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EMBERTELENSEGBEN
1916 szeptemberében íródott Ady Endrének Ember az embertelenségben című

verse. A költő - szokásától eltérően - maga jegyezte itt a dátumot a költe
mény alá. Fontosnak ítélte ennek jelenlétét. Éppúgy, mínt a Marseillaise vagy
a Talpra Magyar esetében: az eszmei mondandóhoz tartozott hozzá itt is az idő

pont. A verset kihordó lényegi színtre: a történelmi élményre utalt. Közvetlenül
érintkezett ekkor az egyéni élet az emberi egésszel. A partikulárisba tört a
nembeli sors.

1916. augusztus 17-én a központi hatalmak hadműveletének Verdun alatti
megtorpanását, a Bruszilov-féle offenzíva sikerét, a Monarchia növő gazdasági
nehézségeit látva döntött a román kormány. Titkos szcrződést kötött az entente
tal. Vállalta a háborúba való beavatkozást - a két héten belüli hadüzenetet.
S augusztus 27-én valóban meg is indultak a román királyi csapatok Dobrudzsa
s mindenekelőtt Erdély felé. Majd 370.000 főnyi hadsereg zúdult az alig 30.000
emberrel védett kárpáti hágókra, s tört előre részben keletről a székely vidé
kek, részben pedig délről a Barcaság felé. Kezdetét vette Erdély futása, a ri
adt menekülés.

Régi, 1848-as, véres emlékek éledtek újjá. S a hajdaniakhoz friss rémhírek
jöttek. Szabó Dezső Elsodort falujának sztneít idézve: vágtató szekerek vitték
szerte a hírt a magyar vidékeken: "Jönnek az oláhok!" "Meneküljetek,
mencküljctek!" - hangzott a kisfalvak utcáin a riadt, nógató szó. S megindult
"a fal vak rettentő tolongása", a bomlott népvándorlás. Futottak a megzavart
emberek lihegő marhákat, lovakat hajtva maguk előtt. A keskeny utak nem bír
ták el ezt az irdatlan áradást: az éles csutkájú tarlók nagy része is úttá vál
tozott. "Kétségbeesés, zokogás, átok, szckérnytkorgás, barmok bőgése" hallatszott
míndenütt. A riadalom oly méretű volt, hogya kormány minden erővel a meg
nyugtatásra tört. Hiszen a belügyminiszter távirata szerint "A vagutak menekü
lőkkel vannak túlzsúfolva, úgy, hogy több helyen torlódás állt elő, a közutakat
marluik: és szekerek foglalják el, lakosság és állatok élelmezésében máris fenn
akatiások. vannak". S ez a kétségbeesett, pántkos rémület Erdély egyetlen ország
útján, a Sebes-Körös völgyén, a Boncza-kastély alatt, Csuesán át vonult. A meg
elevenedett történelemmel kényszerült szembenézni az ott tartózkodó költő. Eg
zisztenciális, kiélező helyen, "földönfutók országútja" mellett, az események szín
vallásra késztető közelében élt.

Mint az emlékezők írják: állandóan "leste, figyelte" "a csucsai hegy lábá
nál kígyózó erdélyi országutat" ezekben a napokban Ady. Az ő szavával szól
va: nézte az "erdélyi domb-lakásról a székelyeknek ő szörnyű menekülésüket",
Látta "a nép özönlését, gyerekek, asszonyok, aggok érkezését", "Katonákat, me
nekülőket vendégeltem, s félig megőrültem" - számolt be egyik pesti barátjá
nak ezen hetekről - ... "Jöttek új dolgok, szörnyűségek. s igazán azt hiszem,
hogy ti Pesten nem is sejtitek, mi történt". Ahogy Csinszka feljegyezte később:

Látta "a nép özönlését, gyerekek, asszonyok, aggok érkezését", "Katonákat, me
kelyeket kezükben egy üres csirkeólat szorongatva vagy más haszontalan em
lékét az emberi kétségbeesésnek. Láttuk az előttünk kanyarodó, végtelenbe nyú
ló országúton fáradtságtól felfordulni a Háromszékből elhajtott címeres ökröket,
s éiszakánként meggyötörten hallgattuk a sebesültszállító vonatok halálsikolyait."
S a menekülőknek ez az áradata a házat is elérte. Az sem volt szíget fent a
domb tetején. " ... gondold el miket láttam, éltem, beszéltem, vigasztaltarn (hit
nélkül), vendégeltem és sírtam itt" - írta öccsének a költő. A "nagymamának"
- özvegy Török Károlynénak - aggódó, köznapi híradása szerint: "éjszakára
három-négy menekülő van nálunk, akiket mint honfitársakat szívesen lcell látni".
Pedig az élelmiszer lassan fogyóban volt. Hiszen - ahogy a nagymama egyik
levele tudósított róla - "tele van estére a falu menekültekkel. Csucsának nincs
sója, nincs petróleuma, nincs liszt. Ezek a fő sziikséqletek; mind nem kaphat6.
Most már jön a kenuérsziikséa:" Ahogy Ady feloanaszolta: "Budapestet measzé
oyenítő drágaság, ínség, nincstelenség". A háború a maga nyomasztó kérdőjele

ivel, szenvedéseivel Csucsára is elért.
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Igaz: nem környékezte az egyéni sorsot különösebb veszély. Gyorsan elült
a kezdeti rémület. Szeptember közepe táján kedvező hírek érkeztek már az er
délyi harctérről. Visszanyomta lassan a román csapatokat a német segítség. S ha
a nagymama szeptember 8-án még azt írta Visky Józsefnének Kalotaszentki
rályra: "Én is pakolok a várban ... Utolsó menekvésünk Budapest lesz"; egy hét
tel később nem volt már ilyen gond. A felfordult idők fenyegető együttjárója
tól, az esetleges atrocitásoktól is óvott az apai törődés. Boncza mégsem hagyta
magára egyetlen lányát. Kijárta Pesten - állítólag Tisza István révén -, hogy
határrendőrségi különítmény állomáshelyévé tegyék meg Csucsát. S ennek tiszti
kara, mintegy védelemül. a várban tartózkodott. Gróf Bethlen főispán pedig az
élelmezési gondokon segített. Boncza Miklós családját szerinte megillette ez:
búzát utalt nekik. Az elemi bajoktól való viszonylagos külső védettség nem ol
dotta meg azonban a lényegi gondot: a lélek kínjait.

Bölöni György jól figyelt fel reá - megjelenítve a költő ekkori életét ,
hogy "Ady most került igazán szembe a háborúval és most látta szívszaggató
képekben azt az összeomlást, mely két év múlva bekövetkezett. Ekkor élte vé
gig mindazt, amít a forradalom hónapjaiban csak hírek és vallomások sodortak
hozzá. Itt hullott össze lábainál a régi Magyarország." Atélte ekkor a "történel
mi" ország közeledő vesztét. S átélte egyben a tervezett, vágyott dunavölgyi
rendnek, a kelet-európai népek egymásra találásának, az internacionalista hit
nek, reményeknek messzire tűntét. Két kedves, szívéhez nőtt érzést is érintett
a vész. Érintette egyrészt Erdély iránti régi szerelmét, s érintette másrészt a
tervezett, vágyott román-magyar összekerülést. Szenvedett benne - ahogyan
írta - egyrészt "az erdélyi", "a magyar". S szenvedett másrészt "az ember", az
internacionalista. Nem csoda, hogy még két év múltán is azt jegyezte fel ezek
re a napokra visszaemlékezve: "Azóta se tudok én lenni, dolgos sönmagamban
biztos". Úgy érezte, mintha csődbe került volna mindaz, amiért élt. "Egész éle
tem, nagyszerű pazarlásom belefúlt régi bűnök, átkok s a javíthatatlan ember
tömegek galádságába" - írta keserűen. "Két hónap óta álomtalan, szerencsétlen
beteg vagyok - panaszolta Bölöniéknek. - Az események s amiket látnom kel
lett, tönkretettek. Semmi hitem. Minden ellenem és életem eredményei ellen."
"Mi lesz e förtelmes világgal?" - ért benne a nihilt sejtető szomorú kérdés.
Úrrá lett rajta a megoldatlan hagyott, elintézetlen, szorító problémák pszicho
lógiai együttjárója: a lélekzsibbadás, a kétségbeesés. Elveszettnek hitte élete ér
telmét.

"Hónapokig borúlátóan éltem, képtelenül az elhatározásra, csak annyira is,
mínt egy levél megírása. Na engem ez a háború szépen tönkre tett" - írta ek
koriban Váradra, Fehér Dezsőéknek. S ehhez hasonló panaszok újból meg újból
feltűntek leveleiben. "Nagyon fáj, hogy már levelet se tudok írni. Mi lesz ve
lem ?" - kérdezte önkínzón, "Rom vagyok, nem étkezem, veronállal sem alszom,
sovány, halnivaló" - számolt be szomorún az állapotáról. S öngyilkossági gon
dolatok foglalkoztatták: "Sok hét óta a nevemet sem tudom leírni, ellenben van
egy jó revolverem". "Annyi erőm talán még lesz, hogy agyonlőjjem magam" 
jelezte ismételten a rejtett számvetést. S mint megváltást idézte a kényszerű

halált: "Bár már hívnának be katonának, hogy ezen is túllennék" - írta. Vá
gyott "menekülni halálhuszár önkéntesként". Szerette volna ledobni akár a ha
lál árán is a gondot, a döntést. S mint annyiszor a múltban, önveszejtő züllésbe
hajszolta ismételten a feloldatlan lét. Amint Franyó feljegyezte az emlékezései
ben : a határrendőrség tisztjei, .Preezlu, Illés, Pap Lajos mindennapos cimborái
lettek. .. versenyt ittak az állomás mögött lévő vendéglőben", s mint Bertuka
panaszolta: "Ady most már vagy két hét óta mindig elázott állapotban kerül
haza a kocsmából". A határrendőr-tisztek még Pestre Bonczához is elvitték ké
sőbb a rossz hírét. S az ital nem volt elég. Mint a Nagymama írta kétségbe
esetten Fehér Dezsőéknek: "Hallom az itt lévő patikustól, hogy borzasztó izga
tószert használ". Valószínűleg megjelent újra életében a Nyanyucinál próbált
morfium. Kellett a rnenekvés. Nem tudta "kiragadni - az ő szavával szólva 
még élő lelkét a romlás karmaiból."

A történelemtől feltett kérdések szorító voltát húzta alá minden. Az egyé
ni élet nyugtalan, szomorú tékozlásában ott tükröződött a súlyok alatt élés. Nem
volt könnyű itt a kiutat keresés. Hisz ez a helyzet volt a nacionalizmus vonat
kozásában a nagy vizsgáztató. Mert szinte sugallta itt minden a nemzetbe ve
szést, Magyar és román egymásra találásának. a népek lehető barátságának
csődjét érezve kínálkozott szinte a magyarságba zárkózás, mint egyetlen ment-
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ség. A csalódott internacionalizmus könnyen vált át mindig nacionalizmusba.
Péguy a marokkói krízis után tért meg hitnű franciának. Verhaeren is az 1914
augusztusi német betörés után lett szocialistából háború-párti belga hazafi. S
Farkas Miklós néven kulcstigurává, regényhőssé téve végig élette ezt a feleletet
az általa elképzelt Adyval is - saját egykori radikalizmusából s világpolgári
illúzioiból kiábrándultan - Az elsodort falut író Szabó Dezső. Magyarságába om
lott be ott a hős. "Hagyj meghalni. Igy legalább szimbólum leszek. Egy megölt
ország, egy megrabolt faj szimbóluma" - mondta a regényben a román há
ború kitörése után az Adyt reprezentáló kulcsalak, az író Farkas Miklós, S a
menekülők között bomlott idegekkel "ijesztő arcrángásokkal acsarkodta, mint egy
nehéz fenyegetést: - Magyar vagyok, magyar vagyok". Belezuhant a romantika
óta folyvást kísértő, képzelt, nemzeti magányba, a kísnépí, tragikus "egy,edül
vagyunk" nacionalizmusba. Magyar-voltára szűkült le a világ. "Űzött magyar
ként" élt. S ott volt Adynál is ez a lehetőség. Hisz még egy Károlyi Míhály
is önkéntesnek jelentkezett ekkor. Egyik levelének tanúsága szerint Ady is gon
dolt átmenetileg ily mozdulatra: ". .. én (kiben komoly és komor hitem szerint
magyar fajom fátuma és kinja él) - írta Fenyő Miksának Pestre ezekben a
napokban -, nem maradhatok el, mikor ég a ház, s ha talán egy öntöző vizet
vihetek, nekem ez súlyosabb kötelességem, mint másnak. Nem Petőfieskedni aka
,·ok . . . de nekem most itt nincs senkim irodalmi és baráti enyéim közül, aki
döntsön. Beszélj, akikkel lehet azok közül, kiket sorsom, életem érdekel. s tu
dass, mert jelentkezek Kolozsvárott, nem is képzeled, milyen borzasztó ez a
közelség térben - és szívben." S még utólag is úgy érezte, visszagondolva ezek
re az időkre, hogy ily helyzetekben "szabad volna ám haragos és dühös, nem
zetes, háborús írásokat is írni". De végső soron mégsem ilyet írt. Másképpen vá
laszolt. Mindenfajta - még a "honvédő" - nacionalizmus felé is határt vont
nála az élet megszenvedett, kiküzdött vívmánya, a mégis morália: a dacos em
berség.

Választás történt itt. Választás két lehetséges alternatíva közt. A magyar
szellem máig érvényes, eltérő útjaként felrajzolódott : 1. a Szabó Dezső-féle nem
zetbe zárkózó, szűk nacionalista, 2. az Ady Endre-féle emberiség felé nyitott,
szabad, távlatos út. Mert nem azt kiáltotta ekkor végül is Ady, amit Szabó De
zső Farkas Miklós alakján át elképzelt róla s a szájába adott. Nem azt, hogy:
"magyar vagyok, magyar vagyok". Ellenkezőleg: igaz magyarságát épp azzal mu
tatta meg, hogy az "ember az embertelenségben" szép szavát mondta ki. Nem
a kisnépi nacionalizmus megszállottja, Az elsodort falu írójától megjelenített
"űzött magyar", de az igazi Ady, az internacionalista, forradalmár költő, az Em
ber álmait el nem áruló "ékes magyar" szólt. Hosszú hetek múltán, mint első

Ady-vers a román háború kitörése után megíródott a nagy lírai számvetés: az
Ember az embertelenségben című költemény.

Sziuemet puskatus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

És most mégis, indulj föl, erős,
Indulj föl megintlen a Földről.

Hajnal van-e. vagy pokol éjfél?
7Ylindegy. indulj csak vakmerőn,

Mint réges-régen cselekedted.

Ékes magyarnak soha szebbet
Száz menny és pokol sem adhatott:
Ember az embertelenségben,
M':tqyar az űzött magyarságban,
Vjból-élő makacs halott.

Borzalmak tiport országútján,
Tetőn, ahogy mindég akartam,
Révedtem által a sztrrnuűket:

Milyen baj esett a magyarban
S az Isten néha milyen gyenge.

Es élni kell ma oly halottnak,
Olyan igazán szenvedőnek,

Ki beteg szívvel tengve-lengve,
Nagy Kincseket, akiket lopnak,
Bekvártélyoz béna szívébe
S vél őrizni egy szebb tegnapot.

Oh, minden gyászok, be értelek,
áh, minden Jövő, be féltelek
(Bár föltámadt holthoz nem illik)
S hogy szánom menekülő fajtám.

Aztán rossz szívemből szakajtván
Eszembe jut és eszembe jut:
Szívemet a puska-tus zúzta,
Szememet ezer rémség nyúzta,
Néma dzsin ült büszke torkomon
S agyamat a Téboly ütötte.

S megint élek, kiáltok másért:
Ember az embertelenségben.
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A jellegzetesen adys két szintű szerkesztés volt adott ebben a műben is. Két
szinten - egy közvetlen napín s egy ontológiai-távlatin - játszódott végig a
költemény. A napin-politikain - ha a XX. századi lírára jellemzőn, a külső,

reális, konkrét színeket meghatározatlanul, sejtésszerűen,homályban hagyva is
a közvetlen életrajzi esemény látszott. Feltűnt "borzalmak tiprott országútja":
látszott a csucsai "tetőről" .figyelt sebes-körösi út s a rajta vonuló "űzött ma
gyarság": a menekülő Erdély. S felsejlett mindennek pszichológiaí-belső vissz
fénye: a magyar fájdalom. "MUyen baj esett a magyarban"; ,,8 hogy szánom me
nekülő fajtám" - írta a költemény. A magyar ismétlődött mint egyik szugge
ráló kulcsszó. Négyszer tért vissza a vers menetében. Jelezve mintegy, hogy a
magyarság-érzést állította válaszút elé a történt esemény. S erre ,a kihívásra
mintegy feleletként egy másik sík tűnt fel: az ontológiai-történelmi. A messze
ségeké. Az emberiség létterét jelezve kozmikus szavak és színek villantak. Meg
jelent a nagybetűvel írt Föld, Isten, JÖ1JŐ, látszott a "menny és pokol". S mon
dandót közölt ez a szintemelés. Nem egyszerűen a lírai kitágítás eszköze volt itt
ez, de a művészi válaszé. Tükröződött benne a belső győzelem: a felülemelkedés.

Megváltozott mintegy a síkváltás révén a köznapi mérték. Más dimenzióba
került be minden, másfajta koordináta rendszer lett uralkodó. Lent maradt a
nap a maga háborújával, nacionalista őrületével, román-magyar gyűlöletével.

Lent maradt a mélyben s egybemosódott, mint embertelenség. S a nacionalizmus
okozta, közvetlen, napi konfliktussal szemben az igazi, lényegi ellentét tűnt fel.
Kitágult a világ. S a magyar irodalom egyik leginkább tömörítő, legnagyobb
erejű névadásával megszületett az ember a.z embertelenségben kifejezés. Ez lett
a kulcskérdés. Az igazi ellentét. Nem véletlen, hogy háromszor ismétlődött meg
a dikció során ez a szószerkezet. Mégpedig kétszer ki emelt helyen: címben és
zárásban. S nem véletlen, hogy a strukturális-belső szerkezetnek is ez szabott
törvényt. Egyfelől az Embertelenség, másfelől az Ember lírai meghatározását ad
ta a költemény. Elvégezte ennek a kettőnek a szembesítését.

Két világháború tanúskodott róla, hogy a nacionalizmuson át szakadt fel leg
inkább a huszadik században az emberi őrület, az embertelenség. S ezt élte meg
Ady. A román háború nehéz heteiben nem a román ellen, nem nacionalista mód,
nem sértett magyarként, de mint Ember szólt. S a körötte tomboló, nemzetbe
zárkózó tébolyodást látva elkészítette ennek mérlegét ; az embertelenség lírai
művészi analízisét. Megjelenítette, mint ennek ismérvét: 1. az értelem-nélküli
séget ; 2. a borzalmak, a félelmek közt élést; 3. a partíkularítást, a személyíség
önmagába vesztét.

Mindenekelőtt az elvesztett értelem volt itt a művészíleg ki emelt ismérv. "S
agyamat a Téboly ütötte" - írta a vers. S nem pusztán egy nagybetűvel külön
hangsúlyozott szó volt itt a Téboly: a versformálás egészében élt. Kísértetiessé,
elvarázsolttá tette a vers belső terét az elirrealizáló megjelenítés. Az értelem
vesztettség szuggerálójaként mindenekelőtt a cselekvés alanyát és tárgyát ragad
ta ki a művészi formálás a reális, ésszel felmérhető összefüggésekből. Dezideolo
gizáló transzformáció történt. Az ún. kíszigetelő technika, mely egykor A fekete
zongora s a Sírni, sírni, sírni megszületése idején, mint domináns formai elem
a világ abszurditását volt hivatott megjeleníteni: itt alárendelten pusztán szí
nezőként, a versmondandó egyik elemének kifejezőjévé válva élt. Tükröződött

benne az értelem-vesztett lét.

Szinekdokhék sűrűsége jellemezte a költeményt. A puskatus állt a háború
helyett, a szív, szem, torok, agy a teljes ember helyén: minden részekre hullt.
S az innen eredő kiszigeteltséget tovább fokozón elvontságole - elszernélyte
lenítő főnevek - tűntek fel. Ök lettek cselekvők. Oly világ volt a versben áb
rázolt, hol a rémség nyúzott, a Téboly ütött, az erő indult fel, borzalmak tipor
tak az országutakon s szörnyűket révedt át az egyén. S végül kísérteties-mesei
lények, dzsinek jelentek meg. A realitásból az irreálisba, az értelem-vesztettbe
vitt ez aháromfajta alany-, illetve tárgykezelés : a.) a szinekdokhikus, b.) az
absztrakt-gondolati, c.) a mesei. Elhomályosított minden összefüggést.

S nemcsak a cselekvés alanya, illetve tárgya vált ily rejtélyessé: a tér s
idő rendjéből is kihullott itt az én. Egy paradoxon jellemezte a vershelyzetet,
a térmegjelölést. Egyszerre lent és fent -- országúton s tetőn, mennyben és po
kolban - élt a lírai hős. S hasonló módon összekuszálódott az idő rendje is.
Egy gemínáció - régen-régen - jelezte, hogy megszakadt az egyéni élet idő-
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folyama: messze volt a múlt. S megszakadt az objektív időmenet is, bizonyta
Ianba hullt. "Hajnal van-e vagy pokol éjfél?" - hangzott az eldöntetlen kérdés.
S a vers hangulati terét még értelem-vesztettebbé téve, irrealizáló túlzások tűn

tek fel. Elbizonytalanító számnevek növelték a sötét színeket a végtelen felé.
Ezer rémségről, "száz menny és pokol"-ról, minden gyászokról, minden Jövő

féltésérőJ beszélt a költemény. Öriásra nőtt - az embertelenség kiáltó jele 
az értelmetlenség.

S ahol a világ ily értelem-vesztetté, irreálissá vált: a borzalmak számára te
remtődött ott tér. Kihunyt a tébolyban az ész, az értelem, megszűnt minden
ok, összefüggés, s az irracionális vak sötétjében ősi rémségele elevened tek meg.
Az embertelenség másik ismérveként megjelent az értelem-vesztett lét tipikus
érzése: felnőtt a félelem, úr lett a borzalom. Szinonimák rendje tudósított erről.

Ily főnevekkel volt tele a költemény: rémség, borzalmak, szörnyűk, gyász. S
többször visszatért a riadalmak világának mitikus helye: feltűnt a pokol. S meg
jelentek egyben a horror igéi: nyúz, zúz, üt, űz. Mint valamely "kegyetlen szín
házban": ez volt a cselekvés. S a főneveken és az igéken túl ott élt a borzalom
a szerkezetben is: annak menetében egyre fokozódott. Ha a vers első részében
(az 1-3. szakaszban) még 4:10 sornyi volt a látott szörnyűséget s a vele való
szembeszegülést leíró részek aránya, a második részben (4-5. szakasz) 5:6, a
harmadikban pedig (6-7. szakasz) 10:2 sornyira változott meg ez. A félelem
érzés egyre fokozódott. Tükröződött benne a felrémlő nihil: a mindent fenyegető

em bertelenség.
Végül ennek harmadik ismérveként adott volt a lírai megjelenítésben az

önmagába zárt, megsemmisített én. Az ember belső gazdagságát (mélyen igaz a
marxi gondolat) mindig külső kapcsolatainak sokrétűsége, mélysége adja. És itt
ez sorvadt el. Az embert a külső világgal egybekötő. annak elsajátítására ké
pessé tevő szervek szűntek meg működni: a szívet, a szemei, a torkot, az agyat
fogta le a rém. Mindenre a maga ellentéte csapott rá: a szívre a puskatus, a szem
re a rémség, a torokra a némaság s az agyra a Téboly. Önmagába kényszerült zá
ródni így az én. S ember-voltát vesztette el ezzel. Nem véletlen, hogy az ese
teknek majdnem a felében tárgyként jelent meg, tárggyá változott, s mínt ha
lottról beszélt róla ismételten az önstilízáció. "Élni kell ma oly halottnak", "Újból
élő és makacs halott", "föltámadt holt". - idéződött a hős. Holttá lett az, kinek
az élet jelentette a legfőbb ismérvét. Elidegenedett önnön Iényegétől, Elnyelte az
egyest 11Z embertelenség.

*
Az embertelenségnek s ezen keresztül, mint kiváltó élménynek a nacionaliz

musnak hű leírása volt az Ember az embertelenségben. Meglátta az 1916-os ro
mán-magyar szembekerülés nyomán a gondolkodó költő a nacionalizmusnak,
ennek a világháborús őrületben elszabadított eszmei erőnek legbensőbb lényegér:
emberellenes, fojtó [ellegét ; látta, hogy kioltotta ez az értelmet, az észt, bor
zalmakat sodort s a saját partikularitásába zárta be az ént. Mindenfajta naci
onalizmussal való végső leszámolás műve volt így Ady számára ez a költemény.
De nem csupán az. Nem csupán tagadás: szembeszegülés. Nem véletlen, hogy
ellentétek szőtték át a verset. Ez jelentette míntegy a belső művészi szervező

erőt.

Ellentétet jelzett rögtön a cím: a hős-megjelenítés: Ember az embertelenség
ben. S ezt variálva, a képet kibontva egymásnak ütközött a vers menetében a
szív és a puskatus, a szem és a rémség, az agy és a téboly, az élő és a halott.
Az űzött magyarral szemben állt az ékes, nagy lopások idején látszott az ember,
ki kincseket őrzött. Antitézisek határozták meg a hősábrázolást. S ezek határoz
ták meg a lírai színtért is. Menny és pokol, hajnal és éjfél, tető és országút fe
leselt itt végig. Kozmikus szinten, térben és időben minden ketté vált, polari
zálódott. Az ellentét szabott itt törvényt.

S ez az ellentét nem álló, statikus, de dinamikus volt. Nem pusztán kü
Ionbséget jelzett, de harcot és döntést. Nem véletlen, hogy ha egy ízben is. de a
megintlen határozóval nyomatékosítva felhangzott a versben felkiáltásban,
hangsúlyosan, hiányos mondatként - a jellegzetes adys kötőszó a dacos. kevély
mégis: .E« most, mégis, indulj föl, erőm, - Indulj föl megintlen a Földről". Fel
tűnt ennek kíséretében a makacs, mínt jelző. Villant a kemény dac, az ellentéte
ket harccá változtatva, mozgásba hozón, A határszituációt a kíélezettsézet jelezve
a jelen idő lett uralkodó: az összes mondatok elsöprő többsége jelen időben szólt,
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S időhatározószók (most, megintlen, ma, megint) szőtték át a verset, rögzítve mint
egy a pillanat sulyát, belső feszültségét. Háromszor megísrnételten, felszólító
moddal (indulj fel), a kell segédigével (élni kell) parancsot hirdetett önmaga szá
mára a meg nem hátráló én. S ha sorarányban - extenzitásban - a borzalom
nőtt is: intenzitásban a szembeszegülés erősbödött egyre. Ha az elején még csak
biztatás hangzott ("Indulj fel .. ."), a végén már kiáltott a hős (" ... kiáltok más
ért"). Az ellentét mozgott. Nem csupán szembenállás, de harc, küzdelem volt.

S az ily módon megformált dinamikus, mozgó ellentét mondandót közölt. Az
alternatívák jelzésére volt ez hivatott. Megjelent benne a felülemelkedés - a
"mégis" - morálja, a másként is lehetne: az alternatívanélküliséggel való szem
beszegülés. Hirdette a vers a maga dinamikus antitéziseivel, hogy nemcsak egy
út adott, mindíg van választás. Van lehetőség. Az élet nem kimért sors, hanem
egyben döntés. S az alternatívát konkretízálón a strukturális szerkezetbe is le
hatolt itt az ellentét. Nemcsak az embertelenség: az emberhez méltó lét lírai
meghatározását is adta a költemény. Megf'ogalmazódtak a negatív oldallal kon
frontálva mintegy ennek jegyei: l. Az értelem-fosztott léttel feleselt itt az
értelemmel élő. 2. Az értelmetlen érzéssel, a meddő borzalommal szemben állott
a szav, az értelmes érzes. 3. Az elidegenedett létet tagadva feltűnt az emberi
öntudat. A nagykorú ernoerség.

.Ua az emoerteiensegnez az értelem-nélküliség, az elszabadult téboly tartozott
hozzá, mint egyik roísmerv: az emberról szóiva, az emberség modelljet adni
akarva: az értelemmel való lét fénylett fel, mint igény. Igaz: az értelem szó
egyszer fordult elő csupán a vers Den, akkor is ígeí alakjában ("Oh, minden
gyászok be értelek"). Nem a szavakban: az alapattitűdben - formába vésve _
élt az értelmi igény. A gondolatiság s az innen eredő belső nyugodtság jelen
tette a vers egyik centrális formáló elvét. Ott hatott ez mindenekelőtt a vers
szerkezetben. Ez határozta meg az építés mikéntjét, A hangsúlyozottan gondo
lati térben való élést jelezve ugyanahhoz a tételhez tért vissza újból meg újból
töprengve az én: alineáris, ciklikus jellegű volt a versépítés. Háromszor ismét
lődött meg ugyanaz a séma. Mint tézis feltűnt a borzalom (l., 4., 6-7. szakasz),
s erre rácsapott a kemény antitézis, a helytálló elszántság, a dacos "non possu
mus" (2-3., 5., 8. szakasz). Tézis-antitézis, tézis-antitézis: ez a szerkezeti ritmus
ismétlődött folyton. Ezt a töprengő újra-újrakezdést még inkább aláhúzta, hogy
a végső szerkezeti rész - sorismétlésekkel is jelzetten - más nyomatékokkal
ellátottan bár, de az első kompozicionális egység változata volt.

S a gondolatiság uralta nemcsak a szerkezetet: az határozta meg végig a
verszenét. Elsődlegeserr nem a hangzás, de mint az ősi zsoltároktól kezdve Whít
man versein át a modern szabadversig a gondolat vitt itt is a hol három, hol
két üteműen tagolható, túlnyomóan hosszú szótagokból s kilenc szótagos sorok
ból álló költeménybe zenét. A gondolat-ritmus volt az, uralkodó. Ennek jeleként
lett domináns alakzat a paralelizmus. Ez indította rögtön a költeményt: "Szí
oemet a pusTwtus zúzta - Szememet ezer rémség nyúzta - ... S agyamat a
Téboly ütötte". Párhuzamosan ment itt a mondatszerkezet: tárgy-alany-állítmány
(TAA-TAA-TAA) - ez adta a ritmust. S később is oly paralelisztikus sorok
bukkantak fel folyvást, mint például ez a tömörítő s így önmagában is gon
dolatiságot árasztó, antinomikus megfogalmazás: "Ember az embertelenséqben. _
Mo.gyar az űzött maqunrs/inbnr;", Avagy: "Ú, minden gyászok, be értelek. _
Oh, minden Jövő, be féltelek."

Ezzel egybehangzón. a gondolat csöndes, nyugtató hullámzását erősítendő

különféle ismétléstípusok tűntek fel rendre. Figura etímologícák, illetve parag
'menonok (ember az embertelenségben; magyar az űzött magyarságban), ana
forák (Oh, minden gyászole ... Oh, minden Jövő;) gemínácíók (régen-régen, eszem
be jut és eszembe jut), szórvány-ismétlések, epizeuxisok, ( ... indulj föl erőm 
Indulj föl megintlen ... - indulj csak), strófa-kettőzések (l. és 7. szakasz) szőt

ték át a verset. Teljesebbé tették a paralelizmustól sugallt belső nyugodtságot.
S a gondolat szabott formát a grammatikai alakításban is. Mindenekelőtt az

hatott ott a gondolat testében, a mondatépítésben. Nem szaggatott, "v~gott", de
folyamatos, egybekapcsolódó mondatépítésre hajlik míndía a gondolati stílus. S
így volt ez itt is. Adynál szokatlan módon, viszonylag hosszú, nemegyszer 20-30
szób-il áll'), többszörösen alá-, illetve mellérendelt mondatok tűntek fel (l. pl.
az 5. szakasz hatsoros mondatát). A gondolkodás belső folyamának szín taktikai
vetületeként - (hiszen egymás után, egymáshoz kapcsolódva merültek fel ott
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mindig az eszmék) - kapcsolatos kötőszék gyakorisága jellemezte végig a köl
teményt. Feltűnt a ragy, aztán, s főképp az és, s. Az ismétlődött folyvást. Még
a de helyett is a gondolkodás műhelymunkájának ez a jellegzetes, lassító kötő

szava állott ("És most, mégis, indulj föl erőm"; "És élni kell ma oly halottnak").
S a mondatépítés folyamatosságát, a közlésméd egybetonódottságát volt hivatva
jelezni a szabálytalan, szétszórt rímelés is. Atnyúlt ez nemegyszer a strófahatá
ron, hogy verstani eszközzel tüntessen el mindenfajta mondattani határt, hogy
érzékeltesse a töprengő jelleget, a meg-nern-szakadtságot. Ily strófaközi - il
letve László Zsigmond műszavával szólva - kapocs-rímek szőtték át a verset,
mint például: cselekedted / / szebbet; magyarságban / / akartam; gyenge / /
tengve-lengve; fajtám / / szakajtván. -

A gondolatiságot volt hivatva érzékeltetni végül a szóhasználat néhány sa
játossága. Mindenekelőtt a szófaji jelleg. Nominális nyelvi alakítás volt jellem
ző a versre, a főnevek, melléknevek százalékaránya a szokásostól eltért. A név
szós jelleget még inkább erősítőn megsokasodtak az elsikkasztott igék: a parti
cípiumok (iizött, újból élő, halott, tiport, szenvedő, tengve-lengve, ,Föltámadt, holt,
menekülő, szakajtván). Megjelentek mindenfajta befelé-életre, gondolatíságra haj
ló írói nyelvnek, így a filozófiának és a misztikának kedvelt főnevei: a -ság,
-ség képzős szavak (rémség, embertelenség, magyarság). A szerkezet, a verszene
és a grammatika egymást támogatva, nyelvileg élezve érzékeltette, hogy a gon
dolatiság volt a vers hősére. az emberség törvényei szerint élni akaró emberre
jellemző. Nem hagyta ki hunyni ez a Téboly világában sem az értelem fényét.

S nem hagyta veszni ettől elválaszthatatlanul az embert emberré tevő má
sik Iényegí erőt sem: az érzelmek melegét, Az értelek-re a féltelek rímelt. Je
lezve, hogy nemcsak az elme, de a szív is közbeszólt. Adott volt az értelmi mel
lett az érzelmi jelenlét. Már a puszta szóismétlés tanúskodott erről. ötször tért
vissza a szív főnév. Nyitásban is ez állt ("Szívemet a: puskatus zúzta"). S nem
véletlenül. Külön hangsúlyt kapott ezáltal: az érzelmeknek mínteav jelképe
ként. S ezt a hangsúlyt erősítette a művészí élezés. Gyengévé stilizáló mellék
nevek (rossz, beteg. béna) társultak hozzá ehhez a szóhoz. Érzékeltetve (A kő

szívű ember filtit író Jókainak állandó olvasóiánál könnyen kinálkozott ez az
asszodádr'i) a kŐS2Íl' ellentétét. a lágy. beteg szívet, a felfokozott érzékenységet:
a körmven rezzPl1Pst. S énoúzv. mint az értelem esetében nem pusztán szeman
tik"!i síkon. a féltelek. szánom-féle i!,:,skben. a szív vezérszavában s annak jel
zf\ihpl1. de forrnába vésetten is ott élt a szfvvel való lét. A forma egésze ho
zott hírt róla, hogy hozzátartozott itt az ember ismérvéhez a felfokozott érzelmi
jelenlét.

Errf)1 t"!mís1{0n0tt - a bels!) forma síkián - mindeneketőtt a választott mű

f::l;: ::l iprpmi,'iil-tínllS. ArIv m'lga nevezte eo"vik nrlizai cikkphf'n ..ierf'mi4nna.1{"
ezt a költrnényét S találó volt ez a megjelölés. Valóban a leremládok közé volt
az Ember az embertelen.séqben soróvható. Annak strukturális jegyei tűntek fel
itt is: az egyszerre való kívül- s hplül-lét. A gondolat nem pusztán kívHlrlSl
Iátott-m, elvontan. hine'!en. de beliilről is mezszenvedetten. érzelmekkel átitat
Vl1 Plt. A vers plf'i'loói:l nem nnsvtán Ieltárrrxott, ítélt: egyben azonosult. Ezt
a f0k070t! aZ"110s111,'ist. pr7.f'lmi sllo"ár"7,'jst érzékeltf'tve. mint a ieremi.ádok espteL
ben rníndíg. a siratőénekek irányába tolódott el itt is az előadói hang. Az indító
rímel PS a maza hosszú ú-i aival. lefelé menő nő-rímeivel (zúzta, n.yúzta). s ál
tal:'ihan 11 szétszórt, szabálvtalan, de a versegészet átható rfmzene, az Adynál szo
katlan három szótazú rímek viszonylagos gyakorisága (akartam-maqyarban; ér
telek-féltelek). a hangok közül a [aivató é-k s a komor u-k megsűrűsödése (10.2,
ill. 4 :;2% a köznyelvben szokásos 84:;. ill. 3.170/ o-kal szemben), az óh indulatszó
anaforikus feljajdulása : a siratóénekek recitatívjaihoz vitték közel a gondolat
ritmust. Jeremiás próféta késő utódja szólt.

A szívvel való létre utalt a választott múfaj mellett a belső formának egy
másik lényegi mozzanata: a lírai önstílizácíó is. Hangsúlyozva volt a hős ismér
veként a betegen való lét. Tengve-lengve, révedőn, rossz, beteg, béna szívvel,
igazán szenvedőként, gyászok között élt Ő. Megviselt, gyötrött, beteg emberként.
S mondandót közölt ez az önstilízácíó: [elződött benne a túlzott érzékenység.
Nem véletlen, hogy Huysmans Des Esseintes-étől kezdve Rilke Malte Laurids
Briggéjén át Thomas Mann Tonio Krögeréig mindíg beteggé stilizálódtak az ér
zékenység örök hősei: a művész-típusok. Összetartozott egy áthagyományozott,
már-már közhellyé változott motívum-kapcsolódás révén a hangsúlyozottan ér
zelemgazdag lét és a betegség.
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De nemcsak a belső: a külső forma meghatározói közt is adott volt az ér
zelmi jelenlét. A versalakítás ket jellegzetes vonása: 1. a lírai keverés, 2. a fel
fokozott dramaiság meggyozoen tanuskodott errol. Az értelem mindig elválaszt,
a distrnkcíó ott a töísmerv. Az érzelem viszont nem szétbontva, de a maga ka
vargo, tagolatlan egysegenen tükrozi vissza mintegy a világot. S feltűntek en
nek az erzelmí jellegű tükrözésnek stiláris [eleként a keverés jellegzetes alak
zatai. Megkavarodott a szavak szokott rendje, inverziók szötték át a verset (,,8
az isten, néha milyen gyenge"; "Oh, minden gyászok, be értelek"; "Oh, minden
Jövő, be féltelek"). Adott volt a jellegzetes adys metonimikus - mondatbeli
érintkezésen alapuló - átvitel: az ún. enallagé ... Ebben a mondatban: "Néma
dzsin ült büszke t01'komon" a dzsin elé került a torkomhoz tartozó néma jelző.

Az érzelmi megkavartságot jelezve a mondatok paralelísztíkus rendjébe olykor
chiazmusz vegyült. Az indító sorozat tárgy (azaz: bővítmény)-alany-állítmány

egymásutánjába bevágott egy ellenirányú alany-állítmány-bővítmény rendű sor
("Néma dzsin ült büszke torkomon"). S ugyanez ismétlődött később "Oh, minden
JÖDő, be féltelek" záródású kettős sorozatra rácsapó "Hogy szánom menekülő

fajtám" sor esetében is. Megkavarta a monoton párhuzamosságet a tükörszerű

ség. S ott élt ez a stiláris kavartság a szótani részben is: cserélték a szavak a
maguk szófaji rendjét. A főnév melléknév lett s a melléknév főnév: pokol éj
félről, átvészelt szörnyűkről, újból élőről, makacs halottról, kiáltott másról be
szélt a költemény. S a megkavartságot érzékeltette a szemantikai vibráció is.
Elbizonytalanodott olykor a jelentés. így például a másért határozó egyaránt'
értelmezhető volt úgy: 1. "egy másik világért"; 2. "a másik emberért". Az
aztán ("Aztán, rossz szívemből szakajtván") egyaránt felfogható volt kapcsolatos
és ellentétező kötőszónak; a szakajtván tárgya egyszerre lehetett az én vagy az
utána jövő mondandó. Mint az érzelmileg átitatott stílusban általában míndég:
vibrált a jelentés.

Ennek az érzelmi átitatottságnak volt jele a nyelvet formáló drámaiság is.
Az érzelem többnyire drámai hévvel szól. Mindenekelőtt a verset átható ellen
tétekben tükröződött ez. Az antitézis volt a kulcs-alakzat s egyben a vers lé
nyegi összetartója, meghatározója, a lírai konstituens. A drámaiság az alapok
ban élt. S jelen volt a drámai feszültség a költemény szintaxisában. Erős ér
zelmi jelenlétet tükröző mondattípusok - felkiáltó és kérdő mondatok - lep
ték el a verset ("Milyen baj esett a magyarban"; ,,8 az Isten néha milyen gyen
ge"; "Oh, minden gyászok, be értelek"; "Oh, minden Jövő, be féltelek"; "Haj
nal van-e vagy pokol éjfél"). A zaklatott lélek beszélt önmagáról. S a drámai
ságot erősítette a költői megszólítás, az öntegező közlésforma is. ("És most, még
is, indulj föl, erőm"): akcióvá vált a puszta leírás. A drámai feszültség magya
rázta az indulatszavak viszonylagos sűrű jelenlétét (ó h, be). Költői túlzások tűn

tek fel, a léleknek mintegy felkiáltójcleként, drámai magaslatokon tartva a ki
fejezést "Ékes magyarnak soha szebbet" - írta a költemény. S túlzón, nagyitőn
ezer rémségről, száz menny és pu!wlról, nagy kincsekről, régen-régen-ről, szebb
tegnapról, mínden gyászokról, minden Jövőről beszélt a vers hőse. Mint a drá
mákban : megernelődött itt is a hőfok. felforrósodott a lírai légkör. S ezt erő

sítette a szakrális szavak felvillanása is. Látszott a menny, pokol, s látszott az
lsten. S hasonló irányba - a drámai emeltség felé - hatottak az ünnepélyes
séget árasztó régies szótani és alaktani sajátosságok: a megíntlen határozó, az
ékes jelző, a bekvartélyoz ige, a minden gyászo k, vél őrizní, szakajtván féle
archaizáló kifejezések. A legkisebb sejtben, a míkro-alakzatokban is nyelvet for
mált mintegy az érzelmi jelenlét.

A közvetlen szemantikai vonatkozás, valamint a külső s belső forma egyaránt
tanúskodott róla, hogy adott volt az embertelenségben élő ember ismérvei közt
az értelem mellett az érzelem, a szív. Az antihumánummal szembeállított em
berképhez hozzátartozott ez, így lett az teljessé. Hiszen a szív a maga mun
kájával, az értelemnek sohasem ellenlábasa, amint az a vulgárracionalizmus hi
edelmei közt él. Sokkalta inkább segítője, kiegészítője. Két külön okból is. Egy
részt maradéktalanul egységben tudja tartani az észtől felismert, de attól csak
felbontani bírt dialektikus ellentétpárokat, például a kintet és a bentet, a kö
zelit s távolit. Másrészt nyomatékot ad mintegy az ész felismeréseinek. Érezteti
így - visszafelé nézve: a megkőtöttséaet, előre a jövőben pedig a sejtést, a
reményt. A kint és a bent, a közeli-távoli egységben tartása mellett ez a nyoma
tékosító, meghosszabbító szerepe volt adott ebben a versben is. A "rossz szív"
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őrizte a felülemelkedő életben is a lenti fájdalmakat, a történelem szintjén, a
"tetőn" élő embert bekötötte míntegy a lent maradt világba, amindennapokba.
A nacionalista őrületen túlnézni tudó, más világért kiáltani képes internacio
nalistaban felmutatta a maga népének sorsát szívén viselő patriótát is. Azt az
embert, ki nem csupán messze, de közelre is nézett, ki az emberiségben gondol
kodva is magyar maradt egyben s kinek népe fájdalma éppen ezért nem lehetett
egy percre sem közömbös. "Milyen baj esett a magyarban", "Hogy szánom me
nekülő fajtám" - nem utolsósorban ezt hozta hírül itt az érzelmi jelenlét. Tu
dósított a körötte élőket szeretni tudó teljes emberségről.

Másfelől pedig védvár volt a szív. Abba voltak "bekvártélyozva" "nagy kin
csek, akiket lopnak". Benne élt, rnít az ész igazolni nem, csak sejteni tudott: a
másnak a hite. Benne élt a remény, Mert mint általában míndig, a bonyolult
valóságban könnyen elbizonytalanodó értelmi felismerést reménnyé, hitté erősí

tette fel itt is az érzés. Nem hagyta veszni a pusztán sejtettet, az elmosódón
messzit, a már-már lehetetlent: az utópia hitét. S ezzel lett az ember valóban
Emberré. Igy teljesedett ki a felülemelkedés.

Mint harmadik ismérv - az értelemmel és a szívvel élő ember lényegét
rnintegy kiteljesítve - az elidegenedett emberi élettel szembefeszülőn feltűnt a
nembeliség síkjára felért, messzenéző ember. A nagykorú ember jelent meg,
mint eszmény. Öntudat jellemezte ezt a fajta hőst. Autonómía, öntörvényűség.
l';rtékelő jelzők hoztak erről hírt: a büszke, ékes, makacs fénye kísérte őt. S
hírt hozott erről - a lírai jellemzés. Hozzátartozott ehhez a hőshöz egyrészt a
zártság, a nem-elegyedés. S hozzá tartozott másrészt a nyitottság: a távlattal élés.

Keményre záródott, öntörvényű lét volt a versben ábrázolt: belülről vezé
relt, nonkonformista sors. A több funkciójúság törvényének megfelelőerr erre is
utalt az egyik lényegi önstilizáció: a halott, mint visszatérő kép. Hol az életet
az elidegenedés, a háború, a halál jelentette: ott a maga különállását is jelezte
egyben az, ki saját magáról, mint halottról beszélt. S az elkülönülést, a belső

zártságot visszatükrözőn: a lírai elhelyezésben is a külső világgal mindvégig el
lentétes viszonyban állott itt az én. Mit a szív és a puskatus antitézisével konk
retízált a versindító sor: végigvonult az a költeményegészén. Embertelenség
és emberség szembenállása egyben a világ és az én, a kint és a bent elkülö
nülése, feleselése volt. Nagy lopások idején bezárult életként - őrzőként - élt
a hős.

S ugyanakkor paradox módon nyitott lét volt egyben. A nyitottságot az elv
telenséggel. az eklekticizmussal, a meddő szkepszissel azonosító liberális elkép
zelésekkel szemben az igazi, a forradalmi nyitottság fogalmazódott meg itt. Lát
szott az élet, mely nem elegyedett az alacsonyrendűvel, az embertelennel, afelé
bezárt volt, hogy nyitott maradhasson a nagy távlatok, az értékek felé. Nem vé
letlen, hogy olykor - s épp a borzalommal szembefeszülő, ellentétező "mégis"
részekben - harmadik személyben, mint ékes magyarról, emberről, magyarról,
'Újból élőről, makacs halottról, halottról, igazán szenvedőről szólt önmagáról a
hős. Jelezte mintegy ez az elszemélytelenedő, harmadik személyes megjelenítés,
hogy több volt itt a versbeli szereplő, mint pusztán egyetlen én. Reprezentatív
jellegű, szimbólumértékú egyéniség volt. Testet öltött benne a nembeliség síkjá
ra felért, átfogó, nyitott, igazi emberség.

S ez a nyitottság határozta meg az idő- s térkezelést. Mert paradox módon
nemcsak elirrealizált, hanem ugyanakkor - az embertelen lét kuszaságának fel
mutatasán túl - másfajta, reális összefüggésekbe állított be az. Hírt hozott mint
egyegy másfajta világ lehetőségéről. A térbeli önelhelyezést nézve egyre feljebb
került a vers során a hős. A földről indult el ("Indulj föl megintlen a Földről"),

tetőre ért ("Tetőn, ahogy mindég akartam"), magaslatokra, honnan kiáltani tu
dott (" ... kiáltok másért"). Kígázolt a maga szűk világából: jelezve ezzel, hogy
antíps rtikuláris. tetőn való lét a szuverén emberség. S erről a nyitottságról ho
zott hírt az időkezelés is. Szétnyíltak itt az időhatárok. Látszott a szebb tegnap:
a múltban a mcsszeség. S ha a közelmúltban - praesens perfectumban ragozva
- ott volt is a megélt szörnyűség: az egyén nem rekedt meg benne. A nyíltság,
a dönteni tudás világába, a jelenbe került. Az igék többsége jelen időben szólt.
S ezzel párhuzamosan mind cselekvőbbé vált a fiktív én. Ha a rémségele kö
zelrnúltiában. mint puszta tárgy élt, a jelenben már ó volt az alany, ő volt a
cselekvő. Révedtem- bek1,artélyoz- vél őrizni- értelek- féltelek- szánom- élek:
ez volt a felfelé menő, mind erőteljesebben aktív igei sor, még végül a nagy
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erejű kiáltok-hoz ért. "S megint élek, kiáltok másért" - hangzott a vers vé
gén. Felvillant az ezen, az itten - az embertelenség világán - túli. Felvillant a
más. Látszott az élet, mint hívó lehetó ség. Nemcsak visszafelé, a "szebb teg
nap" felé, a múlt tájaira: a jövő irányába is nyílt a végtelenség. Ki tudott néz
ni így a vers hőse a partikulárisból, a mindennapokból, a nacionalista őrületek

szűk világából messzí távlatok: az emberiség felé. Végbement a felülemelkedés.
Az adattal, a percnyível., az embertelennel, ennek partikulárisba záró, szűk ér
zéseivel szemben egy más alternativát, más értékrendet mutatott fel a vers. Hoz
ta az emberiségre néző, nyitott életnek, s mi egyet jelent ezzel: az internaciona
listaként való létnek vágyat, igényét. A magyar szellem egyik legnagyobb hu
szadik századi döntése megtörtént.

DOKUMENTUM

KÉT LEVÉL
1.

Veres Péter "Néhány szó a kollektivista gondolkozásról" címmel 1967 őszén

vitaindító cikket írt a Népszabadságban. amelyhez többen hozzászóltak. Hajdú
Péter református lelkész hozzászólásában - ami nem jelent meg a napilap ha
sábjain - az egyháznak a szocialista társadalomban való szolgálatáról többek
közt az alábbiakat olvashatjuk:

- A szocialista állam és a keretei között működő egyházak viszonyában
olyan kölcsönhatás van, ami alól egyik sem vonhatja ki magát. A szocialista
államnak is, az egyházaknak is érdekében áll, hogy miután a kétféle, egymással
ellentétes ideológiájuk végső kifejlését a történelem ítéletére bízzák, a közbeeső

időben - amelyben emberi számítás szerint a mi nemzedékünk élete eltelik 
az egyház kibontakoztassa magából mindazokat az erőket, amelyekből a saját
népe és az egész emberiség sorsára előrehaladás, gazdagodás támad, a szocialis
ta állam pedig a saját ídeológtájának talaján maradva, inkább igényelje az egy
házban meglevő társadalomépítő erőket, mintsem az "elhalás" elméletét előbb

alkalmazva, elhárítsa az egyház segítő szándékát.
- Éppen a kollektivista gondolkozás megerősítésében segíthetne sokkal töb

bet az egyház a társadalomnak, mint amennyit igényelnek tőle. Az egyház "ide
ológiájában", az evangéliumban akár a családi élet harmóniájára, a házastársak
egymás iránti hűségére, a szülők gyermekeik iránti felelősségére, a gyermekek
szüleik iránti tiszteletére gondolunk, akár a társadalmi tulajdon megbecsülését,
vagy a munka becsületes elvégzését vesszük szemügyre. akár az egyes emberek,
vagy népek és fajok békés együttélésére tekintünk, olyan régi igazságok talál
hatók, amik felett nem múlt el az idő és gyümölcsöztetésüket elmulasztani vagy
éppen elhár-ítaní a társadalmunk ellen való vétek. Az olyan légkör erősítésére

van szükség, amelyben a hivő emberek jobban magukénak érezhetik a szocia
lista társadalom ügyét, népünk javának szolgálatát, mint eddig.

Erre a hozzászólásra, válaszként irta Veres Péter a következő levelet:

Kedves Barátom!

Megkaptam, köszönöm. Kár, hogy nem közlik, pedig igen j6 volna és igen hasz
nos is lenne. Új hang, másféle hang. És olyanfajta gondolkodás, amilyenről én
nemrégiben egy cikkben beszéltem: a sz6 régi - mondhatnám anakronisztikus
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