
SZEGHALMI ELEMÉR

ADY KŐLTŐI ELŐFUTÁRA

Telekes Béla lírája a századfordulón

Telekes Béla életében és költői fejlődésében döntő jelentőségű az 1891-es őszi

időszak, amikor érettségi vízsgája után a felvidéki kisvárosból. Selmecbányáról
Budapest lüktető áramkörébe kerül. Budapest ekkor éli nagyvárossá való emelkedé
sének virágkorát, az eszmélődő, fiatal költőre szinte állandóan záporoznak az új
hatások és benyomások. A társadalmi, irodalmi és művészetí megújulás előszelét

érezve pezsgésnek indul a fővárosi élet; a folyóiratok, hírlapok hasábjain, törzs-ká
véházak mélyén - ha töredékesen' és ellentmondásos formában is - már ott de
reng az új kor igénye és vágya egy teljesebb, igazabb életért. A fiatal Telekes tüze
tesen megfigyeli és magába olvasztja az itt látottakat, - aligha vitatható, hogy
első pesti évei bontakoztatják ki és mélyítík el a társadalmi kérdések iránti fogé
konyságát, nemzeti érzékenységet és költői radikalizmusát. Kéziratban maradt
feljegyzései szerint az írók és hírlapírók körében, az Otthon-ban és A HÉT szer
kesztőségében kapta a legerősebb indító impulzust. "Ott ... a közélet mindenféle
rendű és rangú tényezői is megfordultak s szinte az egész ország élete elém tárult.
Beleláttam a paYoták és a nyomortanyák világába s csupa szépséges, jóságos, igaz
ságos életért rajongó fiatalságom érzékenységet a századvég nagy és kis hatalmas-
ságainak kéz kezet mos uralma annyira felháborította." ~

Telekes költői kibontakozását a látottak és hallottak felett érzett indulata gyújt
ja be, az új és szélesebb ívű élmények segítségével kíégetve a fiatal költőből a
diákkori líra készen kapott ós eles-oeit frázisait. érzelem-pótlékait s gondolati hiá
nyosságait. Nem véletlen, hogy az 1891-től napvilágot látott versek folyamatosan ala
kítják ki költői világképét.

Az első Iővárosban keletkezett vers az ÉLET folyóiratban jelenik meg 1891
őszén, A kereszt után jön a guillotin. Címében és műf'ajában egyaránt- szokatlan
az életműben : allegória. A népért küzdő rendfelforgatóra kirótt halálos ítélet után
az agy és a szív dialógusát halljuk. Az agy rendkívül merészen érvel: "méltá
nyos üzletnek" mínősítí a fennálló uralmat, mint a "törvényes gyilkosok" produk
tumát. Rámutat arra is, hogya hatalmasok fegyverrel, szóbeli métellyel történő

rombolásaikat eszmékre váló hivatkozással követik el. A szív derűs, jövőbe vetett
reménnyel kommentálja hamarosan bekövetkező halálát, - tudatában van annak,
hogy az igazi eszme nem pusztulhat el az ember megsemmisítésével. Telekes jövőt

ecsetelő elképzeléseiben még sok az utópisztikus kicsengésű gondolat, de ugyanitt,
a magyar líra történetében először hangzik el egy rendkívül előremutató költői

jelmondat: "dicsőség a munka!"
- A további versek összecsengenek az előző mottóval. Telekes a kor szokványos

hazafiságot árasztó költeményeivel a "tettel való ünneplés" gondolatát szegezi
szembe. Március 15-ét köszöntve nem az önelégültség hangján vagy az ábrándok
felhőibe burkolózva szól a nemzethez, ahelyett "eszméletre szólítja az alvókat."
A múlt dicsérete itt nem egyéb, mínt "rongy dísszel" való felékesítése a "kopott
reg ének", a sok tekintetben elhibázott, ezeréves múltnak. "Mit élősködtök ősi di
csőségen?" - kérdi a költő, "új dalt, új ébresztőt" keltve életre _a megszekott he
lyén. "Cudar hazugság, hogy megdőlt az önkény" - súit kemény vágással azok
felé, akik a Iciegyezést nagy vívmánynak tartják. Figyelme távolabbra is terjed:
u' •• és a szabadság Európa földjén? - Bársonyba rejtett, megszekett iga". Hová
lettek már az illúziók, a Habsburg-ház vélt gesztusait túlértékelő hozsannázások
és meddő remények? Telekes a reformkori költők példáján indul el és azok ta
nulságait vonja le: "a rnúltakon való okulás" általános konklúziója után valós prog
ramot is hirdet. "Hódíts a béke munkás vésőjével. - alkosd, építsd a közös üdv
művét."

A kor beszűkült felfogását, a további gyűlöletet szító, elmaradott álláspontot
elutasítja magától és a nemzetiségi politikában is békét, együttműködést javasol a
kisebb környező népekkel, mintegy korszerű változatát Kossuth Duna menti kon
cepciójának. A vers jövőt láttató optimizmussal zárul:
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Jövőnek élve múlt s jelen helyett,
Ne szóval, tettel ünnepeljetek!

~g~ évv~l korábban keletkezett az a vers, amely Telekes költői nevét legjobban
megorzi a Jelenkor számára, s amelyben ott csírázik az új líra számos jellemző
vonása és eszmei magja, a Razzia.

A nagy terjedelmű, de tempóját és sűrítettségét míndvégig fokozó költemény
a századforduló társadalmi életének enciklopédikus sokrétúségét tárja elénk.

. .. Elébe rémlik minden, mije nincs
Szabatílság, jog, becsülés, munka, kincs...
S egyformán töpreng szalmán, selyemágycm.
És egy se tudja még, hogy mit csináljon.
Tetszhalott, érzi mind, elásva mélyre,

.S ébred sirjában, nem törhet ki mégse.
Panaszt, átkot mond s már ajkára gyűlve

Mintha száz siri féreg göndörülne. . .
Szörnyű egy mámor! Ki ilyenbül ébred
Imetten is még rabja ama rémnek.
S ha törvény bölcse, költő. vagy királYfi:
Csak egyre vágy, a nyomorért kiállni.
Más-más szerep, de egy az embere:
Kora rendjével harcot kezdene
S bénán teng ...

A szaggatott vonalú, 'roppant belső izgalmat közvetítő vers hőfoka egyre izzóbbá
válik:

Rabok előbb mind, most mind szabadok!
- Hanyatt-homlok futnak a zsarnokok.
Tornyon, párkányon nyüzsgő nép kúszik fel,
Kalapács csattog, reped, hull acimer.
Közbe szilajon zúg valami dal,
Zűrös-zavaros hangok, - diadal!
Majd valami villanás, dörrenés...
Hol már az utca sűrű ködbe vész,
Mintha a pokol szakadt volna fel,
A csöndes mennybe véres láng lövell,
S szilánkká tépve a lángokon át
Látok száz testet, oltárt, koronát.
Hogy röppen szét mind a henyék örökje.

Alig akarjuk elhinni, hogy az átfogó társadalomkrítíkát, mély szociális érzületet
és filozófiai tartalmat lírai kifejezőerővel megszólaltató vers alkotója még csak ti
zennyolc éves; egyetemes mondanivalója, árnyalt költői nyelve és stíluskészsége
kiérett lírikust sejtet. A vers afféle ,;dinamikus leltár" a nagyvárosi éjszakáról a
hajnal derengéséig; alakok százai és jelenségek jellemző foltjai tűnnek fel és cikáz
.nak benne, helyenként a látomásos megjelenítés. másutt a pontosan rögzített, belső

realizmus erejével. Egy-egy képsor pörölyütéses kritikával sújt végig a hamis és
embertelen intézmények, törvények során, nyílt és leplezett elfajulásokon és hibá
kon, a míndennapí lét megrögzött szokásain, s a befejező sorokban a reggeli ébre
dés életképe mellett itt is előfordul, sőt már szimbolikus magasságba emelkedik
a míndenkorí társadalom évszázadokon át lenézett és valójában egyik legjelentő

sebb produktuma: az emberi munka.
A millenníumí közhangulat délibábos légkörével, végsőkig fokozott önelégült

ségével és káros örökségével egy évtized múlva Ady Endre száll harcba, az ő színre
lépéséig a költői előfutárok - elsők között Telekes Béla - egyéni kezdeménye
zései jelentik az új hangot a magyar lírában. Telekes. számos közéleti megnyilat
kozása, elsősorban a Razzia, a Magyarok gyászos évezrede, a Budapest népe, az Éb
redés, a Szabadság népe, A búrokhoz, a Hősök unokái és a Forradalom címmel írt
két vers közvetlen előképévé válik Ady radikális szellemvilágának.
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A Magyarok gyászos évezrede valójában fordított előjelű ünneplés a míllenníum
mámoros hangulatában. Telekes a harmadik versszakban világosan kifejti, hogy
"ezer éves omladékokon" nincs mít ünnepelni és veszve van az a nemzet, amely
m11' önnön betegségét sem észleli és ismeri fel. Rövid kitérőben szóba kerül a haza
fias líra elkoptatott kelléke, a pártosság is, de a költő hamarosan újra a lényegre
irányítja a figyelmet. A "hős urak cécós lagzíjára" utal és színte páratlan a Ver
bőczynek szobrot emelő korszakban: a "vastrórion izzó" Dózsa György alakját ele
veníti fel, mint a magyarság kimagasló történelmi személyíségét és követendő ha
gyományát. Dózsa "szent fejét'.' megkülönböztetett tisztelettel övezi a versben, s
vele merő ellentétként az elnyomó, kegyetlen urakat, akik a jelenben sem tagadnák
meg önmagukat és tetteiket az "élősdi, fagyöngy uralom" természete és belső törvé-
nyei szerint. .

Ebben a versben először írja le magyar költő sajátos értelemben az ugar kife
jezést, nem véletlen, hogy tíz év múlva Ady Iírájában a magyar nemzeti önismeret
ébresztését és megújításat szolgálő fogalommá emelkedik. Adyra emlékeztet a köl
temény gondolati és nyelvi ereje is. A nagybirtok mágikus bűvöletében élő rend
szerben a 16. századi parasztvezér személyét és a nincstelenek igazságát a haladás
iránti szilárd, belső elkötelezettséggel idézi fel.

Míg csak mint tűzcsóvás veszedelmet
Ki nem verte más egy-akarat...
Suraiddal takarodnod kellett -
Hont szerezni más égtáj alatt.

Az utolsó előtti versszakban Telekes felvillantja a "megváltó forradalom" képét
és gondolatát,

Téged megvált az a förgeteg:
Minden rab nép, az egész világon,
Újjáéled boldog-szabadon
S valásággá válik a nag'y álom:
Közös egy~üdv, szent népuralom.

- sőt az utolsó sorok víziója már a nép megújulásának kézzelfogható eredményeit
is regisztrálja: "Földek, gyárak s minden munkahely egy tábor lesz!"

Telekes világnézeti és művészí fejlődését hitelesen jelzik az elemzett versek,
a fővárosban eltöltött esztendők alatt költészete minden téren sokat gazdagodik.
Amíg a közéleti versekbenja mondanívaló súlyosságát, a javító szándékot helyezi
a mü középpontjába, számos költeményében az esztétikai finomság, kimúveltség, 
a fiatal lírikus mesterségbeli tudása és felkészültsége ragadja meg az olvasó1l. A
Razzia évében írja a Te vagy álmom című versét,

Eber álom táv()l idegenben,
Szép ábránddá dajkált bús panasz...
Világvívó vágyra mért sziüettem?
Csöndes otthon mért nem köt le engem,
S vágyam, álmom mégis mért hogy az?

Hova ragad lelkem ifjú láza?
Amit űzök, nem is cél talán...
S lesz idő, hogy bukva, megalázva,
Úgy látsz viszont, egyszerűség háza,
Ott a kis domb árnyas oldalán.

Rendkívül termékeny és értékes korszakának egyetlen vitatható műve az Ezer
év círnű óda; ezt a félkézzel létrehozott írást az önmagához szigorú Telekes ki
rekeszti életművéből. Keletkezésének körülményei azonban érdekesek és jellemzőek.

Telekes Béla 18g6-ban, a míllenníurn évében apja felkérésére egy hivatalos
kicsengésű ódát ír, aki azt megkérdezés nélkül elküldi Nagykőrös város óda-pá
lyázatára. A jeligés pályamű első díjat nyer és a tetétleni Arpádhalmon emelt
emlékszobor avatásán el is szavalják. Az óda csupa általános közhely. kivéve egy
sorát: ,,8 nézz múltadba, hogy jövődbe láss!"
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Telekes ódájaval nemcsak a pályadíjat, a hazafias sajtó elismerését is megnyeri.
A selmecbányai lapok kiemelik nemzeti értékeit, az egyik cikk a "gyári termé
kekre" hasonlító patrióta versek rovására méltatja. A költő nem örül a sikernek
- kéziratban' maradt jegyzetei ezt tanúsítják.

Ebben a korszakban két versének is a Forradalom címet adja. Az első a Magyar
Hírlap hasábjain jelenik meg és erőteljes költői látomást közvetít. A szenny és a
szemét tömege belepte a földet, közeleg a "tisztító förgeteg?' a forradalom. A vi
lág megrettenve áll az elemi erőket felvonultató jelenség előtt, de ugyanakkor
milliók mély együttérzése kíséri és várja a szükségszerű forradalmi vihar érkezését.
A vihar képszerű azonosítása a forradalomrnal ebben az időszakban vonul be a
magyar költészet és publicisztika szótárába, Ady nyolc év múlva, 1907-ben ugyan
ezt a metaforát eleveníti meg színes, villódzó sorokban.

A Forradalom címmel írt másik költeményt a megjelenése körül lezajló szokat
lan események is kiemelik az átlagversek sorából. A költő meggyőződése szerint
'a forradalom, mint a "vétkező világ lelkiismerete" akkor ébred, amikor a világban
'legsűrűbb a sötétség. Tűzesóvás jelentkezése elharapódzik mindenütt és hamuvá
égeti a földön megtalálható bűnöket, többek között a hazugságot, a gonoszságot és
az elnyomást. A vers Bródy Sándor JÖVENDÖ című lapjában jelenik meg, de a
szerkesztő csak csonkított formában, a harmadik és negyedik versszak' elhagyásával
közölheti. Ez a nyolc sor a kézirat hiteles szövege szerint valóban keményen hang
zik.

Zsarnokok trónját, gazok palotáit
Úgy gyújtja sorra fel.

Ha el is fojtják jó soká a lángját,
Végkép azt semmi sem fojthat ja el.

Lappangva annál messzibb harapózik
S úgy csap föl egy napon,

Hogy hamuvá. ég benne mindahány bűn,

Hazugság, ármány, vétkes hatalom.

Telekest nyugtalanítja versének sorsa, hamarosan átírja, s az átdolgozott költeményt
Ada Negri neve alatt az Új Könyv című folyóiratban megjelenteti; ő csak mínt
fordító szerepel.

Ada Negrí ebben a korszakban nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt.

Sokat nélkülöző gyermekkor után néptanítóként működík, korán jelentkező Iírájá
ban mély elkötelezettséget vállal az alsóbb néposztályokkal. a szegényekkel. Huma
nista kícsengésű első kötete után kifejezetten szocialísta tartalmú verseket jelentet
meg, műveí a magyar nyilvánosság előtt Radó Antal, majd Kosztolányi Dezső for
dításában látnak napvilágot. A Forradalom című Telekes vers minden gyanú nélkül
az' olasz költőnő fémjelzett nevével gazdagítja a forradalmi versek egyre inkább
szaporodó sorát.

Az újabb változatban Telekes csak látszatra enyhít az izgatásért perbe fogható
versszakokon :

Zsarnokság trónját, gazság' palotáit
Mint gyújtja sorra fel...

Ijedt világ, e tűzvészt olthatod már,
Te legfeljebb csak lángját fojtod el.

Lappangva annál hőbben harapódzik
A sötétben tova...

S hajnalra üszkös romhalmazba roskad
A gazság minden gerendázata!

Lényegében semmi mást nem tesz, mint a "népek forradalma" kifejezést elhagyja
az utolsó versszakból, de a "zsarnokság trónja" s a tűz ellentét-párjával és a gaz
ság "üszkös' romhalmazba" való roskasztásával világosan, áttételek nélkül foglal
állást haladó szellemisége mellett.

Telekes belső elkötelezettsége sajátos értelmet és helyi színezetet nyer a Buda
pest népe című versben. A főváros ebben a korban igen sűrűn mint "bűnös város"
szerepel a falut romlatlan közegnek valló álromantikus felfogás szerint. Az Ide-
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genséggel. romlott erkölccsel és léhasággal vádolt várost a költő kiemeli a szte
reotip vádak rosszindulatú áradatából, rámutatva igaz emberséget hordozó, forra
dalmi lelkületére. A verssorokban míndez nem tételesen, hanem árnyalt érzelmi
motivációval jelentkezik. A "nép arcát" szépnek és fenségesnek nevezi, mínt a
tenger arculatát, ha napkeltét vár. Budapesttel kapcsolatosan sokan léha könnyel
műséget, tartalmatlanságot emlegetnek, de valójában nem ismerik valódi értékeit:
a "játszi hab" kellő időben "fenséges árrá" emelkedik és maga szab törVényt a
világnak. Telekes a Petőfitől kölcsönzött nép-tenger motívumot továbbviszi líráiában,
hogy ezzel a költői rámutatással is igazságot szolgáltasson a sokat szenvedett, hősi

városnak.
Petőfi személyét és költői példáját idézi egy korábbi vers is; a nagy költő

halálának ötvenedik évfordulóján a "szédítő valóságot" tárja az olvasó elé: Petőfi

csillag-útját; amellyel a magyar költészet és történelem legszebb fejezetét ala-
kította ki. .

A nemzeti szabadság eszméje akkor válik teljessé, ha a költő vagy közéleti
személy más nemzet szabadságeszméit és függetlenségi törekvéseit is elismeri. Ez
az igény érvényesül A búrokhoz című versében. A haladó európai közvélemény a
századfordulón és az új század elején szinte egyértelműen a búr nemzet mellett
foglal állást a gyarmatosító angolok elleni küzdelem során. Telekes Béla a búr
szabadságharcot Adyra emlékeztető szóhasználattal "nagy, szent csodának" nevezi.
Az utolsó versszak' az elnyomó rendszerek eszmei és gazdasági erezetére egyaránt
rámutat; a "zsoldos hadak" említése a jelen és a jövő gyarmatosító módszereire
vet fényt, mintha a költő a 20. század második felének neokolonízácíés eszközeit
is előrevetítené.

Kalmár zsarnokság zsoldos hadai
Hősöknek népét bár százszor legyőzzék,

Rabláncon mégsem bírják tartaní,
Sírjából úgy tör újra s újra ki
A szent szabadság, az örök dicsőség.

A felrázó, mozgósító erejű Versek száma és intenzitása ezután sem csökken.
Az Sbredés a reformkori költőkkel, elsősorban Berzsenyi lfrájával azonos mondaní
valót és képiséget hordoz: a nemzet jelenét alvó állapothoz hasonlítja, amelyből

'jogosan remélhető az ébredés. A rossz álmot követő hajnal közeledése, a "törpék
iáncainak" lerázása, a "pöröly" kézbefogása. s arabbilincs széttördelt vasából "üd
vös eszközök" kovácsolása egy nép szabadságvágyának magas ízzású és logikus
folyamatát idézi.

De egyet. mozdulsz, a hajnal, ha nógat,
Hogy szemedből az álmot kítöröld,
S lepattog mind a törpék lánca rólad,
Úgy ébredsz majd s törsz láncot, fogsz pőrölyt,

S kovácsolod száz üdvös eszközöddé
Arabbilincsek széttördelt vasát ...
Úgy ébredj, úgy, hogy orv nép soha többé
Láncát álmodban se rakhassa rád!

Az előző versnek míntegy kiegészített változata, a Szabadság népe a zsarnokság
és a függetlenség ellentétes fogalmának újszerű képével jelentkezik. A nemzetre
'olyan cifra rabláncot erősítettek elnyomói, hogy már-már nem is látja a bilincset
rabláncnak. A költő Ironikus leleménnyel mutat rá, hogy a Magyar Szabadság
jelmondata van rávésve minden egyes láncszemre. A meglepő költői gondolatot csat
tanósbefejezés zárja le: ez a nemzet életben marad, hiszen a rabszolgák örökké
élnek, s még meghalniok sem szabad.

Ezekkel a költői megnyilatkozásokkal szervesen összefüggenek a II. Rákóczi
Ferenc személyér és történelmi küldetését köszöntő lírai vallomások egymást köve
tően két költeményben. Mindkét vers időszerűségét az önkényuralom elleni töret
len eszmei harc mellett a fejedelem hamvainak hazahozatala is motíválja, A Rá
kóczi sírja két kezdő sora, mint egy kőbe véshető, tömör epigramma állit emléket
a 18. század kiemelkedő magyar vezetőjének:

eIt a hazáért és meghalt hazátlan!
S még sír se juthat neki e hazában.
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A vers a' nemzetért küzdő, más korban élő hazafiak keserű sorsát is igazolja:
feláldozott életük mellett évszázadokon át az utókor megbecsülésében sem része
sülhettek.

A Rákóczi' a hamvak 'hazahozatalának idején 'keletkezik, de kéziratban marad,
rendkívül keményen hangzó sorai t ünneprontásnak. sőt felforgató iratnak mínő

síthette volna a fennálló kormányzat. Telekes tisztelettel adózik Rákóczi törté
nelmi alakjának, de a hamvak hazahozatala sem változtatja meg véleményét a
"hazahozók" felfogásáról, jelleméről és nemzetellenes tetteiről.

A szabad országok neve sorában
Ma sem' ejti hazánkat még a világ.

A költő történelmi tisztánlátását a nemzetnek szánt .udvaríasságt gesztus sem
zavarhatja megj "köszönete" vitriolos tollal hasít bele a valós problémákat elken
dőző uralom látszatvilágába.

Rab néped egykor zsarnok-parancsra
Téged maga is már kitagadott ...
S a zsarno IG utóda hazahozat ma
Hogy hála-láncon .tartsa a rabot!

Az itt említett "hála-lánc" egy korábbi versben a magyar szabadság jelmondata
a láncszemekre vésve, az "élt a hazáért és meghalt hazátlan" plasztikus jellemzése
Rákóczi kapcsán j általában véve a nemzeti érzületet haladó eszmékkel elmélyített
költői kifejezőerő Telekes kiemelkedő alkotói korszakát bizonyítja.'

Ezek az évek szemmel láthatóan komoly megújulast jelentenek a költészetben
és a publicisztikában is: Ady Endre' első jelentős verseskötete, az Új Versek ebben
az esztendőben jelenik meg -és frissíti fel a magyar költészet állóvízét. Párizsból
küldött hírlapi Cikkei a jövő társadalmi és irodalmi programjának felvázolásával
keményen bírálják a fennálló hazai és európai viszonyokat.

A Hősök unokái című Telekes-versben már ugyanaz a könyörtelen leszámolás
észlelhető a korábbi látszatdicsőséggei,múlt-szépítgetéssel, mint ami Ady Iírájára jel
lemző. A múlt fényei sápadnakt újra, szebbre van szüksége a nemzetnek, ha való
ban élni akarja a jövőt. A költő az új idők Napjához fordul, hősöket, tevékeny fér
fiakat vár a magyar nép és az emberiség számára, mível a régtek kora vissza
vonhatatlanul lejárt.

A Virrasztás a Fölszállott a páva ritmusképletét és belső dinamikáját idézi; 
Ady verse egy évvel később jelenik' meg - a szórend sajátos használata és az
igealakok rokonhangzása ugyanúgy szembetűnő, mínt a "várjuk" szó reményt su-
gárzó visszatérése. .

Ennek az évtizednek Ady teremti meg az új költői profilját magyar földön, de
az új líra kialakításának, megalapozásának nehéz munkájában Telekes Béla is te
vékenyen részt vesz. Haladó szemléletével, társadalmi megúiulást hirdető igényé
vel, "ostorozó" magyarság-szerétetével és nyelvében, képi világában, termínolögiá
jában új költői keret rnegformálásával, mint előfutár rendkívül sokat tesz a
magyar költészet fejlesztéséért és gazdagításáért.

A Telekes és Ady közötti eszmei s költői rokonság szükségszerűen gondolati,
fogalmi és nyelvi azonosságot, hasonlóságot alakít ki. Az l890-es évek elejéről va16
Látomás szóhasználata évek múlva Ady korai "verscíklusalban is felbukkan.

0, hogyha most a gyöngék dőre könnye
Tikkadt, kiégett, bús szemembe törne.

Ady Sirasson meg című versében ugyanígy előfordul a "dőre álom" s a "kínos",
"bús" jelző is megtalálható.

Mindkét költőre jellemző a mondatok zsúfolt jelzőhasználata; - önálló szavak
ban: dőre, kiégett, tikkadt, bús - vagy összetételben is: gyöngék dőre könnye, 
tikkadt, kiégett, bús szemembe.

Adyt idézik a következő sorok is, holott Telekes verse öt évvel korábbi az első

Ady-kötet megjelenésénél.
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Gyászoljuk a nagy komor átkot
A gyilkos igézeteset:

Hogya boldogtalan ember
Boldog sohasem lehet.

A Ki tudja merre középpontjában az igazi asszony várásával jelentős Ady-köl
temény, Az én menyasszonyom eszmei talaját készíti elő. Telekes verse azzal a
szilárd eltökéltséggel vállalja a költőhöz kapcsolódó nőt, mínt Ady - a kor és a
társadalom merev konvenciói szemmel láthatóan nem bénítják meg merész válasz
tását és belső erkölcsi tartását.

S nem kérdve szép-e, ifjú-e még
Csak karjaiba omlanék.
S nem bánva dús-e, nagyhírű-e

Lenne a koldus kedvese.

A Carmen lugubre az Ady-Léda szerelem későbbi motívumaiból sejt meg né
hányat; világosan nyomon követhető, hogya két lírikus élményvílága, felfogó ké
pessége milyen közel áll egymáshoz. A vers tartalmában, hangulatában, képeiben
és szófűzéseiben egyaránt a Lédával abálban című Ady-vers testvérpárja.

Carmen luqubre:
Pár rózsánk van még, száraz aszu emlék
Amerre kacagva jár,tunk vala nemrég,
Azt szórjuk elott most sírva, te meg én.

Lédával abálban:
S hervadt, régi rózsa-koszorúínkat
A víg teremben némán szerte szórjuk.

A rózsa, - az elszórjuk-szerteszórjuk igék teljesen azonos képi alakban jelennek
meg, a jelzők is rokonhangzásúak, - a vers hangulati szélsőségessége, a sírás és kaca
gás, a boldogság és megrettenés motívumaí egy tőről fakadó lírai insprirációt je
leznek.

Az Ady-párhuzam kapcsán ezen a helyen szükséges megemlítenünk az Ismered?
című verset. A költő az elátkozott haza és a szerencsétlen nép megszekott képével
indítja a költeményt; az önérdek itt az uralkodó, s a nép az anyagi javak egyen
lőtlenségétől, a pénz rontó hatalmától sokat szenved. Az erősen antikapitalista szí
nezetű vers egyik sorából alig észrevehetően kibomlik egy Ady által később ha
talmassá növesztett, sajátos költői kép: a vér és arany.

Hol pénzszerzésnél nincs ma szebb cél
S a pénz a legfőbb hatalom,
S a dús kapzsibb az éheseknél
S könny s vér ég annyi aranyon...

Telekes nemcsak egy-két lírai motívum egyezése, rokonsága kapcsán válik Ady
előfutárává; költői látásmódjuk, a világ jelenségeire történő reagálásuk és belső

rezonanciájuk is azonos forrásból ered.
Telekes jól tudja, hogy korának álerkölcsössége mennyire megnehezíti a nő éle

megjelent Dal egy nőhöz című költemény. A férfi és nő kapcsolatának színtézíse
ez a vers, rendkívül merészen megfogalmazott, filozofikus sorai előremutatnak a
kivívott női egyenjogúság korszakába.

Nem egyenlők-e elvben férfi és nő? - teszi fel a kérdést a költő és a vers
első sorától kezdve logikus érvekkel veszi védelmébe "életünk szülöíét", a szá
zadforduló idején még minden téren elnyomott és háttérbe szorított asszonyt.

Telekes jól tudja, hogy korának álerkölcsössége mennyire megnehezíti a nő éle
tének szebbé válását, - kemény, ostorozó szavakkal vág a kérdés sűrűjébe. A
jelen állapotának rögzítése után komoly, jövőbe vetett hittel mondja ki költői

jóslatát: az eljövendő kor ebben a vonatkozásban is sikerrel vívja meg harcát.
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Minden kor célt, minden cél kort talál,
Nem elhagyatott az agg, a kór, a gyermek,
Van hivatás, mely oldalukra áll.
Együtt s egymásért mindig, mindenütt...

Beteljesül, mit nem hisz senki még:
Egy család lesz csak, - az emberiség!
Es nő és férfi szabadon szerethet .. ,

A vers szinte szétfeszíti kereteit, már nemcsak a nő, hanem minden ember, a tár
sadalom valamennyi rétegének igazságát, helyes létberendezését és életcélfás la
felvillantja:

Az együtt és egymásért átfűtött mottója nyilvánvalóan a Telekes alkatához és vi
lágnézetéhez közel álló szocialista társadalom közösségí struktúráiára és humánus
szemléletére utal.

A vers kódája a Nő apoteózísát teszi hitelesebbér

Te vagy az élet, általad terem
Szépség, gyönyör, költészet, szerelem!

E jövőbe mutatá sorok világosan bizonyítják, hogy az elképzelt modern társa
dalom - ha humánus eszmei alapra épül - nem szükségszerűen falanszteri gépies
séget, elembertelenedést hoz, hanem szépséggel, művészettel megerősített, emberi
világot. Telekes magánéleti Iírájában jórészt az új költői hang és' a fogalmak fel
frissített, korszerű értelmezése jut érvényre, Pontosan felismerhető a kiindulás: Vajda
János és Reviczky modernebb életérzéseihez közelít, ahelyett, hogya századvég
költészetének beszűkült felfogását vagy steril eszményeit hirdetné. Reviczky Gyu
lától elsősorban a perdita, az elbukás s a részvét gondolata, Vajdától a szerelem
üdvkereső harca épül át Iírájába, de mindez kiegészül a férfi és a nő kapcsolatát
többé le nem egyszerűsíthető, korszerűbb látásmóddal és Ady számára utat egyen
gető költői nyelvújítással is.

Erdekes megfigyelni, hogy az első Ady-kötetekből erősebben kicsengő dekadens
és szimbolista hangvétel már egy évtizeddel korábban, Telekes verseiben is fel
fedezhető - ami később Adynál a "halál rokona" és a "beteg rózsák" dekadenciát
sejtető hangulatát kelti életre, Telekes lírájában a "hervadó és haldokló ősziré-

'zsák", az "álmatlan, nagy éjek árnyai" és az "elosonó élet" képeivel jelentkezik.
Egyik legszebb szímbolikus versében - Ez itt az álmok rengetegje - a "durva fejszés: a
valóság" csapásai alatt hullanak, dőlnek a "mesefák", de a költő egyre beljebb
hatol a "szűz tündérvadonba", ahol-nyugalmat lelhet, s ahol a sebek is tompabban
fájnak.

Ady szimbolizmusának kedvelt felidézett képe, a "csónak", a--"sajka" - a vízen
-hullámokon vívódó költő alakjával - megtalálható Telekes verseiben; egy kézirat
ban fentmaradt fiatalkori költemény, a Van-e még, van-e part tanúsága szerint:

Istenkisértő szent csoda
Te életem álomcs6naka
Hajh6, van-e még, van-e part?

Egy másik versciklus két darabja, a Szereleni és az Emlékszel a régi regére
nemcsak a víz, a sajka, a gálya motívumait idézi fel, ezt a jellemző légkört és miIiót
a később Adynál tapasztalt sajátos költői képekkel és bizarr hangulatokkal telí
ti meg. A "gyászos gályára suhanó, hószín galambok", a virágokat szóró, ígéretes
asszony megjelenése, az újra gyászba boruló égitestek, a "szétdúlt nászkoszorú" és
a titokzatos ár által továbbsodort gálya - vagy a zord vizeken haladó sajka a
fölébe görnyedő; "töviskoszorús" hajóssal. az álmokat tönkretevő köznapi valóság
belepózása a versekbe közvetlen közelségbe hozza egymáshoz a két lírikust.

A találkozás Ady és Telekes költői sajkái között 1906-ban jön létre.r Telekes
aKAPRAZATOK (1895) kis terjedelmű anyagával és különösen a hírlapokban.
folyóiratokban közzétett verseivel már nevet szerez magának; az 1906 elején ki
adott VERSEK gyűjteménye a már porondra lépett Ady figyelmét is felhívja
költészetére. Telekessel Ady akor hírlapírásának kissé szecessziós modorában a Bu
dapesti Napló 1906. április 8-i számának hasábjain vállalja a sorsközösséget.
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"S zeretnék val ami szép n őt ára gyújtani : ál mok rengeteg jébe lépek, s Telekes
Béla verse ine k nehéz és drága ill a ta felhőzik a lelkem en. Poéta Telekes Béla , akit
én szeret ek. Ma gyar sorsú, szomorú, szív ében egy kissé már vénülő is talán. Szent
sajkás, ki vad, zord folyamon, alkonyi napon megy a mély tenger felé. Babérá g
az evez ő je , töviskoszorús a fej e, dal olva úgy evez előre . "

A cikk közepe táján, néhány kontemplatív m ondat után Ady m inden stílíz álás
nélkül , haj szálpontosan mutat rá a lényegre.

"Hogy lehetne valahogyan erősebben eljegyezni az Élettel Telekes Bélát, ezt a z
igazán nemes poét át? Az Élet bizony nem édes csók ú az ó számára sem .. . Miéd
nem írhat ő például rn índlg olyan verseket, mint a Szer elem? Varázsos, zengő, mu
zsikus szavú. De tal án tudna akkor is más lenni. Meg érezn ők minden so rán, hogy
ezt csa k így lehet elmondani. Most nem érezzük m indeniken. Néha sokat mond
s akkor tal án többet mondana a m ég eddig el nem mondottakból."

Ady k ri tikája tömören u tal a haza i költősors lehúzó erőire, nehézségeire és
ar ra a "f átumra", amely annyiszor akadályozza a magya r tehets égek teljes kibon
takozásá t, m űv ész í képességei k val óra váltását. Majd vi sszatér a költő dicsére té he z:

"De mit siratom én őt csupa szeretetből? Különb, po étább és bölcsebb Ó, mínt
sem ezt meg érdemelje. Irta itt a m inap : ne m átkozód ik, nem fél, de dacol és megy
a nap fel é. Igy legyen, s mí nyomában leszünk a szívünkkel." •

Tel ekes számára Ady elismerő, jószándékú kr ítí k ája ünnep élyes költővé ava
tá ssal válik egyen é rt é kűv é . J elentős ég é t élete végéi g tartó, állandó lírai megújulása
bizonyítja.

GR A N/ez KA TA UN

AZ UTOLSÓ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYLÁNY EMLÉKE
A TÖSSI CÍM EREN

A X IV . szá za dba n a B ődeni -t ó környé
k i és a Raj na m enti női do minikánus
ko lostorokban virágkorát élt e a m isztika .
E zárdák egyikének, a svájci Winterthur
melletti Töss ko lostorának szoros kapcso
lata volt a magyars ágga l. Itt élt s halt
m eg a z Arpád-ház utolsó sa rja, III . End
re leánya , Erzséb et .

Erzséb et III. Endre király első fe lesé
gétől , Fenerrm ától született gyerm eke volt
(1292 v . 1294-1 336). Má r gyermekkorában
- a kor szokása i szer in t - eljegyezték
a cse h királyfival, a későbbi 'I II . Vencel
cse h királlyal. Apj a, II I. Endre halála
után, az elj egyzés felb omlott. Akkor már
édesa ny ja sem élt. Igy mostohaanyja, a
Habsb u rg há zból származó Agnes ki rály
né vette p ártfog ásba, Ö · testvérének,
Henrik osztrák hercegnek ígérte a fiatal
lány kezét. Agnes a pjá nak , Al brec htnek
m eggyil kolása (1308) a zonban ezt a h ázas
ság i tervet is m eghi úsította . - III. Endre
özv eg ye, Agnes, az anyja által a lapított
k öní gsteldí (Svá jc, Aargau kanton) kolos

tor mell é költ özöt t. It t gyi lkolták meg r. Albrechtet , Mos tohal ányát, Erzséb et et , a
Winterthur m elle tt í Töss dom on ko s kl a st romába kü ldte.

A fiatal hercegnő viszontagságos él ete és szeretetreméltó egyénisége nagy rész
vétre talá lt Tössb en. Hu szonnyolc évet töltött itt Erzsébet, ahollelkiatyja a kora-
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