt béketapogatódzások meghiúsulása után adta 
ki erre II. Vilmos a titkos utasítást. Február 1-től kezdve a blokádövezeten belül jellegétől függetlenül 
torpedóztak a német U-bootok minden arra járó, feltűnő hajót.46 Nem védett többé a polgári jelleg: 
kezdetét vette - először a világtörténelemben - a totális háború. Nyilvánvaló lett a technikai 
haladásban ott rejlő veszély. 

Mint Gellért Oszkár írta egyik 1917-es cikkében: „a világháború legnagyobb technikai csodája" volt 
az U-boot.47 S ha korábban a technikai fejlődés táplálta leginkább még Ady Endrében is a 
haladáshitet, most kirívón látszott ennek torz visszája: a növő technikával az embertelenség is 
erősödött, nőtt. Megsemmisítettek az U-boot lövegei - a békereményekkel és az ellenséges hajókkal 
együtt - a túl könnyűnek vett haladáshiteket is. Nyüvánvaló lett a totális háborúk felé menő 
imperialista fejlődés egyik fő ismérve: a technikai gátlástalanság, a morál, a jog teljes elválása az 
elérendő hadi érdekektől. Ahogyan a német döntést helyeslőn Gellért Oszkár írta: „Az új technika 
kinőtt a régi jogból s miután nem tudta magához idomítani, nem tehetett mást, fölébe kerekedett... 
az U joga nem jogkérdés többé. "4 8 Megteremtette a búvárhajó-háború a század eljövőn nagy 
jogtalanságainak modell-szituációját: elsőként adott példát a totális háborúk oly gátlástalan eszköz
bevetéseire, mint amilyen a német stukák gyújtóbombája, az atombomba avagy a vietnami biológiai 
hadviselés volt. Ki képes volt arra, hogy messzire nézzen: messzire láthatott. Az egyszeriben ott 
rejlett a majdani kifejlett, a későbbi konkrét. Nem véletlen, hogy minden korábbinál erőteljesebben 
fogalmazódott meg ekkor Adyban a fordulatélmény. 

Mert a fordulat verse volt az Emlékezés egy nyár-éjszakára mindenekelőtt.4 9 Erről tanúskodott 
már egymagában a néven nevezés. A mű központi helyén — a 49 soros költemény 24. soraként — 
inverzióval külön megemelve, sorélre helyezve ott állt a fordulás kifejezés („Fordulása élt s volt 
világnak"). A fordulatélményre utalt a vers kulcsszava is: a szabálytalan refrénként, megkettőzötten 
visszatérő, tizenkétszer megismételt, egyszer pedig a maga szinonim szavával furcsaként feltűnő 
különös melléknév. Jelezte ez is a maga felerősített szemantikai sugárzása révén a váratlan változást: a 
szokottól eltérőt. Erről hozott hírt a versbe sűrített folklorisztikus anyag: az előjelek sokasága is. Mint 
mindig, jelentős események megtörténtekor, előjelekké stilizálta át a babonás képzelet itt is a 
különféle esetleges eseményeket: a méhes kigyúrtát, a kutya eltűnését stb.s ° 

A fordulat hangsúlyozója volt mindezen túl a vers mozgó jellege és megemeltsége is. Riadót dobolt 
itt egy dühödt angyal rögtön a költemény elején, s végigvonult a képek gyors váltásában, a cselekvést 
jelző igék megugró számában a vers egész menetén ez a riadószerűség. Mozgott a költeményben 
ábrázolt világ, mint mindig nagy változások idején. S ugyanakkor a történések súlyát érzékeltetendőn 

46Vö.: GALÁNTAI József: Magyarország az első világháborúban. 1914-1918. Bp. 1974. 
307-309. 

4 7GELLÉRT Oszkár: Wilson és az „U" joga. Nyűg 1917.1. 386. 
4 "GELLÉRT Oszkár:i. m. 390. 
49A vers korábbi elemzései közül főleg a következőket használtam fel: KERESZTURY Dezső: A 

szépség haszna. Bp. 1973. 126-134.; SERES József-SZAPPANOS Balázs: Verselemzések. Bp. 1970. 
132-139.; KLAUBER Mária: Emlékezés egy nyár-éjszakára. Kézirat. 

soVö.: SCHÖPFLIN Aladár: Ady. Bp. 1945.2 172. 
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megemelődött a vers hangulati tere. Kozmikus szint látszott a köznapi mögött. Biblikus rájátszások, 
János Jelenései-nék. képei tűntek fel. Számnévi s egyéb túlzások szőtték át a verset Xiegalább száz ifjú; 
legalább száz csillag; legalább száz párta; minden ember; minden őse; „Sohse volt még kisebb az 
ember"). Minden sugallta a rendkívülit, a nem-mindennapit, a kivételes percet. S a fordulatjellegre 
utalt a művészi szerkesztés egyik fő vonása: az időkezelés. Mégpedig ennek három sajátsága: 1. a 
mozzanatosság, 2. az elszubjektivizálás, 3. a diszkontinuitás. 

A mozzanatosság hírül hozójaként nemcsak mint szó jelent meg a versben a hirtelen („Hirtelen, 
hars nótákat dalolt"): ebbe az irányba hatott a választott időbeli színtér már egymagában is. Spontán 
követve az emberi fantáziának azt a törvényét, mely érzékeltetni akarva a minőségi változás 
váratlanságát, ugrásszerűségét, szeret mindig egy rövid időponthoz kapcsolni oly eseményeket is, 
melyek pedig egyetlen dátumhoz sohasem köthetők: itt is egy kurta időközbe, egyetlen éjszakába 
sűrítette be a történt változást a megjelenítés. Mozzanatosította a versbeli időt a művészi erő. S ebbe az 
irányba hatott a domináns igetípus is. Mozzanatos igék sorakoztak rendre (lehullott, kigyúlt, elveszett 
stb.). Alkalmas volt ez az igefajta arra, hogy jelezze a váratlan beállást, a pillanatszerűséget, a 
fordulathoz elrendelt időállapotot. 

Ezzel párhuzamosan elszubjektivizálta egyben az időt a költői erő. Ami egyfelől - történelmileg -
(mint mindig a fordulat) mozzanatszerűnek, percnyinek látszott, az másfelől — az én felől nézve -
kitágítottnak, jelentősnek tűnt. Mint feszült pillanatokban mindig: megállt az idő. Ennek érzékel
tetésére eseményekkel zsúfolta tele a művészi megjelenítés a kiválasztott éjt. Ady Lajos irtait rá, hogy 
„a baljóslatú, különös jelek: kigyúladt öreg méhesünk, legszebb csikónk a lábát törte, jó kutyánk 
Burkus elveszett... bár külön-külön, de mind és valósággal megtörténtek" gyermekkorukban.51 

Egyetlen éjbe való tömörítésük az időpont súlyát emelte meg. Kiélezett. Megnövelve az időtartamot, 
érzékeltette a művészi formálás a pillanat nem-mindennapiságát, jelentőségét. 

Végül az időkezelésnek a mozzanatosság s az elszubjektivizálás mellett harmadik sajátságaként 
diszkontinuitás lett uralkodó. A fordulatélmény jelenlétéről tanúskodott ez. Annak volt ismérve az 
éles bevágás, a megszakadottság. Uralkodóan volt jelen végig a múlt idő, mégpedig a befejezett múlt, s 
azon belül is hangsúlyozottan, tizenegyszer megismételve tűnt fel a versben a létige múltja: a volt. 
Súlyát nemcsak az ismétlődés jelezte, de a szerkezeti elhelyezés is: rímszóként élt ez, s a vers vele 
zárult. Grammatikai metaforává vált így. Szétáradt hangulata a költemény egészén. Úrrá lett nyomán a 
vo/fnak az érzése: a visszavonhatatlan, a befejezettség. Régmúltba süppedt minden, mi korábban 
létezett. Végtelen jelen vette kezdetét. A mozzanatos múlt, mint annyiszor a nyelvben, itt is egyben az 
utána elkövetkező jelenbeli állapot hírhozója volt. A záró jelenidővel (élek, emlékezem) szervesen 
simult. Szakadék épült a fordulatot jelző mozzanatos múlton át a „különös éjszaka" s minden korábbi 
között. Még az emlék is csak addig a határpontig ért. Teljes lett a diszkontinuitás. Egy világot 
elsülyesztő jelző került az éjszaka elé. Katasztrófa történt. 

Mert a fordulatélmény hírhozójaként - mint általában negatív fordulat esetén - kísértett itt is 
végig a költeményen a katasztrófa-kép. A zuhanás, a hullás képzete tűnt fel a felszíni, logikai 
szerkezetet mintegy keresztezőn. Az Égből a földre helyhatározós szerkezettel s egyben a nagy 
kezdőbetűből a kicsi felé esve (Ég föld) — lefelé menve - indult a költemény. S ez az irányultság, a 
hullás, az esés, különféle formában - latens metaforaként - mindvégig jelen volt. Ennek szavai, 
kifejezései tűntek fel rendre s ha más logikai-mondattani összefüggésbe illeszkedtek is: hangulati 
kapcsolatuk művészi erő lett. Egy irányba hatottak oly szétszórt képi tények, mint: a csillag lehullott, 
a párta omolt, az igaz ember meglapult, az ember kicsi lett, az iszonyúság a lelkekre ráhajolt, s hogy egy 
világot elsülyesztő éjszaka látszott. A lefelé-menés hangulata ezen a titkos képi áramon át a lélekbe 
hatolt. Annál is inkább, mert a hullás, a zuhanás mellett, mint latens metafora, megjelentek másfajta 
balesetképek is: bomolt az ifjú, kigyúladt a méhes, lábát törte a csikó, elveszett a kutya, addslett az 

5 'ADY Lajos: Adalékok Ady verseinek keletkezéséhez. L. DÓCZY Jenő-FÖLDESSY Gyula: 
Ady-Múzeum. II. Bp. 1924.186. 

491 



ember, véres a lakodalom, a gondolat megbénult. A fordulatot tükrözte s egyben minősítette ez a 
zuhanást, balesetet, azaz katasztrófát idéző, rejtett képi sor. A negatív fordulat hírhozója volt. S erről 
tudósított egy másik szembeötlő formai sajátság: a metamorfózis-motívum gyakorisága is. Lényegében 
erre épült fel végig a költemény. A vers kulcsalakzatát jelentette ez. A formai determinánst. 

Átértékelő ellentétek sokasága jelezte: visszájára fordult a „különös éjszakán" a költeményben 
ábrázolt világ; biztonságosból veszélyeztetetté, otthonosból otthontalanná vált; A a maga ellentétévé, 
ß-ve változott. Az otthon-motívum állt itt előtérben, az volt a különféleképp megfogalmazott 
átértékelő ellentétezésnek -AB változásnak — egységbe fogó képi motívuma, a metaforikus közös 
nevező. Két okból is alkalmas volt ez erre a szerepre. Egyrészt a szekuritás s a veszélyeztetettség világa 
közti ellentétet mindennél jobban érzékeltette. Hisz a szekuritás hitéhez hozzátartozott mindig is az 
otthonlét érzése. A háború előtti évek uralkodó osztályainak gőgjét, biztonságát már egymaga tükrözte 
az otthonosság elrendelt műfajának, az idillnek uralkodó volta. Ez jellemezte Szabolcska líráját 
éppúgy, mint aCsepregi- Géczy-féle népszínműveket, avagy Aggházy, Paczka, Vastag, Pállik festészetét 
s a Gartenlaube magyar utódját, az Új Időket, ezt a hangsúlyozottan családi lapot. A veszélyez
tetettséget megérző, a biztonságtudatot elvesztett életekhez viszont, mint - Kafka K-jától, Krúdy 
Szinbádjától kezdve Tersánszky Kakuk Marciján, avagy a dublini utcán céltalan kószáló modern 
Odüsszeuszon, Joyce Ulyssesén át Celine, Kerouac, Mándy modern pikaróiig - számos regényalak 
tanúskodott róla, mind otthonuk-vesztett figurák voltak, idegenbe vetett, kallódó sorsok. 

A szekuritás megszűnésén túl tükrözni tudta másrészt az otthon-motívum a forradalmiságon belül 
végbement átalakulást is: a különbséget a kiliasztikus mozzanatokat maradéktalanul még le nem vetett 
forradalmiság s a valóságra néző gondolkodó között. Hisz az otthon-gondolat a forradalmiság egyik fő 
ismérve, az otthonteremtés hitét, akaratát jelenti az mindég. A jog asztalát, a bőség kosarát - a 
világnyira kitágult otthont - idézte Petőfi éppúgy, mint József Attila, megjelenítve a sétára menő 
szabadságot s a lugasok árnyait. Az otthon-gondolat változásán át fejeződhet ki tehát legteljesebben a 
forradalmiságon belül végbemenő hangsúly-eltolódás is. S így volt ez Ady Endre esetében is. 
Viszonylag könnyűnek vélte ő maga szekuritás időszakában felnövő forradalmiságával az otthon
teremtést. A világháború fordító élménye, a maga egészében elvesztett biztonság felnövő tudata kellett 
ahhoz, hogy eltűnjék belőle minden kiliazmus és kiteljesedjék egy másfajta, mélyebb, a fejlődés 
ellentmondásosságát számba vevő forradalmiság: a valóság maradéktalan vállalásáé. Az otthon-gondolat 
átalakulása egyszerre tudta jelezni épp ezért a szekuritás-érzés maradéktalan tovatűnését s a forradal
miság változását is: a teljes fordulatot. Szükségszerűen ez a motívum jelentette így a fordulatélmény 
nagy, hírhozó versében, az Emlékezés egy nyár-éjszakára c. költeményben a centrális képi motívumot. 
Az otthon világa volt itt az éjszaka előtti, az Előtt világa, az Utáné pedig a szétzilált otthoné. Azon a 
bizonyos „különös éjszakán" „fordulása élt s volt világnak" történt: az otthonos vüág biztonság
vesztetté, otthontalanná változott. A szerkezeti rendbe beillesztett, tömbösített: nyílt és a vers
egészben szétszórt: rejtett metaforák, egymást támogató sokasága, kettős árama hozott erről hírt. 

Megszűnt otthonnak lenni a metamorfózis-motívum realizációjaként a világmindenség. Az apoka
lipszis réme kísértett. Mint Fónagy rámutatott erre, ebbe az irányba húzott már egymagában az egyik 
uralkodó, stiláris alakzat, a felsorolás is. >y4 mondat mikrokozmoszában maximális szemantikai 
entrópiát, elemekre bomlást hozott ez létre": szétvetette a mondat szerkezetét. így mint pl. Rimbaud 
Gyerekkor c. verse, vagy Juhász Ferenc számos költeménye tanúskodott róla, alkalmas volt ez az 
alakzat vüágvég-hangulatok érzékeltetésére.5 i S nemcsak közvetetten - egy stiláris figura sugallatával 
- , de közvetlenül is idézte a vers az apokalipszist: idézte annak képanyagát. Ellenségessé komorult a 
kozmosz. Az angyalok, kik „gyémánthavat" hoztak valaha, a Kis karácsonyi ének-ben a gyeimek 
számára dühödtté váltak. Nem Rilke szelíd angyalai voltak többé, de a „dühös ölyvként" lecsapó, 
baudelaire-i „vadak". Még a hangszerük is felcserélődött: a szokott trombita dallam nélküli ütőeszköz
ként - dobként jelent meg. A föld szomorú lett, a hold csúfolódó, a csillagok hulltak, „elhanyagolt 

5 2FÖNAGY Iván: Felsorolás. L. Világirodalmi Lexikon. III. Bp. 1975. 90. 



istenek" kaptak életre, s ha álomba is, élőkké váltak a holtak. Az utolsó ítélet réme kísértett. Megszűnt 
testvéri arccal az emberre nézni a kozmosz. S hasonló változás ment végbe a természetben is. A 
beköszöntő otthontalanságot kiélezőn jelzőn különössé, rettenetessé vált a nyári éjszaka. 

Mert nem életrajzi eredetű, véletlen színhely volt a versben megadott nyári éjszaka, de poétikai 
jelentéssel bíró, választott időpont. Hiszen az általános mozgósítás híre, mint Ady Lajos feljegyezte, 
nem az éjszakában s még csak nem is este, de a délelőtti órákban érkezett Mindszentre: „dél felé már 
mámoros csapatok indultak a legközelebbi vasúti állomás felé" - írta.5 3 A költői alakítás azonban az 
éjszakába rakott be mindent, hogy jelezze ezzel is, miként sötétedett el az otthonlét-érzés egyik 
leghívebb hírhozójának, az idillnek fénye. Az idill képe volt ugyanis - Fazekas Mihály Nyári esti 
dal-a, Kis János Nyári holdvilágos éjszaká-yí, Kölcsey Esti dal-a, Bajza Esthajnal-* egyaránt példa rá - a 
felvilágosodás kora óta a magyar költészetben a nyári éjszaka. Petőfi „négyökrös szekerének" ökrei 
ballagtak valaha a borjádi úton ily szép fényességben. S a költő itt - mint Keresztury Dezső 
rámutatott erre - nemcsak.tagadta az áthagyományozott képklisét, de a maga ellentétévé változtatta, 
szembefordult vele.S4 Mit Vajda Nyári éjjel-s kezdett, kiteljesedett. Ez a nyári éj már a bartóki 
„éjszaka zenéjét" Auden Summer night-ját, a Juhász Ferenc-féle „éjszaka képeit" idézte. A világban 
való otthonosság képe az otthontalanság hírhozója lett. 

Arcot váltott a metamorfózis-motívumot, az A-ból B sémát konkretizálón a kozmosz s a természet. 
S méginkább megtette ezt - szűkülő körben az én felé haladón - a közvetlen környezet: a választott 
miliő. Éppúgy mint a nyári éj esetében, kiélező volt itt is a képi alakítás. A hangsúlyozott idill, s 
hangsúlyozott otthon: a falu s azon belül is a közvetlen szülőföld színei tűntek fel. Az otthonlétet, a 
meghittségét, a szétbonthatatlan egybetartozást a kiválasztott képi mozzanatok s a velük együttjáró 
többes szám első szentélyű birtokos ragok már egymaguk hordozták: méhesünk, csikónk, kutyánk, 
szolgálónk. Mind egy falusi otthon tartozékai voltak ezek. S a feltűnő, konkretizáló tulajdonnevek is 
ide cövekeltek: Burkus, Mari Kirajzolódott'egy az énhez tartozó, ismerős világ: az otthon jelent meg. S 
ennek tudatát még mélyebbre végsőn melengető jelzők kísérték az egybehalmozótt képi elemeket: öreg 
méhesünk, legszebb csikónk, jó kutyánk. S a választott perspektíva is otthont éreztetett. Mintha csak 
egy gyerek adott volna számot a maga kis vüágáról. A kis dolgok ily naggyá pusztán a gyermek 
szemében nőhettek. S ez a meghitt világ fordult hirtelen a maga visszájára: a katasztrófát jelzőn a 
baleset- és kísértet-motívum tűnt fel. A méhes kigyúladt, a csikó lábát törte, a kutya elveszett, a néma 
szolgáló dalolni kezdett, a holt élővé lett. Minden azt tette, mi megszokott szerepével ellentétes volt. 
Az emberi otthonosság elrendelt környezete - a szülőház - is otthontalanná komorult. 

Nemcsak a szülőföld tárgyi tartozékaiban, az emberekben is végbement ez az átalakulás. Az A-ból 
ő-klisé ott is érvényesült. Az emberi együttélés szabályozója, a tisztesség eltűnt. Felfordult a morális 
értékrend, változott a presztízs. A rossz lett cselekvő, a jó csak elszenvedő: a párta lehullott, a tisztaság 
veszett, a senki csörtetett, az igaz ember lapult. S az emberek belső világa is fonákjára fordult. Ki az 
otthonlét perceiben kiegyensúlyozottan, önnön lényegét büszkén érezve élt: ráébredt hirtelen a benne 
rejlő szakadékokra, mindarra, ami az embert önmaga ellentétévé alakította át. Kicsi lett az ember. 
Megjelent - abszurd, értelmetlen világba-vetettség érzését mintegy konkretizálva - az iszonyúság, a 
félelemmel elvegyült undor, a Sartre-féle nausée. S beköszöntött az irracionális. Felkavargott az 
ösztönvilág összes vad érzése. Az otthon képét idéző ige, a beköltözött gúnyosan, groteszkül negatív 
irányú lett: a lelki mélyvilág, az észellenes érkezett meg vele: ,Jíinden emberbe beköltözött - minden 
ősének titkos sorsa". Az ősember tűnt elő. S önmagából kivetkőzve részegen, béna senkiként 
tántorgott a Gondolat, az ész, az embert emberré tevő lényegi erő. Az állati létet idézték az igék 
(csörtet, meglapul). Mint mindig a nihil szorításában, az állati felé tolódott itt is az emberi lét. 

Végezetül - befejezve a sort - az otthontalanság állapotába került az én, a személyiség. Ki addig 
többes számokba beszőtten jelent meg (csikónk, kutyánk, tudtuk stb.), hirtelen egyes számúvá lett: 

5 3 ADY Lajos: Ady Endre. Bp. 1923. 196. 
5"KERESZTURY Dezsőn, m. 129-130. 
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magányossá vált. Az otthontalan lét tipikus szituációjába, a várakozáséba rajzolta be magát versebe a 
költő. Mint a Kastély K-ja, vagy mint a két Godot-ra váró Beckett-hős, nem cselekvőként, nem 
résztvevőként, de kiszolgáltatottan, istenvárón élt. A világmindenségtől, a kozmosztól kezdve -
mindinkább szűkülő körökben - a természeten, a szülőföldön, a környező embereken, az emberek 
belső világán át le az egyénig szétbomlott a „különös éjszakán" az otthonlét-tudat. Megőrült a világ. 
Úrrá lett az otthontalanság, az értelmetlenség. A metamorfózis mindenütt végbement. 

A fordulatélmény megjelenítésére volt hivatott 1. a néven nevezés, 2. az előjelek felsorakoztatása, 
3. a mozgó jelleg, 4. a megemeltség, 5. az időkezelés, 6. a latens metafora: a kísértő katasztrófakép, 7. s 
nem utolsósorban a központi formáló elvet jelentő metamorfózis-motívum. S ezt a megjelenítést tette 
teljessé a tipikus szituációhoz tartozó tipikus attitűd felvázolása: a bekódolt értékelő tartás. Mert 
nemcsak az élmény volt jelen a versben, hanem a hozzárendelt lelki visszhang is, mégpedig a líra 
sajátosságainak megfelelően a maga összetettségében, belső vibráló ellentmondásosságában. Érvé
nyesült a lírai totalitás elvéhez hozzátartozó, attól elválaszthatatlan művészi sajátság: a polifónia, az 
értelmi-érzelmi vibráció. 

Maradéktalanul a maga teljességében, komplikáltságában adja vissza ugyanis a nagy líra mindig a 
kor emberének érzésvilágát. Nemcsak a tudatosított, előtérben álló érzéseket jeleníti meg, de a szélekre 
szorítottakat, az elfojtottakat is, nemcsak a vállalt, elfogadott lelki visszhangokat, de az elvetetteket is. 
Hiszen a személyiség önmegvalósítása mindig alternatívák közti választás. Egy-egy lehetőségét veszni 
hagyja az én, hogy megvalósítsa azt, ki végül is önmaga. S a nagy líra érzékeltetni bírja az így létrejövő 
bonyolultságot, belső remegést. A megvalósult személyiség vállalt, határozott feleletei mellett tükrözni 
tudja a másfajta, eltérő, kibontatlan hagyott válaszokat is. "Látszik a megtörtént döntések árnya: az 
elutasított számos másfajta lehetőség. A lírai egyértelműséget meg nem szüntető, de mindig színező, 
mindig árnyaló belső gazdaságnak, többértelműségnek, polivalenciának, a Lukács-féle meghatározatlan 
tárgyiasságnak a költészetben, nem utolsósorban épp ez a forrása: az értelmi vibráció, a polifon-jelleg. 
Amit az epika avagy a dráma több szereplőre bontva ábrázol: azt a líra a maga sajátos érzelmi 
sokoldalúságával, vibrációjával valósítja meg. Jelezni tudja egyet kiemelve, elfogadva is az adott kor 
legfőbb tipikus válaszait, s egyben azok érték-hierarchiáját. Az ember ismételten át tudja élni így a 
megtörtént döntést. Érezve a másfajta utak, lehetőségek mélyben vibrálását, élményszerűvé válik 
számára a verstől adott, vállalt felelet belső igazsága, a többértelműségben mégis jelenlevő állásfoglalás. 
S adott volt ez a totalitás az Emlékezés egy nyár-éjszakára c. költeményben is. Ha nem is egyenragúan, 
egymásnak alárendelten, értékviszonyba állítottan bár, de kétfajta visszhangzó attitűd húzódott meg a 
költemény mélyén. Jelződött a kétfajta lehetőség. 

Mert kétféleképpen válaszolhatott az egyéni lélek a megérzett negatív fordulatra, az imperializmus
hozta s a háború hatása alatt tudatosodni kezdő új létélményre: a veszélyeztetettségre. Felelhetett 
egyfelől a behódolás, a növő pánikérzés. S felelhetett másrészt a be-nem-hódolás, a szembenéző, vállaló 
nyugalom. Az agy elkülönülő összetevőiből, az érzelmek gócát jelentő agytörzsből - a thalamusból -
és a gondolkodás helyét képviselő agykéregből - a cortexből - képezve a műszót: egyaránt 
visszhangozhatott a thalamus- és a cortex-emberség. 

A thalamus-emberség, a pusztán érzelmi reakció lehetséges, tipikus válaszaként feltűnt a pánikérzés. 
A megérzett nihilhez, értelmetlenséghez a lélek mintegy maga is hozzásimult. Nem véletlen, hogy a 
zürichi Dada kabaréban épp ekkor teremtette meg az európai szellem az értelmetlenség modern 
művészetét. Az élet felrémlő káoszára, az imperialista világháború kérdőjelére volt ez egyfajta sajátos 
felelet. A „lássuk uramisten, mire megyünk ketten" meghasonlott, dacos mozdulatával eldobta az 
ember az esztelen világban maga is az ész iránytűjét. Elontologizáíta, világelwé tette a megérzett, látott 
értelmetlenséget. Nagy őrületekházának nyilvánítva az egész létezést: a háború óriás, torz grimaszára 
visszagrimaszolt. A „fekete humor" groteszk formájában magasra csapott a kétségbeesés. 

A lírai totalitás s a polifónia elvének megfelelően magában hordta az Ady-vers belső gazdagsága is 
az ily típusú válaszlehetőséget. A thalamus-emberség felrémlő válaszának, a pánikérzésnek külső 
jeleként ott élt a versben - másodrendűen, alárendelten bár - egyfajta sajátos belső remegés. A maguk 



összhatásában ebbe az irányba vittek oly diszharmónia-sugallatlehetőségeket magukban hordó stiláris 
jegyek, mint pl. a nagy számban jelenlevő oxymoronok, az összebékíthetetlen képzeteket egyberántó 
nyelvi szerkezetek. Kaján örömről, véres, szörnyű lakodalomról, dühödt angyalról, elhanyagolt istenről 
beszélt a költő, az iszonyúság hajolt itt rá a lélekre, a holt-dalolt szavakat csengette egybe a rím. A 
képzetek között levő nagy távolságban a meghasonlottság, a kétségbeesés szólt. Ebbe az irányba vittek 
az oxymoronokkal együtt, velük kölcsönhatásban, egymást erősítőn a különféle ellentétezések {életre 
kap - halálba visz), az alanyi és állítmányi rész rendjét váltogató, kiasztikus mondatszerkezetek 
{,Jíigyuladt öreg méhesünk, - Legszebb csikónk a lábát törté'), a különféle szófaji átcsapások, a 
funkciócserék {senkik, volt világ senki béna volt), a constructio kata szinezin-ek, az egyeztetési 
lazaságok {azon az éjszaka), a mondatok rendjét bontó inverziók {„Fordulása élt s volt világnak", 
„Akként, amaz éjszaka kivé tett'). Noha a vers inkább nominális jellegű volt, de igék kerültek majd 
mindig rímszóba {volt, bomolt, omolt, dalolt, rabolt stb.), helyzeti súlyt kaptak, felerősödtek így: 
sugallták a megmozgatottságot, a belső remegést. Ezt jelezte a szabadvers irányába húzó verstani 
építés: a szabálytalanul - hol 3, hol 6, 7, illetve 8 sortávolságra visszatérő refrén, a vers egészén 
végighúzódó, hol egy, hol kettő, hol öt, sőt egyszer küenc sorral elválasztott, - o/í-okkal való rímelés, 
a 8, 9, 10 s 3 szótagos sorok ideges, rendszertelen váltakozása, végül a meglehetősen kötetlen, 
anapesztusokkal tépett, emelkedő és ereszkedő sorokat keverő, 3/3/3-mal tagolásra hajló viszony
lagosan szabad Versritmus: a rapszódia-jelleg. S kiváltképp jelezte a belső dúltságot a képi szerkesztés. 
Különféle - 1. kozmikus, 2. köznapi, 3. elvont-gondolati - képsíkok vegyültek egybe. Ugrált 
közöttük folyvást a képzelet. Ha az egyik pillanatban az égből angyal dobolt, a másikban már méhes 
gyulladt ki, a harmadikban pedig az iszonyúság hajolt a lélekre. A képek gyors váltása, a köztük levő 
asszociációs távolság a lélek megbillent egyensúlyát kirívóan jelezte. S mint az izgatottság állapotában oly 
gyakran: éles, rikoltó hanghatások törtek fel {riadót dobolt, hars nóták), babonás jelek sokasága 
látszott. A negatív fordulat - a hullás — élménye vitte az egyént az értelemvesztett, az esztelen felé. A 
világ észlelt irracionális hangulatába a lélek belesimult. 

De mindez csak a vers kifejtetlen, mély rétegeiben, tudatalattijában, az ún. pod textombm élt, a 
mű előterében a másik válasz állott: a cortex-emberségé. A szembenézésé. Ez öltött testet a 
versformálás uralkodó meghatározójában: a gondolatiságban. Nagybetűvel írva, a hasonlóképp nagy 
betűvel szereplő Emberrel egy nyelvtani szerkezetbe kötve jelent meg a versben a Gondolat („a 
Gondolat, az Ember büszke legénye"). Besorozódott a nagy betű révén a sorsot alakító, kozmikus erők 
- az Ég, a Hold, az Isten - szimbolikus jelentéssel feldúsított szavai közé. S nemcsak így közvetlenül: 
súlyt, veretet kapott ez a fogalom közvetetten, áttételesen is: mint formai determináns, mindvégig 
jelen volt. 

A gondolkodó jelleget idézték oly nyelvi jelek, mint a viszonylag nagy számban feltűnő értelmezők 
{,Jó kutyánk. Burkus; Mari szolgálónk, a néma; a Gondolat, az ember büszke legénye), s a vers egészén 
végigvonuló kettőspontok: a refrént ezek választották el minden esetben a mondat előző részeitől. 
A gondolatiság határozta meg - a belső forma síkján - a hős elhelyezést. Szemlélő módjára, kívül, 
fölötte állón mondta el a vers fiktív énje a „különös éjszaka" eseményeit: emlékezőként szólt. Erre 
utalt az emlékezés, emlékezem szónak két súlyponti helyen - címben és zárásban - történő 
hangsúlyozásán túl a distanciát-jelző, távolba mutató névmások gyakorisága {akkor, azon az éjszaka; 
amaz éjszaka). Erre utalt az epikus jelleg, melynek az én-t kerülő, személytelen előadásmód éppúgy 
tükre volt, mint a rég történt események elbeszélésére kiváltképp hivatott, ismétlődő volt. S 
fölötte-levést jelzett a narrátor magatartásában kísértő oktató-magyarázó jelleg (kétszer is visszatért a 
figyelem-felhívó, magyarázó íme). Kiemelt, távolított az érzelmi színezet: a felsejlo részvét. Szomorú 
földről beszélt a főhős;„tudtuk, hogy az ember esendő" - mondta megbocsátó, fölényes szeretettel. S 
a gondolkodó életekhez hozzátartozó távolhelyzetre utalt főként s mindenekelőtt a művészi attitűd 
legfőbb vonása: a belső nyugalom. Ez volt a gondolatisághoz elrendelt attitűd. 

A feltűnő izgatottságot mintegy megfékezőn, mintegy keresztezőn (az összetettséget, a polifóniát a 
vers legmélyebb tónusbeli rétegeibe is bevive ezzel), minél nyugodtabban igyekezett ugyanis számot 
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adni a költemény hőse a történt dolgokról. Éreztette fegyelmező, megkötő erejét az ész. Az érzelmi 
visszafogottságot már egymaga tükrözte, hogy a különös jelző állt folyvást az éjszaka előtt: a 
rácsodálkozás szava s nem az érzelmi-hangulati értékelésé. Csak a végén csapott ki a különös, furcsa 
semlegességét felváltón a rettenetes jelző (rettenetes éjszakára). Az érzelmi izzást mintegy visszatartón 
a kijelentő mód volt végig uralkodó, s a belső fegyelem nyelvi jeleként a szavak is tolódtak a feldúlt, 
érzelmileg színezett kifejezések felől a hangsúlyozottan köznapi felé (pl. szolgáló, adós). S nem volt 
véletlen a metonimikus előadásmód sem. Paszternak prózájáról írva Jakobson mutatta ki, miképp 
függött össze a metonimiákhoz való vonzódás és a meditáló művészi attitűd.55 S a töprengő, 
szemlélődő tartást, az énre parancsolt, belső nyugalmat érzékeltetőn metonimikus volt Ady versében is 
végig a szerkesztés. Az éjszaka állott a háború kitörésének napja, a párta a szűzlány, a méhes, a kutya az 
otthon, a Gondolat az ember helyett. A leszűkítő, csak a részleteket számba vevő néven nevezéssel 
visszaszorítódott a belső indulat. Mint általában mindig: fegyelmezett itt is az akart, pontos részletekre 
nézés. 

A nyugodtság hírhozója volt a költői szintaxis. Jellemző volt rá mindvégig a paralelisztikus 
mondatépítés, melyet olykor-olykor még inkább hangsúlyossá tett egy-egy anäfora („Legalább száz 
ifjú bomolt, - Legalább száz csillag lehullot, - Legalább száz párta omolt"). 

Alaktani síkon nyugalmat idézett a szófaji megoszlás. A névszók ugrottak meg, nominális jelleg volt 
uralkodó. A szavak stilisztikai szintjét tekintve a nyugalom sugallására oly igen alkalmas népi-falusi 
kötöttségű fogalmak léptek előtérbe (öreg méhes, szolgáló, Burkus, Mari, csörtet, adós, kaján, esendő, 
legény stb.). Ezt kiegészítve, a népi ihletettségét tükrözőn, mint foklorisztikus tartalmi elem, az 
előjelek sokasága halmozódott fel (,Jíigyuladt öreg méhesünk..." stb.). Villant egy-egy bibliai kép 
(pL a doboló angyal János jelenéseiből). A falusi élet lelassult, tempós, bibliás, babonás világában élt a 
stiláris hős. 

Hangtani síkon a nyugalom, a csönd idézésére oly igen alkalmas / volt jelen a megszokottnál 
nagyobb százalékban: végigvonult zenéje a költemény egészén. Általában is erőteljesen érvényesült a 
hangok nyugtató, a logikai-szemantikai síkon közölt izgatottság fölé emelő, békítő hatása. Gyakoriak 
voltak - olykor figura etimologicaval egybekötötten - az alliterációk. („ . . . dühödt angyal dobolt 
riadót . . ."; „hirtelen, hars nótákat dalolt"; „ a kényes rabló is rabolt" „mégis furcsa volt fordulásán). 
Mint többnyire a hangzási-zenei elemeket felerősítő művészi formálás: az érzelmi részvétel vissza
fogásának, a figyelemelvonásnak, az indulatcsökkentésnek volt eszköze ez is. 

Kiváltképp szembeszökően mutatta ennek a distancírozó nyugalomnak művészileg domináns voltát 
a záró rész sajátos összetettsége, hangsúlyozott polifóniája. A kijelentő, leíró jellegű első résszel 
szemben mind izgatottabbá váló töprengést jelenítettek meg ugyanis a vers második részének nyelvi 
elemei. Bonyolultabbá vált a mondatszerkesztés: több sorra terjedők foglalták el a kezdeti egysoros 
mondatok helyét. Szétvált a grammatikai és a poétikai, a mondattani és a verstani tagolás: 
megsokasodtak az enjambement-ok. A mellérendeléssel szemben megjelent az alárendelés, mélységben 
tagoló, komplikált szószerkezetek tűntek fel (pl. „egy világot elsülyesztő rettenetes éjszaka"). A világ a 
meghitt érzékletesből, idegenebbe, absztraktba ment át: elvont főnevek foglalták el a konkrétak helyét 
(iszonyúság, Gondolat). A jelzők száma csökkent, jelentésük viszont elkomorult (titkos, véres, 
szörnyű, rettenetes). Minden jelezte, hogy az emlékek sokasodásával, a töprengés mélyülésével együtt 
zaklatottabbá vált a lélek állapota. Ugyanakkor azonban a distancírozó attitűdöt fokozottabb 
mértékben hangsúlyozva — paradox módon - „könnyítő" elemek kerültek a versbe. Ritkázóbb lett a 
közös, monoton rím, az —o/Mal rímelés, ennek pótlásaként viszont egy-egy nagyobb változatosságot 
adó, élénkítő páros rím vágott be (sorsa-lakodalomba; hittem-isten; élek-tett). A világos hangok aránya 
megnőtt. A fokozott gondolatisággal törvényszerűen együtt járó érzelmi elkomorulást ellensúlyozták 
ezek a játékosító, poétikai elemek. Distanciát teremtettek. Megakadályozták, hogy az értékelő, 
töprengő általánosítások nyomában elkerülhetetlenül megjelenő érzelmi feltolulások bármily kis 
mértékben is, de elfedjék a fölülmaradó, gondolkodó embert. Az maradt a főhős. 

5 5 Vö.: ERLICH, Victor: Russischer Formalismus. München, 1964. 229. 
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Az észtisztelő ember magára parancsolt fegyelmezettsége, távolságtartása, belső nyugalma volt az 
Emlékezés egy nyár-éjszakára megformálásában végig elsődleges. A másik válaszlehetőség - az 
izgatottság - alárendelten sejlett fel csupán: a gondolkodásnak adott csupán sajátos, egyéni veretet. A 
szemlélődő, töprengő nyugalom formameghatározó, hegemón voltát hozta hírül az egyik leglénye
gesebb poétikai adalék: a lineáris szerkezet fő sodrása is. A kozmosz, a táj, a közvetlen környezet, az 
emberi társadalom, az emberi belső világ rajzán keresztül - egyre szűkülő körökben - ment előre a 
vers, míg feltűnt végül a befejezésben, a költemény végén az egyes szám első személy, a szemlélődő 
ember: a lírai főhős. A kompozicionális mozgás az ő irányába vitt. Reá esett a szerkezeti hangsúly. A 
gondolati cselekvést, az elkülönülést jelző emlékezem ige tartozott hozzá utolsó tettként. Aláhúzódott 
ezzel a szerkezeti kiemeléssel a lírai önbeállítás: a felülről néző, szemlélődő tartás. 

Ez a magatartás illett Ady Endréhez, az alkudni nem tudó, szigorú élethez. Mert a forradalmár 
költő, a nem hátráló ember élte meg itt a történt fordulatot. S az ily típusú élet a negatívumokkal, a 
növő problémákkal nem játszhatott bújósdit. Vállalnia kellett az adott valóságot a maga teljességében, 
összetettségében. Nem a katasztrófa mélyéségének, rettenetének fel-nem-mérésében különbözött az ő 
tartása a kibomló modernség alkotóiétól. Hozzájuk hasonlóan észrevette ő is a huszadik századi 
emberiség útján felnyílott szakadékokat. A veszélyeztetettséget. De helytállni akarón szembenézett 
ezzel Nem ontologizálta el a felnövő veszélyt. Ahogy Ignotus kapcsán megjegyezte egyhelyütt Ady: 
Jgnotus, akiről sohse hitte volna valaki is, legrajongóbbfa, hogy ha összeomlik is a világ, ő marad, 
gondolkodik, szenved, gyötör, de vigasztal is."*6 A saját lelki képletét határozta meg itt szinte a 
költő. Nem ringatózott áltató, hamis illúziókban. Tudatosította a fordulatélmény révén a huszadik 
századi új léthelyzetet: az imperializmus korszakába való belépést, a biztonságvesztést. „Szenvedett, 
gyötört". De ugyanakkor a gondolkodó ember válaszát adva „vigasztalt" is egyben. Ez a „vigasztalás" 
azonban nem az emberméltóságot a puszta tartással őrizni vágyó sztoicizmus szellemében, nem az 
adiaforon mindenen felülemelkedő, valóságtól elkülönítő közönye révén, de épp ellenkezőleg: a 
valóságot vállalva, mélyen megélve, annak ellentmondásain úrrá levőn történt. Mint később egy másik 
éjszakának, egy téli éjszakának „légy fegyelmezettet" mondó felmérője, József Attila: úgy nézett szét 
a világ kísérteties éjszakájában, a „különös nyár-éjszakában" sokakat előzőn Ady Endre is. S ugyanúgy 
őrizte a felülmaradó, fegyelmezett attitűdöt, az észtől ellenőrzött, szigorú tartást. Mindenfajta 
romantikus-kiliasztikus forradalmiságtól elválón művészi formát kapott ekkori verseiben a valóság 
forradalmisága: a helytállni tudó, gondolkodó forradalmiság. 

56 A. E.: Az irodalomról. Bp. 1961. 391. 
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