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Stelkovicsné Kreuter Anikó

SZECESSZÓ ADY KÖLTÉSZETÉBEN

Ady Endrét nehéz tanítani. Sosem tudom, hogyan fogadják a diákjaim verseinek szókimondó 
erejét, jelképeit, kitárulkozó őszinteségét, ellentmondásos személyiségét. Nehéz tanítani, mert 
Adynak nincs előzménye a magyar irodalomban. Újító, vad kávéházi ember, nőfaló férfi, éles-
látású újságíró, hírhedt költő. S éppen ez ragadja meg a kritikai készséggel megáldott diákokat: 
verseit szeretik, hangját, képeit elfogadják. Kevés idő marad a tanórán a szimbolista képalkotások-
ban láttatni a költő dekorativitásra, szecesszióra való hajlandóságát.
A kivonulás, a lázadás az irodalomban a tematikában nyilvánul meg, illetve a dekorativitást 
eredményező szövegbeli és szövegszerkesztési síkon találhatók. Mindezen sajátosságok meg-
figyelhetők Ady Endre költészetében. Az Új versek (1906), a Vér és arany (1907) köteteinek 
szimbólumkincse a szecesszióhoz kapcsolódik. 

Tematika

A századforduló új, ellentmondásos témákat hozott. Ennek egyike az ambivalens nőkép: Darwin 
és Ernst Haeckel népszerű biológusok munkásságának köszönhetően az ellenállhatatlan vonz-
erővel és mágikus-démoni jellemmel rendelkező nőalakok a szecesszió érdeklődésének hom-
lokterébe kerülnek. De Nietzsche nőszemlélete is nagy hatással van a korabeli felfogásra, mely 
szerint a nő „szép és veszélyes macska a nemiség csapdájával”, örvénybe rántó, ártó erő. Bűnös, 
mert erotikusan lebilincseli a férfit, aláássa erkölcsét és szerencsétlenségbe dönti, azonban a 
beteljesülés magas fokát is nyújthatja. 

 „Mit bánom én, ha utcasarkok rongya,
De elkisérjen egész a síromba.
Legyen kirugdalt, kitagadott, céda,
Csak a szivébe láthassak be néha.
Ha egy-egy órán megtelik a lelkünk:
Üdvöt, gyönyört csak egymás ajkán leljünk.
Ha ott fetrengek lenn, az utcaporba:
Boruljon rám és óvjon átkarolva.
Mindig csókoljon, egyformán szeressen:
Könnyben, piszokban, szenvedésben, szennyben.
Amiben minden álmom semmivé lett,
Hozza vissza Ő: legyen Ő az Élet.
Kifestett arcát angyalarcnak látom:
A lelkem lenne: életem, halálom.” 

(Ady: Az én menyasszonyom)
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Ady Endre Biztató a szerelemhez című verse Cseh Tamás előadásában a kor hangulatát, a kávé-
házak füstös-fülledt levegőjét is megidézi.1 
A szecesszió kiútkeresésének témája a művészlét és Istenkeresés. A deizmussal való szakítás 
előidézi a modern embernek a világról alkotott általános képének összetöredezését, ahogy Nietz-
sche mondja: „Az élet nem lakozik többé az Egészben, s az Egész nem egész többé.”

„Minden Egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Minden Egész eltörött.”

(Ady: Kocsi-út az éjszakában)

A művész az Isten nélküli, elgépiesedett világban az Istennel való találkozás élményét keresi, s 
ennek szent közvetítője akar lenni; különcsége ebből a kiválasztottság-hitből táplálkozik. A gya-
korlati világ kötöttsége elől az álmok és vágyódások világába, a szépségeszménybe menekül. 
A menekülés adja a harmadik témát – mely még a szentimentalizmusban gyökerezik –, a foly-
tonos halálvágyat. A halál nem rémisztő, csupán az élet része, ezért személyesíti és szépíti meg 
Ady a halál gondolatát:

„Én a Halál rokona vagyok,
Szeretem a tűnő szerelmet,
Szeretem megcsókolni azt,
Aki elmegy.”

(Ady: A Halál rokona)

A szereplíra és önfeltárulkozás a szecessziós szimbólumalkotás segítségével valósulhat meg. 
A szabadságot kereső lírai én szívesen rejtőzik különféle maszkok mögé. De ne feledjük, va-
lamennyi maszk mögül a költő kandikál ki. Gondoljunk Ady verseire, melyek azt a benyomást 
keltik, hogy minden küzdelemben a lírai én kerekedik felül, hiszen ő alkotja a szimbólumokat: 
csak az ő úri kénye-kedvén múlik, hogy mit avat szimbólummá. Mert bármit azzá tehet: Élet 
és Halál, Nyár és Ősz, Párizs és Hortobágy, bármelyik névszó, ige vagy egyéb szófaj a jelkép 
szintjére emelkedhet. S a jelképek mindegyike a középpontban álló személyiségre utal. Különös 
egyéniségnek mutatja magát: egyszerre őszinte és titokzatos, érzéki és mindentudó, állhatatos és 
halálvágyó. Latinovits Zoltán remek előadása kiválóan adja vissza a lírai én kettős magatartását: 
szerepeket játszva, szimbólumok mögé bújva tárja ki
lelkét, s ugyanakkor teszi önmagát sebezhetővé.  2

„Dőltömre Tökmag Jankók lesnek:
Úgy szeretnék gyáván kihúnyni
S meg kell maradnom Herkulesnek.

1 www.youtube.com/watch?v=-hJhT79ZTAY
2 https://www.youtube.com/watch?v=IgMf41vT0d8
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Milyen hígfejüek a törpék:
Hagynának egy kicsit magamra,
Krisztusuccse, magam megtörnék.

De nyelvelnek, zsibongnak, űznek
S nekihajtanak önvesztükre
Mindig új hitnek, dalnak, tűznek.

Szeretném már magam utálni,
De, istenem, ők is utálnak:
Nem szabad, nem lehet megállni.

Szeretnék fájdalom-esetten
Bujdosni, szökni, sírni, fájni.
De hogy ez a csürhe nevessen?

Szegény, muszáj Herkules, állom,
Győzöm a harcot bús haraggal
S késik az álmom s a halálom.

Sok senki, gnóm, nyavalyás, talmi,
Jó lesz egy kis hódolás és csönd:
Így nem fogok sohse meghalni.”

(Ady: A muszáj Herkules)

Van, ahol a személyiség meghasonlását mutatja be, ezért joggal vonható párhuzam a vers és 
a kortárs lélektudós, Sigmund Freud akkoriban teljességgel új, a tudat és az ösztön világát 
állandó harcban látó lélektana között.

Szöveg és szerkezet

Az irodalmi szecesszióban a szépség, a dekorativitás érvényesülése együttesen érhető utol a 
szóhasználatban, a szöveg tagolásában és szerkesztésében. A dekorativitás ezen elemei nyomon 
követhetők A Halál rokona című versben.

A szóhasználat dekorativitásának eszközei

Az író egy szót az előtérbe tol, rátereli a figyelmet. Így a kérdéses szó tényleges funkciójánál 
nagyobb jelentőségre tesz szert, és ezzel dekoratívvá válik. Pl.: szeretem; én. Vagy jelzőbokorral 
veszi körül a jelzett szót. Pl.: 
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 „Szeretem a szomorú órák
Kisértetes, intő hivását,
A nagy Halál, a szent Halál
Játszi mását.”

Halász Gábor szerint a szecessziós alkotók „a mondatban a szavak elosztását, váratlan kapcsola-
tait, helyzeti energiáját és súlyát élvezik”. Pl.: 

 „Szeretem a beteg rózsákat,
Hervadva ha vágynak, a nőket,
A sugaras, a bánatos
Ősz-időket…

Szeretem azt, aki csalódott,
Aki rokkant, aki megállott,
Aki nem hisz, aki borus:
A világot.”

A szövegtagolás, szövegszerkesztés eszközei:
A szecessziós szépirodalomban sajátos a mondat- és szövegszerkezetek indázó jellege, amely 
sajátos ritmust alakít, s a zeneiséget növeli. Ezek eszköze: az ismétlés, halmozás, fokozás, mon-
datpárhuzam, körülírás. Pl.: 

„Szeretem az elutazókat,
Sírókat és fölébredőket
S dér-esős, hideg hajnalon
A mezőket.
Szeretem a fáradt lemondást,
Könnyetlen sírást és a békét,
Bölcsek, poéták, betegek
Menedékét.
Én a Halál rokona vagyok,
Szeretem a tűnő szerelmet,
Szeretem megcsókolni azt,
Aki elmegy.”

A sorismétlések versépítő változatossága figyelemre méltó Ady költészetében. A szöveg indázó 
jellegét nemcsak a mondat- és szövegszerkesztés sajátossága határozza meg, hanem olyan sza-
vak szerepeltetése is, amelyeknek a kígyózó, indázó vonalmozgás a meghatározó sajátossága: 
mint például a sás, a nád, a különféle levélminták, csapongó virágindák. A tánc és taglejtés foga-
lomkörébe tartozó szavak használata is a szöveg szecessziós indázását idézi elő.
Mind a stilizálásnak, mind a dekorativitásnak következménye a stílus feltűnő hangulati telí-
tettsége: a szelíd melankóliától és álomszerűségtől, narkotikus állapottól az ideges szorongásig 
elmenően sokféle árnyalatot magába foglal.
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„Hetedhét országban
Nem találtam mását,
Szeretem szép, beteg,
Csengő kacagását,
De nagyon szeretem.
Szeretem fölséges
Voltomat e nászban
S fényes biztonságom
Valakiben, másban,
De nagyon szeretem.” 

(Ady: Vallomás a szerelemről)

Érdemes elidőzni az Ady-verseket meghatározó sorismétlés és rímtechnika néhány típusa fölött. 
Az Egyedül a tengerrel vers sorait bokorrímmel kapcsolja össze, s nyilvánvaló a szakaszonkénti 
közönséges sorismétlés nyomatékosító, lezáró, megváltoztathatatlanságot sugalló szerepe (a má-
sodik és a harmadik sor szakaszonként azonos):

„Tengerpart, alkony, kis hotel-szoba.
Elment, nem látom többé már soha,
Elment, nem látom többé már soha.”

Érdemes megfigyelni a kiemelt szavak indázó, hullámzó mozgását is, melyek a stílus kedvelt 
díszítőmotívumai: virág, tenger; dal, zúg; álom: 

 „Egy virágot a pamlagon hagyott,
Megölelem az ócska pamlagot,
Megölelem az ócska pamlagot.
Parfümje szálldos csókosan körül,
Lent zúg a tenger, a tenger örül,
Lent zúg a tenger, a tenger örül.
A daloló, vad tengert hallgatom
És álmodom az ócska pamlagon,
És álmodom az ócska pamlagon.
Itt pihent, csókolt, az ölembe hullt,
Dalol a tenger és dalol a mult,
Dalol a tenger és dalol a mult.”

Szakaszonkénti közönséges sorismétlés jellemzi a Kocsi-út az éjszakában című látomásversét 
(az első és a negyedik sor szakaszonkénti azonosságát az ölelkező rím erősíti). A szóhasználata 
adja a melankolikus, fásult, nihili hangulatot.
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„Milyen csonka ma a Hold,
Az éj milyen sivatag, néma,
Milyen szomorú vagyok én ma,
Milyen csonka ma a Hold.
Minden Egész eltörött,
Minden láng csak részekben lobban,
Minden szerelem darabokban,
Minden Egész eltörött.
Fut velem egy rossz szekér,
Utána mintha jajszó szállna,
Félig mély csönd és félig lárma,
Fut velem egy rossz szekér.”

Az ismétlések egyrészt a formai-időbeli 
kiteljesítést, a szimmetriát biztosítanak, 
másrészt pedig a korántsem feltétlenül 
pozitív érzelmi felfokozottságnak, a nyug-
talanságnak, a disszonanciának a kifejezé-
sét szolgálják. A kétféle tendencia, persze, 
keresztezheti, sőt keresztezi is egymást. A 
névszók és igék megkettőzése vagy éppen 
halmozása pedig azt érzékelteti, hogy ezek 
külön-külön, sőt együtt sem képesek mara-
déktalanul kifejezni az alanyt, aki mindig 
túl van rajtuk, több náluk. Minél több a jel-
ző, annál bizonytalanabbak a körvonalai, és 
annál inkább hatalmasnak érezzük a költőt. 
Lírai hőse igazában sohasem szenved teljes 
kudarcot: ha más nem, a tét nagysága vagy 
a szembeszállás öntudata emeli túl a tragi-
kus szituáción. A szecessziós szerepjátszás 
során a költői én megsokszorozza önmagát 
a képzelet segítségével, s a szegényes va-
lóság fölé próbál kerekedni. Tehát Adynál 
megfejtettük mi elől és hová menekül: az 
átlagostól, a banálistól, a széthulló és bi-
zonytalan valóságból a különöshöz mene-
kül – saját egyéni világát keresi-építi. „Beton és kő” mozaikműhely az iskolában


