
SZILÁGYI FERENC 

ADY CSOKONAI-ÉLMÉNYÉRŐL 

„Az istenek a hasonlót mindig a hasonlóhoz vezetik" - emlékeztet Erasmus Homéroszra a 
Csokonai által is fordított Encomium moriae lapjain. Ám valamely vonzalomban a hasonlóság mellett 
legalább olyan döntők lehetnek a különbségek is: egy nagy szerelemben nem csupán önmagunkat - a 
megtalált „rokonlelket" bálványozzuk, hanem a magunk hiányait, hiányaink betöltőjét is: amint 
Ady Csokonai-élménye is példázza. 

Mielőtt azonban erre térnénk, már elöljáróban jegyezzük meg, hogy Vitéz Mihály ébresztőjének 
meghatározó nagy irodalmi élménye (amelyről legtöbbet mindmáig tőle magától tudunk), több, mint 
egy író személyes vonzalma valamely nagy elődjéhez, szellemi rokonához: Csokonai század eleji 
fölfedezésével s a Nyugat lírájába kapcsolásával Ady élménye objektív tartalmat kapott, irodalom
történetivé nőtt. Elég, ha itt mindjárt utalunk arra, hogy legátfogóbb s legművészibb Csokonai-versét, a 
Nyugat 1911-i vígszínházi matinéjára írt Vitéz Mihály ébresztését nyomon követte mindjárt 1913-ban 
Tóth Árpád Invocatió-ja., egy sajnálatosan elmaradt lírai Csokonai-regény előhangja s Móricznak 
ugyancsak 1913-ban elkezdett töredékes Csokonai-drámája, hogy csak a legjelentősebb kezdeményeket 
említsük.1 

„Irodalmi élmény-t említettünk előbb, bár az „irodalmi" jelző kevés ide: igaz, hogy Ady nem titkolt 
nosztalgiával tekintett Csokonai stiláris, nyelvi vívmányaira, amikor azt írta, hogy nem egy versét 
szeretné ellopni a debreceni költőnek,2 de ennek mélyén egy döntőbb vonzódás és nosztalgia rejlett: 
alkati és társadalmi természetű, amely a közös poétasors - zsenisors - fölismerésében jelentkezett. 
Hiszen a stiláris vonzódások, a filológiai egyezések mögött mindig pszichológiai vonzalmak és azonos
ságok rejlenek. Fölfedezett közös alkati vonásaikról, a kifinomult túlérzékenységről Ady már 1905-i 

Csokonai Adytól sugallt reneszánszát jelzik műveinek akkoriban megjelent új kiadásai is: a 
Karnyóné - Ady Vígszínházbeli nyitó versével - a Nyugat könyvtárban (15. sz.) 1911-ben, s még 
ugyanabban az évben a Gerson-ra\. együtt a Modern Könyvtárban. (26. sz.); 1920-ban a békéscsabai 
Tevan kiadó A csókok-at és a Lillá-t adta közre, s 1921-ben a gyomai Kner-klasszikusok 4. köteteként 
jelent meg egy Csokonai-antológia. Nem utolsó sorban ide tartozik a Nyugat hatására kivirágzott 
Csokonai-dalirodalom is, amelynek sorába tartozik Kodály Zoltán 1916-i híres megzenésítése is 
(A Farsang búcsúzó szavai). Nem alaptalanul írta Molnár Antal e megzenésítések kapcsán: „Mint ahogy 
Ady Endre az irodalomban, úgy dicsőíti meg Kodály Zoltán tette a zenében Csokonai költészetét." 
(MOLNÁR Antal: Csokonai és a műdal. Debrecen 1929. 18-19.) 

2 „Ilyenkor [a hajnali mámor utáni alkony óráiban] teremtő kedve van az embernek, s 
Csokonainak, Balassa után az első magyar poétának s okvetlenül legelső modern magyarnak és magyar 
intellektuálisnak, ilyenkor születhettek meg azok a versei (hétszáz, nem is hét, szűk esztendőjében a 
magyar nyelvnek), melyeket az ember szeretne ma is ellopni" - írja nagy önfeltáró vallomásában, A 
magyar Pimodán-baxi. (Ady Endre összes prózai művei IX, 162. A továbbiakban: ÖP.) S hogy itt 
elsősorban nyelvi vívmányokra gondol, kitetszik a következőkből, ahol ezt írja: „Csokonaiban, 
Csokonai egy-egy versében, babonásan megérzem azokat a szavakat, amelyek csak dőzsölés után 
pattanhattak ki egy lázas és meggyötört idegrendszer pörölymunkájából." (1. m. 159) 
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jubileumi emlékcikkében megírta: „Amit Taine valahogy, hajói emlékszünk, az agyvelő sejtjeinek lázas 
fölpattanásairól mond, őnála érezzük legjobban a magyar költők között."3 

A közösnek fölismert költősorsot azonban mégsem alkati, lélektani rokonságok motiválják első
sorban, hanem társadalmiak. Ezt vették észre legtöbben, akik Ady meghatározó nagy élményéről írtak; 
ezért idézte Csokonai és Ady nagy fölfedezője, Földessy Gyula is a két költő rokonságáról írva A 
magyar Pimodán e sorait: „legrokonabbnak az összes volt és lehető magyar költők közül Csokonai 
Vitéz Mihályt érzem magamhoz... Mondom: Csokonai Vitéz Mihály unokájának érzem és tudom 
magam: veszettül európaiatlan magyarnak, aki kacagtató fanatizmussal és komolysággal él-hal Európá
ért.".33 Ezért írhatják az élmény kommentátorai, hogy a hazai középkoriság elleni harcában Ady 
Tempefői reménytelen küzdelmét élte újjá a feudális elmaradottság, maradiság, műveletlenség ellen.4 

ö maga egyik legőszintébb vallomásában, a már idézett A magyar Pimodán-bam írt erről a legmegrá-
zóbban: „Csokonainak nem volt kiadója, de azért mondjuk, hogy nem adott neki a kiadója két pengő 
forintokat... A verseinket nem olvassák, nem látják, s ha látják, nem értik, s ha megértik, jaj nekünk, 
mert ekkor nem értették meg még csak igazán. Hallunk gyönyörű helyeiről a világnak, enyhítőkről, 
kibékítőkről, hajók indulnak Kairó, India s Japán felé, s mi a Péter-fiai vagy a Nagymester utcán 
cammogunk kötésig a sárban"5 

A dolog társadalmi és egyéni összetevőjének eredője a „korán jöttek", a „fajtájukból kinőtt" 
magyar lángelmék tragikus sorsközösségének fölfedezése. Ady ezért idézi a XX. és XXI. századra 
apelláló debreceni költőt: „Azt írtad volt, hogy írsz a XX-ik vagy XXI-ik század míveltjeinek, amikor a 
magyar vagy magyar lesz, vagy nem lesz semmi sem. Persze művelt európai magyart értettél."6 

A magyar zseni tragikus sorsát ismerte föl nagy elődjének rövid életútjában Ady,7 mikor Csokonai
emlékcikkét ezzel a hangütéssel kezdte: „Ma száz esztendeje halt meg Csokonai Vitéz Mihály, a magyar 
költői zsenik egyik legeredetibbje", s ezzel zárta: „Álmodj, ha vannak ott lent álmok, nagyon szép 
álmokat s új századokat Csokonai Vitéz Mihály, ki száz évvel ezelőtt olyan fáradtan, szomorúan, 
magyar zsenihez illően roskadtál sírodba . . ."8 

3ÖP. VI, 170. A magyar Pimodán-h&rí is említi kettejük „nagyon finom ideg-szerkezeté"-nek közös 
tulajdonságait. (ÖP. IX, 162) 

3a FÖLDESSY Gyula: Csokonai nyelvének és stílusának hatása legnagyobb költőinkre. Nyr 1951. 
253. 

4 Például a Magyar Klasszikusokban a Vitéz Mihály ébresztése jegyzetében ezt olvassuk: „Ady e 
versből is kicsendülő Csokonai szimpátiája nem véletlen: tudatosan vallja költőelődjének. Sorsát, 
hányatottságai és célját, küzdelmét a feudalizmussal a magáéval rokonnak tudja." (Ady Endre összes 
versei. II. Bp. 1962. 624-625. Sajtó alá rendezte: KOCZKÁS Sándor és KRAJKÓ András.) Volta
képpen a „sors-azonosság"-ra figyelt föl LACZKÓ András is Ady és Csokonai (Adalékok „Vitéz 
Mihály ébresztéséihez) c. tanulmányában (ItK 1974. 467 kk.), amely lényegében Ady híres 1911-i 
Csokonai-versének elemzése, ha helyenként túl is tekint rajta. 

SÖP. IX. 161. Vö. VEZÉR Erzsébet: Ady Endre. Élete és pályája. Bp. 1969. 225-226. 
6 ÖP. VI, 170. (1905. máj. 21.) A kritikai kiadás (ÖP. VII, 377.) téved, mikor az Ignotus könyve c 

Ady-írás „írnak a jövő magyarjainak, mint Csokonai tette" sorát a költő Dr. Földi sírhalma felett c 
versének utolsó strófájával (Lesz még az a kor, mellybe felettem is / Egy hív magyarnak lantja zokogni 
fog. / S ezt mondja népünk: Óh, miért nem / Éltek az emberi századunkban? !) magyarázza. Ady ott is 
erre a Csokonai-levélre céloz, amelyet 1801-ben írt Márton Józsefhez: „nem fogja többé még csak 
munkámat is látni, ez az egy részről irigy, és szőrszálhasogató s a mellett korhel időszakasz! más részről 
a Helvetius baglyát realisáló, obscuránt és üldözni szerető világ. Ha írok is, aminthogy már én anélkül 
nem tarthatom fenn lételemet, írok a boldogabb maradéknak, írok a XX-dik vagy XXI-dik századnak, 
írok annak a kornak, amellyben a magyar vagy igazán magyar lesz, vagy igazán semmisem. " 
(Csokonai Vitéz Mihály minden munkái. II. Bp. 1973. 868. A következőkben: MM.) 

7 Az sem lehet egészen véletlen, hogy a Zseni szót - Ady egyik kulcsszavát - Csokonai írta le 
először nyelvünkben; 1. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára III. kötetét. A szótár az 1795-re 
keltezett Culturá-ból adatolja („a magyarok közt is terem alkalmatos zseni'); ez a színjáték ugyan 
1799-ből való, de ez Csokonai elsőségét nem érinti a szó használatában. A Lilla előszavában is említi a 
nemzeti irodalomban kiemelkedő „tökéletes zseni"-t. (MM. II, 230.) 

8ÖP.VI, 296. 

638 



A párhuzamokat - a költői alkat és világkép rokon vonásait - még sorolhatnánk, megemlítve a 
korai halál gondolatát,9 az Európáért élő-haló s „veszettül európaiatlan magyar"-ság érzése mellett az 
„ős Napkelet" közös álmát (ami nemcsak a magyar líra keleti gyökereit jelenti, hanem az európai -
keresztény - civilizáció előtti ősibb, s amannál sokban magasabbrendűnek tartott „pogány" 
kultúrákat), a véres öldöklést elítélő egyetemes humanizmust, a szerelmi kultuszt - az erotikát - stb.; 
de ezekről már a versek közös élményanyaga kapcsán szólunk. 

A párhuzamok mellett azonban legalább olyan fontosak a különbségek. 
Csokonai és Petőfi költészete között (aki különben éppúgy könyv nélkül tudta Csokonai sorait,1 ° 

mint Ady) világos és egyértelmű a stüáris és genetikai összefüggés, s ha a nagyobb - kerek százéves -
időbeli távolság természetszerűleg sok áttételt iktat is az ilyen irodalmi-stiláris kötődésekbe, a 
nyugatos Tóth Árpád és Csokonai érzékien gazdag és artisztikusan kimunkált költészete között sem 
nehéz fölismerni egy sajátos magyar irodalmi hagyomány továbbélését. Nehéz azonban elképzelnünk 
két tónusában, stílusában idegenebb költészetet, mint a Csokonai és az Adyé. S mivel Ady vonzalmát 
nem lehet pusztán a korán jöttek közös magyar zsenisorsa alapján értelmezni (hiszen félreérthetetlenül 
megmondta, hogy Csokonai egész költői világlátását, nyelvi-stiláris vívmányait csodálja), nem hagy
hatjuk szó nélkül ezt a különbséget sem. 

Ady düonizoszi — keserű, elkeseredett mámorból fakadó, balladás hangú - költészete a maga 
ellentétének érezhette Csokonai apollói ragyogású harmonikus líráját, komédiázásra hajlamos élet
kedvét. (Adynak nem volt humora, csak a szarkasztikus gúnyra volt hajlama.) Szerelem, bor, mámor, 
halál - mindez ott rezgett Anakreon magyar tanítványának húrjain is - de szabadon minden tragikus 
felhangtól. Csokonai kezében is fölemelkedett a pohár, de azon - mint a török poéta serlegében -
átcsillogott a phoebusi ragyogású déli nap. Ady sötéten csillogó italába baljós éjféli csillagok néztek.11 

Az Egy csúf rontás költője nyilvánvalóan a maga hiányát is bálványozta Csokonaiban, aki meg 
tudta teremteni azt, amit ő a maga alapjában pesszimisztikus költészetében nem: a „vidám természetű 
poéta" derűjét, harmóniáját: nyelvében és stílusában is. 

Ady vonzalma és nosztalgiája annak a költőnek is szólhatott, aki a „lugubris tónusú" Debrecen
ben1 2 - mely századokon át csak panaszos jeremiádokat, megtört szívű zsoltárokat s komor bibliás 
intelmeket és próféciákat hallott - meg tudta alkotni a maga derűsen kiegyensúlyozott: felvilágosultan 
európai és sajátosan magyar költészetét. 

Akadémikus kérdés lenne, hogy Ady aki hasonlóan apollóinak érezte a maga költői alaphangját, 
tudott volna-e valaha is ilyen derűs, harmonikus költészetet teremteni. Tény azonban, hogy mikor 
először szólal meg a maga hangján, az Új versek-ben (amely egy évvel a százados Csokonai-évforduló 
után jelent meg), már a kötet előhangjában az elátkozott, ércfal mögé zárt bibliai Góg és Magóg sorsát 
idézi, s az elátkozottság, elrendeltség érzése - amelyet népére is kiterjeszt - valamint a sorsüldözött és 
kiválasztott néppel való sorsvállalás profetikus tudata a hozzá társuld komor biblikus tónussal és 
balladás hanggal ettől fogva végig meghatározó vonása marad lírájának: szemben a maga vallotta-

9 „Csokonai első magyarunk volt, aki az egyén isteni felsőbbségét magyarul érezte, s a többit 
elvégezte az az öröklés, amely fiatalon hajtotta őt föl a Halál felé." (ÖP. IX. 164.) 

10Vö.It. 1913.72. 
1 ' Az üvegnek gyönyörű napkeletéből 

Mikor a bor tüzelő napja kiszállott; 
Az ivónak szeme-száján ezer új rózsa virít ki 

- mondja Csokonai „Egy török poéta után"- készült kis remekében (MM. I, 980). Ady pedig ezt írja 
egy Csokonaira emlékező cikkében, 1915-ben: „Ma kedves, örökké legény és eleven Csokonaimmal 
próbáltam vigasztalódni, mert minden napra kell most találnom valamit. Legjobb volna persze (nem 
nem-élni, dehogy is) elfelejtkezni, elengedni a régi horizonokat s nem keresgélni az újakat. De hát én, 
én legalább ezt nem tudom. Ezért járok úgy, hogy vigasztalódni szándékolván, sötét szomorúságom 
kelyhének itala még jobban megsötétedik." (Igen tsinos Európa.) 

12 A kifejezés különben R. Townson Debrecent is érintő angol útinaplójának francia változatából 
került Csokonai tollára. 
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sóvárogta apollói derűvel. Ahogy az sem lehet véletlen, hogy egy évvel az Egy csúf rontás negatív „ars 
poetica"-ja előtt már itt megjelenik A Krisztusok mártírja nagy önvallomása, amelyben a „Paraszt 
Apolló" (eredetileg ez volt a vers címe is13) alkalmasint már Csokonai-reminiszcencia, ahogy e kötet
ben föltűnnek már Tempefó'i-Csokonai jellegzetes szellemi tájai is: A magyar ugaron, A Tisza-parton 
- s bennük a költő is: A Hortobágy poétája. S ideje, hogy most már mindezt az eszmei és stiláris 
rokonságot a versek szövetén tapintsuk ki! 

Varga József Ady Csokonai-élményét az 1905-i évfordulóval hozta összefüggésbe, persze nem 
formálisan, hanem Ady belső fejlődése felől közelítve hozzá: „Csokonai valósággal tüneményként 
robbant be a magyar lírába: egy százféle sebből vérző ország a XVIII. század végén egy Európával — a 
francia felvilágosodással — együtt lélegző zsenit adott. S Ady Csokonai-élménye épp ezért esett 
1905-re, mert benne is akkorra érlelődött meg az európai magyarság, a magyar Európa eszménye."14 

Hogy azonban ez az élmény már korábbi lehetett, azt éppen Varga Józseftől tudjuk, aki idézi a 
költőnek Kőhalmi Béla kérdésére adott válaszát: „Most jut eszembe, hogy Csokonai Vitéz Mihályt 
majdnem legsűrűbben forgatom ma is könyveim közül, s ő is nagyon fiatal koromban mámorosított 
meg."1 s 

A „nagyon fiatal" koron talán még a zilahi diákévekre utal, ahol Muzsafy álnéven írt az Ifjúság 
című diáklapba,16 s Beöthy tankönyvéből szerezhette első irodalmi élményeit.17 Véletlen-e vagy 
tanári figyelem a jeles diák irodalmi vonzalma iránt: a szóbeli érettségin magyarból Csokonai Vitéz 
Mihályt kapta tételül.18 

Közelebbi kapcsolatba debreceni évei alatt - 1896-ban, majd 1898-99-ben - kerülhetett a város 
nagy költő-szülöttével, már csak az 1890-ben megalakult Csokonai-kör révén is, amelyről kritikával, de 
esetenként elismerőn írt.1 ' Hogy már az 1905-i évforduló előtt világosan látta Csokonai nagyságát, 
bizonyítják korábbi vallomásai. Már 1901-ben - nagyváradi újságíró korában - „A legtartalmasabb 
magyar versíró"-nak nevezte, utalva A Hafiz sírhalma című remekére.2 ° 

13L. Nagyváradi Napló. 1901. okt. 24. 
14 Ady Endre az irodalomról. Bp. 1961.18. Vö. ÖP. VI, 170. 
1 * VARGA: i. m. 5-6. 
16 Tempefői költőbarátjának Múzsái a neve Csokonainál. 
17 Vö. VARGA: i. m. 7—8. Beöthy tankönyvében a következő Csokonai-szemelvények találhatók: a 

Dorottya Harmadik könyve (Éjfélig), Az utolsó szerencsétlenség, A tihanyi ekhóhoz, A magános
sághoz, Dr. Földi sírhalma felett, Szegény Zsuzsi a táborozáskor. L. BEÖTHY Zsolt: A magyar nemzeti 
irodalom történeti ismertetése. I. Bp., 1890. 360—368. 

18L. KOVALOVSZKY Miklós: Emlékezések Ady Endréről. I. Bp. 1961, 523. Ennek a „nagy erejű 
indítás"-nak Laczkó talán a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonít, bár maga is elismeri, hogy „a 
maturálás pillanatnyi impulzusa önmagában hiányos magyarázat arra, hogy Ady Csokonait különösen 
jól ismerte" (ItK 1974. 468.) 

1 'Debreczeni Reggeli Újság. 1898. nov. 30., Debreczen. 1899. ápr. 29. L. ÖP. 1,51-52,125. Az a 
megállapítása, amelyet Vezér Erzsébet is idéz, nem annyira a Csokonai-Körnek, mint inkább a 
századvégi Debrecen egész provinciális szellemi életének szólt: „Megöl mindent Debrecenben az 
elzsírosodás. A Csokonai kultusz sem igazi. Csokonait, ezt a valamikori nagy lírikust Debrecenben 
ismerik csak s ott is félreismerik, hogy fölújítsuk a régi kopott mondást. A csikóbőrös kulacs boríze 
tetszik a debrecenieknek, minthogy vendégeiknek is a Hortobágyot mutogatják vinkóval és birka
paprikással." (VEZÉR Erzsébet: i. m. 30-31.) 

2 ° Az utalás a Jókai házasságával kapcsolatos cikkben jelent meg a Nagyváradi Naplóban. L. ÖP. II, 
272. Különben legkorábban 1898. mára 13-án említi Csokonait, mikor azt írja a-Sz/Zagy-ban, hogy 
hazautaztában a mezőtúri állomáson egy „népies irodalmi termékeket" árusító embertől megvette 
Csokonai jóslatainak füzetét. Ezeket a világvégéről, árvizekről, háborúkról való jóslatokat jól ismeri a 
Csokonai-irodalom (persze a költőnek semmi köze hozzájuk, s Ady is azt mondja, hogy „a koszorús 
költő akkor jósolhatta ezt [ti. a századfordulóra várt ,,világvégé"-t], mikor „szívhatott borocskát s 
gondjai csúcsúltak". ÖP. I, 17), s nem is említenénk itt, ha Ady később, 1915-ben, a világháború 
közepette írt - már idézett - cikkében, nem emlékezett volna vissza rá: „Szegény, nagy, gyermeki s 
néhai kultur-magyar, kit népe fő-garabonciásként őriz s jósoltat vele mindenfélét. Szörnyűségeket, 
világháborút sőt világvéget is, amit csak elfajzott nép-fantázia teremthet." (I. h.) 
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S hogy mennyire benne élt Csokonai világában: még debreceni újságíró korában a szecesszióról 
szóló elmefuttatásában egyszer csak azt írja: „A secessiónak egyébiránt még Debrecenben kevés 
bevallott híve van. Pedig annak idején jó Csokonai Vitéz Mihály is secessionista volt! Debrecenben 
azonban azt tartják, hogy ami új, azt más próbálja ki. Ha beválik, mi is elfogadjuk. Ez a legokosabb 
conservativizmus!"2' S hogy a Csokonai „secessió"-ján sem valami művészi szertelenségét értett, 
hanem új utak keresését - lényegében a lázadást a megszokott ellen - , az kitetszik a következőkből: 
„De nehogy azt higyje valaki, hogy én a divatos secessió híve volnék. Nem, világért sem. Amint nem 
tetszik a Komjáthy secessiója, éppen úgy nem tetszik a művészetbe vitt szertelenség sem. 

Az én secessióm a haladás harca - a vaskalap ellen . . ."2 2 

Az azonban kétségtelen, hogy az 1905-i Csokonai-centenárium Adyra is felvülanyozóan hatott; 
mint műveinek állandó forgatója, azt is fölrója, hogy „nem lehetett végre Csokonai műveiből egy teljes 
kiadást csinálni".2 3 Ekkori s későbbi vallomásszerű nyilatkozatainál is fontosabb azonban számunkra 
az, hogy ez az élmény Ady költészetébe, költői mitológiájába is fölszívódott. Akik eddig ezt a 
folyamatot vizsgálták24, a szorosabb értelemben vett nyelvi-stiláris párhuzamokra figyeltek s 
kiemelték Ady két Csokonai-versét: az 1908-i Csokonai Vitéz Mihály-X25 s az 1911-i Vitéz Mihály 
ébresztésé-X. 

Csokonai költészete azonban nem pusztán egyes szavaival, stiláris megoldásaival, képeivel szívódott 
föl Ady költészetébe,26 hanem sokkal inkább egész költői világlátásával, gondolataival, ha tetszik: 
sorsával. 

S ez a Csokonai-élmény latens módon ott van már az 1906-i „első, igazi Ady-kötet"-ben, ahol Ady 
lírájának néhány alapélménye megfogalmazódott. 

A Hortobágy poétá-)áról - amely eredetileg 1905. okt. 1-én — tehát még a Csokonai-évforduló 
évében jelent meg a Budapesti Naplóban - az Ady-kommentárban azt olvassuk, hogy: „ . . . Eszünkbe 
juttatja az Arany epikus kényelmességű Falu bolondjá-X is. Az Ady verse azonban - lírai vers s 
önmagára szabott"2 7 A vers azonban csak félig önportré: saját vonásait Ady a nagy debreceni előd 
arcképére másolja. Erre utal az 1905-i keletkezési éven s a helyszínen - a Hortobágyon - kívül sok 
részletmozzanat is: a nagy szemek (Erőss Gábor által készített egyetlen hiteles arcképén is megkapnak 
tágra nyílt hatalmas szemei, amelyek - bár a kortársak szerint sötétkékek2* voltak - Ady nagy 
szemeit idézik), a méla jelző, Tempefői epithetonja, s talán még az alkonyat is konkrét utalás 
Csokonainak Az Estve c. remekére vagy A bagoly és a kócsag „Csendes nyári estvé"-jének mesteri 
leírására. A „Gondolt halálra, borra, nőre" valóságos leltára Csokonai lírai témáinak; a Vitéz Mihály 

2» Debreczen 1899. ápr. 29. L. ÖP. 125. 
2 2 Uo. NB. Nem Komjáthy Jenő költőről, hanem Komjáthy János debreceni színigazgatóról van 

szó. 
2 3 Magyar Közélet 1905. május 14. L. ÖP. VI, 156. 
24 Bár voltaképpen csak Földessy Gyuláról szólhatunk, aki idézett 1951-i Magyar Nyelvőr béli 

cikkében s az Ady minden titkai verskommentárjaiban foglalkozott a kérdéssel. 
2 5E verséről írja Zalabai Zsigmond: „A magyar Ugarról a »párizsiBakonyba« menekülő Ady - az 

alábbi fohászt adva Csokonai szájába - a »lapályos Dácia térmezejéről« elszakadni akaró költőt és 
álmodót vette benne észre: 

Add, óh Uram, ki vagy, vagy nem vagy 
Rossz hátam alá a karod, 
Úgy emelj el innen magadhoz, 
Ne lássanak a magyarok." 

(ZALABAI Zsigmond: A jövendő költészete. - Weöres Sándor és Csokonai lírájának párhuzamairól. -
A vers túloldalán [Tanulmányok]. Bratislava. 1974. 68. 

2 6 Azzal is, mint látni fogjuk, hiszen maga figyelmeztetett a debreceni költő nyelvészeti jegyzeteire 
(1. ÖP. X, 101), s valóban merített is ,4 Tavasz „szükséges jegyzései"-ből. 

2 7L. FÖLDESSY Gyula: Ady minden titkai.2 Bp. 1949. 30. (A továbbiakban: MindTitk.) 
2 8L. Csokonai emlékek. Bp. 1960. 402. Király István is sejti és sejteti már, hogy Csokonai is ott 

keresendő a vers hátterében. L. KIRÁLY István: Ady Endre. Bp. 1972.1. 220., II. 130. 
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ébresztésé-ben így tér majd vissza: „Kinek bú, "bor, nő, gond dúsan adatott.. ."Az utolsó versszak 
pedig arra a minden-mindegy bölcsességre utalhat, amelyről később A magyar Pimodán-baú is meg
emlékezett: „Elkésett, elkésették, tehát nem lehetett belőle disznótorok, csupán disznótorok hivatott 
költője, ö már Voltaire-t fordítja, a szegény, s mivel nem harcias lélek, csinál ő is egy minden-mindegy 
filozófiát. Ha fölemelik az Olümposzra, az is jó, ha beletapossák a sárba, az se rossz."29 S ha az utolsó 
strófa beletörődő egykedvűségének ellentmondani látszik is a Remény poétájának örök bizakodása 
(különben a címbeli régies poéta szó is Csokonaira emlékeztet), jussanak eszünkbe a Búcsú a magyar 
múzsáktól zárósorai: 

Minden írásimat, mellyek megmaradtak 
S szűk erszényem miatt közfényt nem láthattak, 
Maecenasokra is eddig nem akadtak, 
Akik talán nálunk mind sírba rakattak, 

Bízom az érdemes késő maradékra, 
Melly több szívességgel néz a jó szándékra, 
Vagy pedig nem hajtván semmi tartalékra, 
Pipára raggatom és vajas fazékre.3 ° 

Az sem lehet véletlen, hogy A Hortobágy poétája c. veisA magyar Ugaron ciklus nyitó verse, azé a 
ciklusé, amelyben a Korán jöttem ide, A Krisztusok mártírja s az ős-kereső Vajda János-vers, a 
Találkozás Gina költőjével található. S ebben van A Tisza-parton is, amely Csokonai nélkül szintén 
nem érthető meg. 

A Csokonai-tragédiát - Ady-tragédiát fölpanaszló híres versnek itt csak első strófájára emlékez
tetünk: 

Jöttem a Gangesz partjairól, 
Hol álmodoztam déli verőn, 
A szívem egy nagy harangvirág 
S finom remegések: az erőm. 

A második versszakról az Ady-füológia azt tartja, hogy alkalmasint a nagy előd: Vajda János egyik 
prózai írása inspirálta.3' Az elsőt viszont bizonyára a másik nagy előd: Csokonai. 

A verssel - két évvel megjelenése után - Rákosi Jenő foglalkozott a Budapesti Hírlapban, szemére 
lobbantva költőjének, hogy csak képzeletben járt a versbeli tájakon, különben tudnia kellett volna, 
hogy „a Gangesz partján néhány ezer angol ül zsarnokul sok millió bennszülöttön, kik közt a lepra és a 
pestis és az éhhalál krónikusan pusztít és osztozik a zsarnokságban? Hej, micsoda úri nép, testben és 
lélekben a tiszamenti halász, csikós és földmíves az indus rabnéphez képest!"3 2 

Ha valaki filiszter-ésszel a politikai földrajz - s nem az irodalmi földrajz: a költői mítoszteremtés -
felől közelít a vershez, mint a publicista Rákosi Jenő is tette, alaposan melléfog. 

Földessy már helyesen látta, hogy itt a „szent Napkelet" emléke kísért: „Jöttem a Gangesz 
partjairól: nem //e//ie-reminiszcencia, hanem a magyarság ázsiai eredetének képzete. Ady Lótusz c. 
versében (a Még egyszer kötetben) ezt írja: Én siratom a Gangesz partját, Honnan romlásra elkerül
tünk."33 

29ÖP. IX. 160-161. 
30 MM. 1.297. 
3»L. FÖLDESSY: MindTitk. 31. 
3 2L.ÖP. IX. 573-574. 
3 3 MindTitk. 31. Földessy itt a Buch der Lieder 9. versére gondol, amely így kezdődik: 

Auf Flügeln des Gesanges 
Herzliebchen, trag' ich dich fort, 
Fort nach den Fluren des Ganges 
Dort Weiss ich den schönsten Ort. 
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Azzal azonban adós marad ez a kommentár is, hogy miért éppen a Gangesz partjai lettek az ázsiai 
eredet jelképévé. 

A magyarázat alighanem Csokonainál lelhető fel; A szélhez című klasszikus szépségű ódájában ezt 
olvassuk: 

Jertek, gángesi szellők 
Mellyek Veszta ölének ért 

Almáit gyönyörűen lengetitek puha 
Szárnyakkal.. .3 4 

S a kiemelt részhez lapalji jegyzetet is csatolt: „Gángesi, azaz napkeleti nyájas szellők, amellyek a szent 
Mihály nyarát olly édessé teszik . . . " 

De nem ez az egyetlen hely, ahol Csokonai a Gangesz kellemes és gazdag környékét idézi. A 
Serkentése a múzsának egyik versszakában a „fagyos észak" ellentéteként szerepelteti: 

Népei a fagyos északnak 
S kik a forró nap alatt laknak, 
Hirdetik, ki volt Homérus! 
örömmel tapsolnak őnéki 
A Gángesnek gazdag környéki 
Visszaekhózik Ibérus.3 5 

A napkelet-et kétszer is említő bájos alkalmi verse szintén a kellemes gangeszi szellőket idézi,3 6 s 
egy vaskosabb alkalmi versében is fölbukkan e képzet. 3 7 

Nem mechanikus szóátvétellel van itt dolgunk: egy nagy, jelképerejű képzet funkcionális föl
használásának vagyunk tanúi. S erről meggyőz az idézett Ady-ciklus többi verse. 

Dort liegt ein rotblühender Garten 
Im stillen Mondenschein; 
Die Lotosblumen erwarten 
Ihr trautes Schwesterlein. 

Heine itt némiképp más képzetkörben használja az indiai „szent" folyam nevét: a német orientaliz-
musban Kelet távoli tájai a XVIII. század óta a gondtalan szerelem Paradicsomkertjeként jelennek meg. 

34 MM. 1.665. 
3 5 MM. 1.242. 
3 6 Keljetek fel napkeletnek 

Oldaláról, keljetek, 
Ti a bágyadt természetnek 
Lelket adó szelletek! 

Keljetek fel, ah, mit késtek! 
Már az a nap itt vagyon, 
Hogy gángesi lehelléstek 
Erőt vegyen a fagyon. 

(Josepha kisasszonyhoz MM. I. 549.) 
3 7Igy vonul az ég aljáról 

A vak éj palástja fel. 
Míg a Ganges oldaláról 

Balzsamos szellő lehel. 
(Aranysújtásos nadrág MM. 1,429.) 
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Már az Új versek-eX megelőző Még egyszer-ben a „szent napkelet" jelképe lesz a Gangesz-parti 
lótusz: 

Szent kelyhedet megcsókolom, lásd, 
Megsiratom az örök romlást 
S veled hal meg szent napkeletre 
Vágyódva, sírva, összeesve 
Az én idegen36 lelkem i s . . . 

Mert amilyen „veszettül európaiatlan" magyarnak érezte magát Ady, éppoly nosztalgiával vonódott 
az „ős Napkelet", a „szent napkelet" felé - mint nagy költőelődje, Csokonai is. Nem Zempléni Árpád 
divatos turanizmusa volt ez nála: Napkelet az ő számára a kereszténységet megelőző ősibb, ember
szabásúbb, „pogány" kultúrákat jelentette, amelyekben - hite szerint - ő maga s népe is inkább 
otthon érezte volna magát. S nem egészen alaptalanul fedezte föl e tekintetben is Csokonaiban a maga 
elődjét, rokonát. A „felette csinos Európa" szerelmese - miután Eschenburg példatárát végigforgatta 
az ógörög bukolikusoktól a portugál balladákig: az ázsiai költészetre vetette magát, s a héber, a perzsa, 
a török poézisban kereste költészetünk ázsiai gyökereit, ö, aki már 1790-i Magyar! hajnal hasad című 
versében így biztatott: 

Kelj fel azért, magyar! álmodból serkenj fel, 
Mert orcáidra süt e nyájas égi jel. 

Kelj fel! s ázsiai Múzsáddal köszöntsed, 
Elibe háláló indúlatid öntsed.39 

Mikor Ady A magyar Pimodán-ban sémita-beütésről beszél Csokonainál, azt sem szó szerint kell 
vennünk, csupán a keleti származást, a keleties látásmódot, szemléletet, szenzualizmust kell értenünk 
rajta.4 ° (Magát illetően gondolhatott itt Tas Péter örmény őseire is.) 

Végül is nem feledhetjük, hogy az Uj versek Páris-ciklusában, a földjéről elűzött költő a Szajna 
partján Napisten, a „Szent Ázsia" pogány táltosaként áldozik meg: s míg „Szomjúhozóan issza 
Nyugatot", legyőzhetetlen nosztalgiával gondol vissza a „szent Napkelet"-re. S talán az sem véletlen, 
hogy Párizs kövein Csokonai pogányos bordalának víg Evoé-jával köszönti a Napistent (akinek 
ünnepére Csokonai is írt egy szép verset)4': 

Evőé, szent ősláng, Napisten, 
Kihuny a láng, Paris riadva zúg . . . 

S néhány oldallal előbb ott van Ady egyik kulcsverse, A Krisztusok mártírja, amelyben megvallja: 
„Csupa pogányság volt a lelkem...", s hogy „kerestem egyre-egyre / Valami nagy Harmóniát": 

Paraszt Apollónak termettem, 
Ki dalos, erős és pogány . . . 

3 8 Én emeltem ki. Sz. F. Vö. FŐLDESSY: MindTitk. 31. 
3'MM. 1.274-275. 
4 ° „Legrokonabbnak az összes volt és lehető magyar költők közül Csokonai Vitéz Mihályt érzem 

magamhoz, akibe szintén befolyt, ha igaz, egy kis szemita-féle vér. őrülten más világ a világom, mint 
amit, ha esetleg akármilyen nációba születtek [ = szülétek] volna bele, eltitkolhatnék mások elől. 
Magyarországon, ahol a kivétel szinte olyan sűrű, mint az utálatos, durva, ázsiai köznapiság és 
útszéliség, nagy, nagy csapás ez. Ázsiában az én fajtám második rendű fajta volt, amely nem juthatott 
el sem az ópiumhoz, se a komoly Nirvánához, miként nem juthatott el Laocehoz, sem ahhoz a nagy 
kultúrához, melynek a krisztusi kultúra csak beteg árnyéka." ÖP. IX, 159. 

4 1 A nap innepe. MM. I. 611. 
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Apolló jelképes alakja Ady költészetének. Már a Vén faun üzeneté-t is ezzel az önvigasszal zárja: 
„Csúf faunom, Apolló voltál." S a Dalok tüzes szekerén is „Az új daloknak ifjú Apollójá"-ról beszél. A 
Csokonait idéző Vitéz Mihály ébresztésé-ben FŐbusz néven bukkan fel („szavak, akiknek Fó*busza volt 
Vitéz"). 

Mint volt róla szó: a „Paraszt Apolló" kifejezés (eredetileg ez volt a vers címe is42) Csokonaitól 
származhat. Barátomhoz című anakreoni bordalában, amelyet Adynak is jól kellett ismernie, bukkan 
föl e szokatlan jelzős kifejezés: 

Parnassz vadon hegyénél, 
Kasztál folyása mellett, 
Vagy Tempe puszta völgyén, 
Múzsákat, óh barátom, 
Hiába fogsz keresni. -
A régi durva Múzsák 
És a paraszt Apolló 
Lakhattak olly vidéket. 

De ma már nagyobb örömmel 
Múlatnak ők Tokajban, 
Az észhozó Tokajban; 
S nektárral élnek ottan.4 3 

S Ady következő kötetében jelent meg A Krisztusok mártírja párverse, az Egy csúf rontás, amely 
ismét csak Apollót idézi, s amelyből azt is megérthetjük, miért szerette úgy Csokonai verseit, s miért 
szerette volna néhány szavát ellopni: 

Finom, dalos titkokkal tele 
A lelkem. S mégse apollói bátor, 
Mégse merek. És úgy dalolok, 
Mint egy ósdi, telt szájú prédikátor. 

S azt is megírja még itt: 

Pedig a szó nekem ópium, 
Pogány titkokat szívhatok belőle . . .4 4 

És mindezt, ami tőle megtagadtatott, tetézve találta Csokonai apollói derűjű, a „nagy Harmóniát" 
meglelt, „pogány titkok"-kal teljes költészetében, mámorító nyelvi gazdagságában. 

Bár a két költői nyelv karaktere merőben más, de azért vannak közös elemeik. így a Károli-biblia 
színes keletisége és ízes régi magyarsága mindkettejük nyelvét alakította. Igaz, az apollói derűjű 
Csokonai (aki a héber költészetet eredetiben is olvasta) más stílusélményeket merített a Bibliából, mint 
az Istennel viaskodó, prófétai hivatástudatú s tragikus életlátású Ady, de forrásaik itt is közösek 
voltak, s nem egy ponton nyelvi élményeik is. Csokonai pL a „Salamon dicsőségét olcsító liliomok" 
pompájáról beszél versében és prózájában,45 s szerelmi lírájába az Énekek Éneke érzéki szépségű 

42L.MindTitk. 
4 3 MM. 1.378. 
4 4S mily jellemző, hogy Ady és Csokonai nagy ismerője, Hatvány Lajos (ő vezette be a Nyugat 

Vígszínházbeli matinéját 1911-ben) ezt jegyezte a vers mellé a Vér és Arany lapszéli jegyzeteiben: 
„Mennyire Petőfi és Csokonay [sic!] fajtája ez az Ady." (L. KOZOCSA Sándor: Hatvani Lajos 
széljegyzetei a „Vér és Arany" margójára. It 1944.143.) 

4 SL. Csokonai Vitéz Mihály összes művei I. Bp. 1975.17., 414. 



képeit lopja, akárcsak Ady.46 S mikor a magyar íróknak nyelvi eszményeket ajánl, a fele régi magyar 
irodalmat fölsorolja Heltaitól s Tinóditól kezdve Zrínyin, Méliuszon át Gyöngyösiig, Faludiig.4 7 Az a 
tanulmánya ez, amelyet Ady is jól ismert; voltaképpen erre az élőbeszédre utal, mikor Maday Gyula 
Csokonai-könyvecskéjének bírálatában ezt mondja: „Tudják [Maday és Dóczy] azt is, hogy ez a 
nyelvművészet persze nyelvgazdagító volt, s hogy a nyelvgazdagítás helyes reguláit Vitéz Mihály szabta 
meg legjobban. Igen: avult szavakat napfényre hozni, a nyelv lelke szerint új szavakat csinálni, új 
összetételeket, szerény, gyönyörű tájszavakat fölkarolni, s idegen szavakat magyarokká gyúrni. Ámde, 
még máig, ha ki csakugyan tudni akarja, kije volt a magyar nyelvnek Csokonai, Csokonait olvassa ne 
csak verseiben, de nyelvtudományi jegyzeteiben is."4 8 

Mert Ady ezt is megtette: biztosan Csokonaiból magyarázható szavai A Tavasz függelékeként 
kiadott „Szükséges jegyzések "-bői származnak. Amikor Az egyenes csillag című versét így kezdi: 

Hullámlik az Ég 
Ez a végtelen titok-tenger -

Csokonai szavát használja, aki Kleist-fordításában élt e szokatlan igével („A kellemes illatoknak / 
Láthatatlan tengere / Hullámlik a parlagoknak / Zöld mezején messzire"49), s az előszóban és a 
jegyzetekben is foglalkozott vele.5 ° 

S amikor A föltámadás szomorúságá-ban ezt írja: 

Keresem magam közelségét, 
A szállaló Időt 
S a tükröt, a varázsosat, 
A megismertetőt -

szintén Csokonai szavával cl, aki A Tavasz-ban használta (Rózsaszín felhőn az égből / A Tavasz 
leszállala), s az előszóban és a jegyzetekben szintén kitért rá.5 ' 

S a Mag hó alatt „harsos igé"-je is alkalmasint Csokonai-ihletés: ő használta a harsántt szót 
Kleist-fordításában, s jegyzeteiben ezt a hars alapszóból magyarázta.5 2 

De a gorál ige is ezeken a csatornákon érkezhetett Ady költészetébe; s ezt annál inkább gyanít
hatjuk, mivel ez is - akárcsak a hullámlik - Az egyenes csillag-ban fordul elő: 

Goráit, bús fény-csodák, 
Ti vissza-visszatér ők . . . 

4 6 Mint Csokonai bibliai forrásainak kitűnő kutatója, Zsoldos Jenő is figyelmeztetett rá: „Az 
Énekek-éneke (Én. é. 21) hangulata ömlik el Csokonai Lilla-dalainak egyik legbájosabb, legkedvesebb 
alkotásán, Az eleven rózsához [ -Egy rózsához] című költeményen... Lillánál szebb rózsa nincs se 
tavasszal, se nyáron és 

Még nagyobb díszt nyerne Sáron 
Csak te ott virítanál." 

(ZSOLDOS Jenő: Bibliai vonatkozások Csokonai költészetében. Bp. 1929. 12.) Az Énekek Éneke 
szerzőjét, Salamon királyt, a világköltészet nagyjai - Homérosz, Horatius, Metastask», Rousseau, Hafiz 
- mellett említette Csokonai. (L. levelét Széchényi Ferenchez: MM. II. 915-916.) 

47L.A Tavasz. Előbeszéd. MM. II. 239. 
4 "MADAY Gyula: A költői nyelv és Csokonai. Bp. 1910. c. könyvéről: Nyűg 1910. okt. 16. ÖP. X. 

101. . 
4 9MM. 1.1070. Vö. SZILÁGYI F.: Csokonai dunántúli tájszógyűjtése. Bp. 1974.162-163. 
5 0 „Villám, villámlik; csillám, csillámlik; hám, hámlik; hullám, per analogiam hullámuk, azaz 

hullámot vagy habot hány: több és nagyobb, mint habzik." MM. I. 1079. Vö. MM. II. 239. Nyr 
1951. 254. 

5 ' L. MM. 1.1036., 1081., MM. II. 239. 
52L. MM. 1.1059., 1079. Vö. Nyr 1951. 254. 
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Csokonai Kleist-fordításában olvassuk: 

ím, ím a messzi dombokból 
Fegyverek villámlanak, 

A feltátott réztorkokból 
Tűzfelhők gombolyganak. 

Megdördülnek s menkövekkel 
, Goráinak mindannyiszor . . .5 3 

A Kleist-fordítás jegyzeteinek tudható be az is, hogy Ady a szirt szót - akárcsak Csokonai -
mélyhangúan ragozza, pl. A szerelmetlenség istenéhez c. versében (Boldogok, kik szirthoz hason-
lítnak), noha korábban köznyelvileg használta (A fehér kendő-ben: „Lobog a szirtrd7").s 4 

Az is nyilvánvaló, .hogy A Tavasz élőbeszédében kifejtett nyelvújítási elvek - az erőszakos 
szófaragással szemben a természetes nyelvbővítés útjainak keresése - szintén hatással volt Adyra, 
mikor jubileumi emlékcikkében ezt írta: „0 dalolt s mert lelke rengeteg, gazdag és sokszínű volt: 
feszítgette, edzette, pótolta, díszítette, nőttette szegény magyar nyelvének iromba és szűk kereteit. És 
vált természetesen a legpompásabb nyelvújítóvá.. ."s 5 s akkor is, mikor Csokonai Kazinczy által 
kifogásolt pillangó szavát védelmébe vette a lepé-vel szemben.56 (Különben nem véletlenül került a 
pillangó a Vitéz Mihály ébresztésébe sem: „Szavak, akiknek Főbusza volt Vitéz / S gazdag pillangó 
szárnyakat adott, / Szavak, »szárnyatok bársonyára«".)5 7 

Csokonai nyelvi hatását azonban mégsem az ilyen szóátvételek bizonyítják elsősorban Ady költé
szetében. A fenti átvételeket kétségtelenné teszik Adynak A Tavasz jegyzeteire tett pontos utalásai s e 
szavak egy részének egyedi volta (hullámlik, szállal). 

Természetesen a nevezetes Kleist-fordítás élőbeszédének s jegyzeteinek szavain túl is találkozunk 
Csokonai-nyomokkal Ady költői szókincsében. A nagy lázadó egyik kulcsszava a dac; a Bosszús, halk 
virágének-ben azonban ennek szelídebb szinonimáját, a trucc-ot találjuk (Mérges szagú, vad burján-
rózsák / Ifjas truccal mégis rám törnek), s ez talán ismét kedves poétájával magyarázható, aki csak a 
trucc-ot ismerte e fogalomra. Ady fátum-z - amelyet Földessy is említ,s 8 túl otthonos a régi magyar 
nyelvben, semhogy Csokonainak tulajdoníthatnánk használatát Adynál. Hasonló a helyzet a magyar 
Helikon-xaX is a Beszélgetés egy szekßvel c versben (Ha a magyar Helikon adta / Hervatag a hitünk s a 
szekfünk), bár itt az érzelmi és gondolati háttér is Csokonait idézi. Más esetekben azonban többnyire 

5 3 MM. 1.1042-1043. A kötet előszavában és jegyzeteiben szintén utalt rá mint Tisza melléki szóra 
(L MM. I. 1079, II. 240). A jellegzetesen tiszántúli tájszót (1. MTsz.) Ady a maga szilágysági 
nyelvjárásából nem ismerhette, s ha Debrecenben hallotta is, irodalmi szókincsébe bizonyára Csokonai 
nyomán került. BAKÓ Elemér Ady és a népnyelv c. rövid glosszájában éppen csak érintette a kérdést, 
(1. MNy 1939. 39-40). Az bizonyos, hogy Ady a tájszavak költői félhasználásához - amilyen nála 
nemcsak a Bakó említette göth, istenei, folyóka hanem a dancs, a cemende a cenk s még egy tucat — 
Csokonai nevezetes élőbeszédéből kaphatott ösztönzést. Mindénesetre ma is időszerűek a közel négy 
évtizede leírt sorok: ,.Nagyon kívánatos volna, hogyha Ady és a népnyelv kapcsolata élesebb meg
világításban állana előttünk." (MNy i. h.) 

S*A Tavasz-b&n „Nádon, vizén, szirtofcow" olvasható, s a jegyzetekben Csokonai ki is fejti a 
mélyhangú alakok nyelvesztétikai szerepét a monotóniát okozó sok e hang kiküszöbölésében. (L. MM. 
1.1059.1081.) 

S5ÖP.VI. 169. 
S6Uo. 
5'Egyébként a nyelvújító Csokonairól igen szépen írt 1910-i Maday-bírálatában is, kijelölve 

fejlődéstörténeti helyét: „Csokonai nélkül bajosan kaptuk volna Vörösmartyt, Petőfit, Aranyt, nem 
szólván az apróbb többiekről." (ÖP. X. 100), majd az 1912-i Nyugat-béli Disputá-ban: „a nyelv . . . 
élet és szentség, sőt istenség. Javítani rajta soha és sehol úgynevezett komoly emberek nem tudtak, 
mert nem is tudhattak, egy Csokonai fölért két-tíz-húsz-száz hadilábas ellennyelvésszel." (ÖP. X., 178.) 

5,Nvr 1951. 254. 

647 



nehezen igazolhatók az ilyen jellegű szókölcsönzések.59 Ez érthető is, hiszen a reminiszcenciákat 
legtöbbször valamely hasonló rezgésszámú nagyobb érzelmi vagy gondolati impulzus váltja ki, s ez 
indítja meg az asszociációkat, amelyek többnyire nem egyetlen szóra korlátozódnak, hanem rend
szerint nagyobb tudati vagy érzelmi egységeket fognak át, amint ezt kitűnően példázza a Vitéz Mihály 
ébresztése meglepően bő filológiai-pszichológiai információval. Ezt különben Földessy is érezte, s 
tudta jól, ezért kezdte a lélektani párhuzamokkal (ő az „erotikum"-ot emelte ki mint közös vonást, 
habár Csokonai alkalmilag rögtönzött obszcén Miiitat omnis amans-ának s A Szerelem eposzából c. 
nagy Ady-versnek rokonságát egyáltalán nem érezzük meggyőzőnek),6 ° s utoljára hagyta a kritikusabb 
szóátvételeket. 

Földessy stilisztikai egybevetéssel is megpróbálkozott: személyes emlékei alapján igen érdekes 
stilisztikai-jelentéstani megfigyelését idézte Adynak: „Csokonairól beszélve azt mondta egyszer 
előttem, hogy nála csodálta meg legjobban a költői látásnak eredeti magyar sajátosságát és nála vette 
észre a szó jelentésének izgalmas »feszítését«. . . . [Ez] alapjában nem, más mint a szokottnál jóval 
nagyobb távolság a kép és a képpel díszített fogalom között."6' S Csokonaiból ilyen példákat idézett: 
Jornyodzó reménység", ,Jcarton legelő", Adyból pedig: mikor az „égi pásztorok" hajtják felhő-
nyájukat. Ezek voltaképpen nem mások, mint a köznapitól - köznyelvitől - elütő merészebb 
jelzőhasználatok (ami mögött a költői képzelet merészsége áll). 

Földessy még egy stilisztikai jellegű rokonságot említett egybevető tanulmányában: „Stilisztikai 
mivoltukban nagyon megegyeznek egymással Csokonai és Ady abban, hogy mindketten szeretik az 
elvontságok megszemélyesítését, mégpedig szintén nagyon színes-dús formában, pl. Ady szimbólumai 
mind ezen alapulnak."6 2 

Természetesen már itt sem teljes egyezésekről, csupán analógiákról van szó. Csokonaiból ilyen 
példákat említett: „ágyadtól tömött seregben / A sírig zsibongtanak / A fájdalmak gyászleplekben"; 
továbbá: „kába kétség", „duzzadt hetykeség" stb. Adyból: „ezernyi kétség-héj'fa", ,Mámor-gályák 
utasa én", .gondolatmanók csodatánca" stb. De tehetnénk még hozzá sokat, amilyenek a „gonosz 
hűvös szépségek" {Az Illés szekerén), a jég-ajkunk (A nagy hitető), a csók-örvény (Akik helyén éltem), 
a Gond-feleség nyakamon (Lelkem szerelmes fattyai) stb., stb. 

Van-e itt valóságos genetikus összefüggés Csokonai és Ady költői látása, nyelvformálása között? Ez 
az a kérdés, ahol jórészt be kell érnünk a föltevésekkel, mégpedig a két költői nyelv, stílus alapvető 
idegensége miatt. Kétségtelen, hogy Ady is törekedett a ,jelentésfeszítésrp'Vaz újszerű nyelvi meg
oldásokra, de ezt a köznyelvtől olyannyira elütő patetikus költői stíluson belül tette, míg Csokonai 
stílusa maga az életszerű természetesség. 

Komlovszki Tibor megállapításai, amelyeket Ady és a régi magyar költői nyelv kérdéséről írt, 
„mutatis mutandis" bizonyára a Csokonai-hatást illetően is érvényesek: „A régi magyar irodalom 

s"FÖLDESSY Gyula idézett tanulmánya párhuzamba állítja a Vörös szekér a tengeren „vörös 
iromba szárnyá"-t a Dorottya II. könyvével, ahol „Az unalom s bánat iromba szárnyakon" repül ki az 
ablakon (1. Nyr 1951. 254.), s ez talán még meg is magyarázható Ady olvasmányemlékeivel, 
-élményeivel, de hogy a vérpatak szót - egészen más szövegkörnyezetben - Csokonai hatására 
használta volna a költő, már nehezebben hihető (1. uo.), s éppígy az is, hogy A mindszenti temetőben e 
komor Ady-képe: „Itt szívemre, éhes csőrrel. / Húsevővel, vérevővél, / Héjja-csapatok lecsaptak / S már 
sikoltni sem tudok" Csokonai-reminiszcencia volna, mint Földessy gondolja, Csokonai e képével 
rokonítva: „Hidegséged, mint egy héja, / Ne tépje a szívemet." (MindTitk. 121.) A reneszánsz és a 
barokk óta széltében használt kép túl általános ahhoz, hogy Csokonaihoz köthetnénk, nem szólva 
arról, hogy egész más az Ady-vers érzelmi háttere is, mint a szerelmes Csokonai-versé. 

6 0L. Nyr. 1951. 253. Csokonai és Ady szerelmi költészetének erotikumáról 1. még VEZÉR 
Erzsébet: i. m. 305. KIRÁLY István helyesen látja, hogy Ady számára Csokonai „felvilágosodás kori, 
életigenlő, tiszta erotikája" volt az ösztönző eszmény, nem pedig a rokokó „élveteg erotizmusa", de ő 
is hajlandó elfogadni, hogy a nem nagy igényű obszcén alkalmi tréfa1, a Miiitat omnis amans 
belejátszott Ady nagy szerelmi eposzának megszületésébe. (L. KIRÁLY: i.m. l\ 415., 420.) 

6 1 I .h . 
62Uo. 
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nemcsak egyszerűen külső, formai elemek kialakítására lehetett hatással, hanem a hangulati, az érzelmi 
s a tartalmi motívumok megszületését is elősegíthette olykor, vagy hasonló tartalmi elemek rokon
jellegű megalkotására is ösztönözhette."6 3 

5 hogy a régi magyar költészet - a Károli-biblia, Balassi és „kurucék"6* mégis sokkal 
marandandóbb és szembetűnőbb nyomokat hagytak stílusán, az vállalt hivatásában, fölvett költői 
szerepében - a vátesz, próféta életstílusában s ehhez társított költői mitológiájában - leli magya
rázatát, amely olyannyira különbözött a Csokonaiétól.6 s 

Mindenesetre Ady Csokonai-élményének éppen stiláris része érhető legnehezebben tetten költésze
tében, s ez költői alapállásának - mitológiájának - Csokonaiétól merőben idegen voltából, költői 
dikciójának, szókincsének erősen stilizált, absztrahált jellegéből magyarázható; ebből következik, hogy 
Csokonai realista stílusának hatása csak nagyon áttételesen jelentkezik lírai nyelvében. 

Végleges szót természetesen csak a számítógépes vizsgálat, a szóstatisztikák mondhatnának e 
kérdésről, de máris úgy tűnik, hogy Csokonai költői szókincse - eltekintve a hatalmas olvasottságából 
fölszívódott műveltségszóktól - szinte 9/10 részében a beszélt élőnyelvvel azonos, míg Ady nyelvi 
átlaga (a versek alapján) sokkal inkább a régi századokéval rokon, mint a XX. század köznyelvével. 
Ebben az értelemben Csokonai stiláris örökségének igazi folytatója a Nyugat írói közül Tóth Árpád, 
míg Ady számára elsősorban a közös zsenisors lélektani élményét jelentette a debreceni költő, akit 
különben nyelvileg is csodált: a maga hiányait bálványozva benne - az Egy csúf rontás jegyében.6 6 

Ady Csokonai-élménye így is irodalomtörténeti jelentőségű lett: fölfedezte a Nyugat írói - s a 
későbbi írónemzedékek - számára a XX. és a XXI. század vibráló érzékenységű poétáját: a Vitéz 
Mihály ébresztése alapján nemcsak a szavak nagy művészét, hanem a pogány életöröm - szerelem, bor 
- énekesét, az áldozatos honszeretet tragikus sorsú költőjét („öleled e kis magyarságot") s a végső 

' * 3KOMLOVSZKI Tibor: Adalékok Ady és a régi magyar költői nyelv kérdéséhez. It 1956., 85. 
"̂ *"*7,Mi fentien hirdettük''mir nyolc esztendő óta, hogy mi Balassáéktól, kurucéktóí s Csokonaitól 

ösztönöztettünk. Mélyebben, éltebben járván, Petőfinél csak a bátorságot, Madáchnál, Vajdánál az új 
poétái civilizációt kellett észrevennünk, Aranynál alig valamit" - írta 1910-ben. (L. ÖP. X. 102.) 

6 s Szabó Lőrinc találóan írta: „Istene a próféták istene volt, stílusa sokkal közelebb áll az 
ó-szövetség zord félelmességéhez, mint a szelídebb és melegebb új-testámentumhoz, amelyből főleg az 
apokalipszis hangja felelhetett meg neki legjobban." SZABÓ Lőrinc: Az istenes Ady. Előszó A 
Sion-hegy alatt (Ady Endre istenes versei) c. antológiához. Bp. é.n. [1927] 11. Tompa József is jól érzi 
a bibliás és kurucos stílus szerepét Ady lírájában: „az ő magyar költő-prófétai szerepével is összefüggő, 
jelképes ótestamentumi elemek, mint Absolon, Dávid, Ésaiás, Hozseás átka, Jehova, Illés, messiás, 
(magyar) Sión, Sión hegy, Zsoltár stb., más árnyalatúak, de azért olyanféle vissza-visszatérő, félig vagy 
egészen szimbolikus stíluseszközökké lehettek nála, mint a Bécs- és főrend-ellenességét kiemelő 
kurucos (Thaly Kálmán-os, Endrodi Sándor-os? ) bécsi lator, Tyukodi pajtás, Majtény síkja, szegény 
legény, Kuruc deák, porció, eb ura fakó, Kézsmárk hegye és társaik." (TOMPA József: A művészi 
archaizálás és a régi magyar nyelv. Bp. 1972. 78.) 

6"Politikai rokonszenvből s nem irodalmi-stiláris vonzalomból magyarázta a Nyugat 
Csokonai-kultuszát már HORVÁTH János is (L Forradalom után. [Vörösmarty és a mai stíl
romantikusok.] Magyar Figyelő. 1912. III, 211. kk.) Ezért írhatta - a stiláris divergenciákra figyelve -
a jeles Csokonai-kutató, Gulyás József is: „Inkább Reviczkynek lehetne elődje Csokonai, mint 
Adyéknak!" (GULYÁS József: Üvegcserepek. Sárospatak, 1927.19.) Az is figyelemre méltó, hogy míg 
Ady a régi századok kuruc énekeit oly művészi utánérzéssel tudta stilizálni, Csokonainak ilyesféle 
művészi utánzásával meg sem próbálkozott. S ennek nemcsak az az oka, hogy Csokonai nyelve 
stilizálatlan természetességű, modorosság nélküli, hogy l̂ig utánozható (s egyáltalán nem 
parodizálható: Karinthy nevezetes paródia-gyűjteményében Adyt nem egy verssel utánozta kitűnően, 
Csokonairól vagy Aranyról azonban - érthetően - nem írt nyelvi paródiát; vö. SZILÁGYI F.: Egy 
stílusvita és Csokonai stílustörténeti jelentősége. Nyr 1974. 53.), hanem az is, hogy felvilágosult 
derűből fakadó harmonikus stílusa sokkal távolabb volt Ady diszharmonikus, pesszimisztikus világától 
- stílusától - , mint pl. a XVII. századi kuruc énekek keserű dohogása, lázadozó keserve vagy a XVI. 
századi prédikátor-költészet bűnbánó ég-ostromlása. Mikor nagy Csokonai-versét, a Vitéz Mihály 
ébresztésé-t megírta, akkor sem stílusutánzással, hanem egész mondatintarziákkal, átvett verssorokkal 
idézte meg a debreceni költőt. 
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titkok keresőjét is („bár lét-nem-léten töprengett sokat"). Szinte egész Csokonai-élménye benne 
van ebben a versében.6 7 A hatalom s a kultúra új értelmezése is, ebben a versszakban: 

„Kartács-világban" élünk, bizony igaz, 
De Vitéz tudta: ez lesz a világ, 
S ha nem sokat segít Botond-bárd, 
Ma is virág es kard is a virág 
S Bizánc-kaput vág be egy vitéz csók. 

Vagyis a nyers erő kora lejárt: a művészet és tudomány szelídebb fegyvereivel kell hódítani: nem 
földeket és népeket, hanem a kultúra új, rejtett tartományait.6 * 

5 talán ez volt az, ami leginkább vonzotta Adyt Csokonaihoz: az új humánum fölismerése, a 
világkultúra egyetemességének átélése és művészi kifejezése. Ezért idézte „a legvidámabb és a leg
súlyosabb mártífságú magyar költő"-nek - aki „már világosan, voltaire-ien tudta s vallotta kiválóságát 
(magyarságát) emberségét és becsét" - ezeket a strófáit egy nagy verséből, amelynek már címe is azt 
mondja, hogy Az ember a poézis első tárgya'. 

Víg borzadással jártam el a görög 
Szépségek és a római nagy világ 

Pompás maradványait; s ezeknek 
Sírja felett az olasz negédes 

6 7 Részletesen foglalkozott a verssel Laczkó András idézett tanulmánya, amely nem egy ponton 
túlmutat Földessy megállapításain (a gyepedző sír-tói pl. bebizonyítja, hogy az is Csokonai
reminiszcencia: a Dr. Földi sírhalma felett c. ódából való). Akad azonban tanulmányában tévedés is; a 
7. versszakról ezt írja: „Versének hetedik szakaszában Ady Pest-Buda »finnyás« népéről ír; utalva 
egyrészt Csokonai pesti útjára, másrészt A pesti dicsőség című versére. Ebben Vitéz Mihály haraggal, 
fitymálassal beszél Pestről és népéről A várost »elegy-belegy népek« sodomájának látta, s morozusan 
kijelenti, inkább lakna Moldovába, mint »a candra / pénz-sipos fene Pestbe«." (ItK 1974. 470.) A pesti 
dicsőség Ady idejében még nem szerepelt a Csokonai4ciadásokban: Harsanyi és Gulyás vette föl 
először, 1922-ben a költői művei közé, bár legújabb kutatásaink szerint alaptalanul: a városellenes s 
misoxéniás szemléletű vers, amelyet Kosztolányi 1922-i Nyugat-béli tanulmánya Csokonai radikaliz
musa ellen próbált kijátszani, minden valószínűség szerint nem a költő műve. 

Ady versének 7. versszakában a debreceni Nagyerdő mellett említett Pest-Buda a maga „finnyás 
nép"-ével egyszerűen a kényes, kifinomult ízlésű pesti közönséget jelenti, amely a magyar vidékkel 
együtt szintén meghódol Csokonai egyetemes géniusza előtt (mint a vígszínházi Nyugat-matinén). 

6'Földessy ezt nem egészen így értelmezte: a virág-ot ugyan a virágénekekre való célzásnak tekinti, 
a Bizánc-kapu-iól viszont azt írja: „itt a keleti hátramaradottság szimbóluma". (MindTitk. 146-147.) 
Pedig Ady A magyar Pimodán-ban pontosan megírta, hogy Bizáncon a „kúltúrás Bizánc"-ot érti: „A 
magyar fajtában öntudatlanul és rettenetesen él egy átok sejtése, azé a kielégülhetetlenségé, mely a 
féllelkek átka. Fél-lelkűek lehettünk mint szép és harciaas barbárok is már s nem ok nélkül, sőt jogos 
keserűséggel döngettük a kúltúrás Bizánc kapuját s kellemetlenkedtünk a nyugati Európának." (ÖP. 
IX. 159.) S hozzásegít a versszak helyes értelmezéséhez Csokonai versé is: 

Hijjába vinnéd, rettenetes Botond! 
Mennykőcsapású bárdodat a mai 

Bizáncium várához, annak 
Rézbe borúit kapuját bevágni: 

Egy messzelátó cső kitekintené 
Szándékod, egy más cső az egész kaput, 

A bárdot, a vitéz Botondot 
Egyszeri percbe darabra törné. (MM. I. 660) 

Vö. LACZKÓ András: i. m. ItK. 1974. 474. 
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Kertjébe szedtem drága narancsokat! 
A franc mezőket láttam; az Álbion 

Barlangiban s a német erdők 
Bérceiben örömet találtam.6 9 

Ezért nyúlt az Ember az embertelenségben költője a vér nélküli új aranykor poétájához, nemcsak 
már idézett 1915-i cikkében (Igen tsinos Europa), hanem mikor ugyanebben az évben a Nyugat-ban 
közreadta teljes terjedelmében A békekötésre c. versét is a következő sorokkal: „Illőnek nem, de 
alkalmasnak gondolom, hogy ezúttal ne a magam versét nyomtassa le a »Nyugat«. Beszéljen most 
helyettem ősi testvérem egyik versével a sok hasonló közül: Csokonai Vitéz Mihály . . . Volna nekem 
versem írni való elég, de, hakik várnák is, gyönyörködjenek ezúttal a régi vatesben, Csokonai Vitéz 
Mihályban."70 

S hadd álljon itt a nagy humanista versnek néhány strófája, úgy, ahogyan Ady Endre közölte: 

. 
Boldog ország az, s az aranyvilágnak 
Látszik ott némely fogyatéka, melynek 
Tiszta csendesség kebelébe nyugszik, 

S nincs hada kinn is. 

Boldog ország az, hol az árva s özvegy 
Nem bocsát, sírván, az egekre átkot, 
Szántogat minden, s kiki szőlejében 

Kényire munkál... 
• 

Vitéz Mihály e századi nagy ébresztője, a százéves Ady, s fölfedezett nagy elődje, a kétszáz éves 
Csokonai így szólnak külön nyelven, de azonos gondolatok jegyében jobbakra váró XX. és XXI. 
századunkhoz. 

"L .ÖP.X, 100. 
70Nyug 1915. II. 1310-1312. (dec. 1.) 
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