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A HALÁL-MOTÍVUM ADY ENDRE KÖLTÉSZETÉBEN PÁLYÁJA ELSŐ 
SZAKASZÁN 1905—1908 KÖZÖTT 

1. Életrajz és halál-gondolat 

A pénz s a szerelem mellett a halál volt az Űj Versek s a Vér és arany Adyjának egyik 
legjellegzetesebb költői motívuma. Végigkísérte ez a téma egész életét, de az érzelmi forradalom 
időszakában, 1905—1908 között foglalt el leginkább centrális helyet. Később háttérbe szorult, 
más témaköröknek — az isten s a magány mondandójának — rendelődött alá, azok színezője 
lett, de itt még önmagáért állt: központi téma volt. Mikes Lajos szerint A halál útjai címmel 
1904-ben külön ciklust tervezett már Ady s az érzelmi forradalom jellegzetes témáit maradék
talanul kibontó művében, a Vér és aranyban meg is született ez a sorozat: a magyar ugar, a pénz 
s a szerelem dalai mellett önálló ciklussá álltak össze a halál-versek is. Sőt: a kötet reprezentatív 
nyitó verscsoportja lett A halál rokona. S mélyen beette magát a gondolat más témakörökbe, 
a magyarság versekbe, a Léda költeményekbe is. A fejlődésszak majd egészére a halál árnya 
borult. 

A téma uralkodóvá válását részben életrajzi okok magyarázták. Ady a maga tépett 
idegrendszerével jóformán mindig az elmúlás közvetlen szomszédságában, halálfélelmektől 
szorongatva élt. Már az ideges gyermeki lélekben feltört a rettegés. Az érmindszenti ház 
az ó-temető szomszédságában feküdt, s amint a későbbi író Félelem és írás c. cikkében fel
jegyezte: „Féltem a közeli temetőtől . . . s a házhíjának ajtajában mindig láttam a sötétben 
fehér, halott árnyék-rokonaimat ki- és besuranni." Ködöt és babonákat kavart az érmindszenti 
ősz, s a gyermek-Adyt ezek vették körül. „Négy éves koromban a dajkám egy kis hitvány 
kalendáriumképet, egy kaszás csontvázat mutatott — írta Katinkáig c. önéletrajzi novelláján 
ban —. Azt mondta, ez a halál. Sikoltottam, majdnem epileptikus rohamok jöttek reám." 
S ezek a rohamok, a halálfélelem idegrángásai végigkísérték egész életét, öccse feljegyzései, 
de a saját vallomásai szerint is már kamaszkori lázongásait ezek színezték. Gimnazista évei 
alatt sokat betegeskedett, nyugtalan köhögések vettek rajta erőt, s már ekkor felismerni vélte 
magán a tüdővész jeleit. „Úgyis csak egy pár évig fogok élni" — mondogatta gyakorta magáról. 
Beleivódott a halálra való kiválasztottság érzése, ez is fokozta a szokásos kamaszkori agresszi
vitást és zárkózottságot. KépzelŐdésre mindig is hajlamos volt ez az élet. Nem csoda hát, 
hogy — mihelyst megérkezett az igazi betegség, a szifilisz — végleg a pusztulás bűvkörébe 
került. 

1904-től kezdve folyvást a hamari végre gondolva élt Ady: úgy érezte, „közel kaszál" 
hozzá a halál. Ott melengette magában a híres párizsi jósnőnek Mme Thébesnek jóslatát, 
amely szerint „harmincéves korában vagy óriási sikere lesz, vagy megőrül". Nemcsak verseiben 
tértek vissza szinte állandó fordulatként a keserű szavak: „S én meghalok"; nemcsak költői 
fogásként írta: „Testem röpítné könnyű szél — Hádesz felé" — ténylegesen is a halál pánik
jában élt. Leveleiben arról az „egy évről" beszélt, „ami nekem legföljebb még hátra van". 
A nyugtalan önpusztító életmódtól megviselt idegek ekkor rótták ki rá az álmatlanság szigorú 
büntetését. „Zug a fejed, kerül az álmod" — írta magáról (A nagy pénztárnok). Elkezdődtek a 
„sorvasztó, álmatlan éjjelek", a hézagos, kicsi, fel-felkiabáló nyugtalan álmok, a folyvást az 
ébrenlét mesgyéjén lengő „kis bomlott" szenderek. S ezek árnyékában megnagyobbodtak 
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mind a betegségek, a meggyötrött idegek fokozottabban jeleztek minden szenvedést. Min 
minden zaklatott idegzetű, veszélylátó képzelettel megvert riasztott élet: hipochonderre vált 
Ady Endre is. Beteges gonddal tartotta számon „éjenti köhögéseit", „szíve halál-zörgéseit", 
kis bajnál is „mindjárt a legrosszabbra gondolt". Szabó Dezső szavaival szólva „mint gyászos 
özvegy a fátyolát", úgy hordta „képzelt vagy igazi betegségeit". „És én olykor vért köhögök"— 
írta még versben is (Vén Faun üzenete). Hol tuberkulózisra, hol rákra gondolt, s mint minden 
szellemi rangjára büszke ember: főleg a megőrüléstől félt. Leveleiből folyvást a halál előtt álló 
életek szomorúsága szólt. Lépten-nyomon ilyen fordulatok tértek vissza bennük: „Beteg 
vagyok nagyon"; „betegen és vigasztalanul élek", „olyan napjaim vannak, hogy majd meg
őrülök", „ideggörcsökben vergődők"; „a teljes idegrendszeri bomlás útján vagyok", „nagyon 
beteg vagyok. Közel az idegek végző felbomlásához"; „borzasztóan rosszul megy nekem"; 
„abszolúte mozgásképtelen és neuraszténiás állapot fogott tarkón" stb., stb. Barátai „képze-
lődőt", „túlzót", „kacér, kérkedő beteget" láttak benne, nem hitték panaszait. Többnyire 
nem is voltak azok valódiak, a szorongó képzelet teremtette csupán őket, s nem a hihetetlen 
tartalékokat magában rejtő gyorsan regenerálódó szervezet. Ahhoz azonban a képzelt beteg
ségek is elegendők voltak, hogy örökös didergésben tartsák a lelket, s az idegekbe véssék a 
halál gondolatát. így lett Adynak — már csak életrajzi okoknál fogva is — „rokonává", 
„komájává", „jó szomszédjává" „Halál-úr", akivel saját bevallása szerint is „negédesen" 
„sok hazug széppel, babonás okkal, állal" „nagyon is sokat" „szórakozott". 

Persze, az életrajzi háttér csak fogékonnyá tesz, de önmagában még mit sem magyaráz. 
Hiszen az igazán nagy költészet sosem biográfiai véletlenektől függ: belső szükségszerű 
mondanivalók fogalmazódnak meg rajta keresztül. Petőfi vagy Shelley költészetéből nemigen 
lehetett volna kiolvasni tüdőbajukat, s Adynál is elapadtak pl. 1912—1914 közt a halál
versek, holott betegebb volt ekkor, mint valaha is: — mint a Marglita élni akar-ban írta — 
a „hős vér-fazék" robbanásától félt. De a lélek ezekben az években harcba, az élet elé indult: 
hogy önmagát megfogalmazza, a halál témájára nem volt szükség. Pályája első szakaszán 
viszont olyan gondolati-világnézeti élmények munkáltak még Adyban, melyek kifejezésére 
kellett a halál. S a belső mondandók képpé tömörítését csak könnyebbé tette, hogy ott leskelt 
a, romlás a bomlott idegekben életrajzi értelemben is. Az igazi feladat azonban nem ennek a 
biográfiai esetlegességnek a regisztrálása, hanem annak a tudatosítása, felszínre hozása: 
mi volt az a mélyebb világnézeti-tartalmi élmény, mely centrálissá tette a halál témáját Ady 
lírájában. Ez a tulajdonképpeni választ váró kérdés. 

2. A vádló-panaszló haláltól az átesztétizált halálig 

Korán jelent meg Adynál a halál témája. Halál-vers volt már első igazi költeménye, 
az 1893-ban írt Megunt élet is. A „halálvirág kelyhét" vágyott megcsókolni benne a „minden
kitől elhagyott", „boldogtalan", „kimerült" tizenhatéves fiit. A romantika halálélményét 
Kölcsey, Bajza s főleg a fiatal Petőfi szavait visszhangozta ez a költemény. De mégsem csak 
másolás volt, az idegen öltözékben is érződött már a saját mondandó. Mögötte volt már ekkor 
Adynak első igazán nagy szellemi élménye. Magáévá élte Goethe Tassójából Eleonóra hercegnő 
szavait: „Oh, miért hogy elmúlás minden szépnek sorsa a földön". Ott feszengett már ekkor is 
benne annak az érzése, hogy kibékíthetetlen egymással álom és való: az igazi szépségnek nem 
válhat otthonává a föld. A Megunt életben már az innen eredő keserűség szólt. S az évek során 
az új élmények hatására a látókör szélesbedésével az otthontalanságnak ez az érzete nem szűnt 
meg, ellenkezőleg: mind határozottabbá ért. A romantika örökét tovább folytató századvégi 
halálköltészet befogadására a lélek megért. 

A kiegyezés utáni évek dezilluzionizmusa központi helyre állította az elmúlás gondolatát 
jellegzetes, uralkodó témává tette a halált, s ide nyúlt vissza mint közvetlen szellemi talajba 
Ady Endre halálköltészete is. Történelmi légüres tér volt a hatvanhét utáni: magányba szorultan, 
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a tömegmozgalmaktól elszakadva, partra vetetten éltek a kor lázadói. A tett útját nem lelve 
tiltakozásuk a halál felé fordult, az elrontott élettel szembeszegezték az elmúlás képét. A ki-
bírhatatlannak érzett világon így állhatott csak bosszút a meddőn szenvedő s meddőn lázongó 
tehetetlenség. A kiábrándulás, a pesszimizmus, a hajszolt korai halál, az öngyilkosság kedves 
becézett gondolattá, divatcikké vált. Mintegy a belső emberi nemesség jelévé lépett elő. A lélek 
passzív ellenállása, engedetlenségi mozgalma, egyfajta modern szatiagriha tükröződött ezen 
keresztül. Vádolt, panaszolt a maga némaságával a sok kiégett élet, a sok akart, önkéntes vég. 
S ez a vádló, panaszló halál a költészetnek — két motívumon át is — szerves részévé nőtt. 
Megölte a századvégi világfájdalom szerint a sivár valóság az emberben rejlő hiteket, vágyakat, 
élőhalottá változtatta a nemes érzékeny természeteket. Létrejött az élőhalottság motívuma. 
S szorosan ehhez kapcsolódva megszületett a halálvágy gondolata is. Hiszen a világ gyilkos 
merényére a tanácstalanság nem harccal, helytállással, hanem a gyengék, elesettek örök fegyve
rével, tett nélküli tettel, a halál vágyával válaszolt. A haladó mozgalmak s a haladó gondolat 
erőtlenségének mintegy a tükreként a halálvágy és az élő-halottság gondolata a századvégi 
magyar költészet jellegzetes motívumává ért. S az Új Versek előtti Ady Endre művészetére is 
rányomta ez a maga bélyegét. 

A halálnak a vágya jellemezte az induló Adyt. Ügy érezte, hogy a hozzá hasonló életek 
„nem illenek ebbe a világba". Egyik legkorábbi cikke az 1898 nyarán írt Nyári estén az el
múlás szomorú poétáját idézte, azt a Reviczkyre emlékeztető imaginárius költő-figurát, „aki 
az álmodozást nevezte a boldogság előcsarnokának, az álmot hívta menyországnak, s az örökös 
álmatlan, megsemmisítő nyugalmat az ember boldogságra hívó céljának". „Filozófiája ered
ményeként" „a csendes elmúlás, az örök pihenés" villant fel legfőbb jóként az induló költő 
előtt, s a pihentető, békét hozó halál sóvárgása fölsírt verseiben is. Ügy érezte, hogy „a világ 
az izmos butáké" s várta „az élet éjszakáját", „az örök csendes éjt" kérte „a megváltást", 
kérte „a halált". „Akiknek sírján halvány mécs lobog — A gyötrődést azok már elfeledték, 
— Mi sírva élünk, ők meg boldogok" — írta a fiatal költő halottak napján a temetők lakóiról. 
Mind a Versek, mind a Még egyszer kötet költeményeiben ott élt a kiáltás: „Hozsánna néked 
elmúlás". (L. Éles szemmel; Üdvözlet; Az utolsó részlet; Egyedül; A halottak; Októberben.) 

Bent fészkelt már az Új Versek előtti Adyban a hit, hogy az igazán értékes emberek, 
a „délceg, szépséges, szomorú sápadt trubadúrok" valamennyien „a halál vőlegényei". A ki
választottak sorsának látta a váratlan, korai, az önkéntes véget. Mély együttérzéssel nézett 
az öngyilkos életekre. A magát vastag kék szalaggal lakása ajtajára felakasztó kis debreceni 
színésznőnek, Serfőző Zseninek az öngyilkossága éppúgy megrázta, mint Révész Bálinté, 
a nagyváradi „szép kapitányé", vagy egy Vészeiéi Károly nevezetű „bús sápadt poéta
emberé". Cikket írt egy „ifjú" s „derék" nagyváradi ügyvédről, Molnár Jenőről, aki önként 
ment a halálba csak azért, mert „a lelke szárnyalni tudott". Elsiratta az együttes öngyilkossá
got elkövető két szép bulyáki papkisasszonyt, Juliskát és Ilonkát. „Ügy rendeltetek, hogy 
nem nekik való helyre plántálódjanak a nemes ember növények" — jegyezte meg róluk. Saját 
rejtett nosztalgiáira ismert az érzékeny lelkek magukkal végző tiltakozó mozdulatában. 
„Oda jutunk mind, ahova te" — hangzott a halott Serfőző Zseni felett a hírlapi gyászbeszéd. 
A lázadó tehetetlenség az Új Versek előtti Adyban felnövelte már a halálvágy legszélsőségesebb 
válfaját, beléoltotta az európai szatiagrihának, az öngyilkosságnak a gondolatát. A tó nevetett, 
a Halál a síneken, A meghívott halál nagy kísértése korán készen volt. Fiatalon igenelte már a 
lélek a baudelaire-i dendizmus-vallásnak egyetlen szentségét — „seul sacrement de la religion 
du dandysme" —: az öngyilkosságot. 

Halálvágyat tükrözött vissza az öngyilkosság eszményítése. De nemcsak azt. Belejátszott 
apoteozisába a vádló, panaszló halál másik jellegzetes motívuma, az élőhalottság gondolata is. 
Saját tiltakozó indulata vitte az öngyilkost végzetes tette felé, de afelé lökte a világ rosszasága 
is. Lázadó volt ő, s egyben áldozat. Sorsa saját tehetetlenségéről, de a valóság lélekölő kegyet
lenségéről is tanúskodott. Az öngyilkosság gondolata a századvégi halálköltészet másik jelleg-
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zetes motívumával, az élőhalottság képével is szorosan egybetartozott. Hiszen az élőhalottság 
valójában félbemaradt, végig nem vitt, metaforává oldott öngyilkosság volt. Olyan öngyilkos
ság, ahol a test ugyan életben maradt, de megfagytak az érzések, szenvedélyek, eltűntek a 
hitek és vágyak, meghalt a lélek, felnőtt a közöny. A teljes kiégettségről s céltalanságról 
vallott ez a motívum: a kiegyezés utáni kor tehetetlenségérzete tükröződött rajta keresztül. 
„Siralomházi Ielkekként" ültek pl. „harminc év után" szemben egymással Vajda elrontott 
életű szerelmesei, élőhalottság jellemezte a Mont Blanc-ember magányos életét. S az jellemezte 
Reviczky Gyula részvétet, szeretetet kérő perditáját is: „Nevethetsz, járhatsz tündökölve 
— Azért te mégis meg vagy ölve" — írta az életet, ,a világot vádlón a magával rokonnak 
érzett lélekről a költő. S a fiatal Ady Endrénél is jellegzetes, örökké ismétlődő kép lett az élő-
Halottságé. A Fuimus érzésével járt a századvégi Debrecen utcáin. „Bolyongok árván, temetet
lenül" — írta magáról. Ügy érezte, hogy szíve „egy kiégett katlan. Nincs benne láng: csak 
penyel, semmi." „Mi lett belőlem?" — tette fel a kérdést. „Temetői fejfa", „emberek közt 
járró, e nem siratott bús élőhalott" — hangzott válasza. (Félhomályban; Kihűlve; Temetetlenül.) 
A lélek a szorító környezetben nem tudott létezni: élőhalott volt. 

A századvég tehetetlenségről valló, vádló-panaszló halálköltészetének volt folytatása 
Ady Endre halál-lírája az Új Versek s a Vér és arany időszakában is; a korábbi jellegzetes 
motívumok éltek tovább: változatlanul a halálvágy s az élőhalottság gondolata jelentette a 
halálköltészet tartópilléreit. Ez a folytonosság mindennél jobban mutatta, hogy inkább csak a 
lázadó indulatok nőttek Adyban a Versektől az Új Versekig: a tehetetlenségérzés nem szűnt 
meg, sőt erősbödött: nem a tettet, a harcot — elsősorban a halál képét mutatta fel még mindig 
a lélek az elviselhetetlennek érzett élet ellen tiltakozásként. De a lázadó indulat növekedése 
— ha a lényeget nem is változtatta meg — a vádló-panaszló halál témakörére is rányomta 
azért a maga bélyegét. Belső tartalmaiban mind a halálvágy, mind az élőhalottság motívuma 
módosult. Az élőhalottság az önhalottság képének adta át helyét, a halálvágy pedig átesztéti
zált halállá változott. 

i 
Nemcsak egy hasonlat volt már az uj Versek Adyjánál az érzéktelenné vált, kifosztott 

élet megjelenítésére a halálnak a képe, a vád fokozódott: s a felzaklatott, nyugtalan képzelet 
ténylegesen is meghaltnak láttatta az ént, A Versek Adyja még Vajda Harminc év titánjára 
emlékeztető élőhalottként ült a Félhomályban „a sírra ébredt vagy felett", az Új Versek 
költője már valóban halottként feküdt „átok-városban" „egy vörös ravatalon" s holtan simul
tak itt egymáshoz a „két hajdani szeretők" (Költözés Átokvárosból; Két hajdani szeretők). 
Az élet elleni vádló panasz olyan kísérteties víziókat idézett meg, mint pl. Egy ismerős kisfiú: 
„nevetve, holtan" jelent meg egy „beteg, merengő", „édes kölyök" babonás éjeken az alvó 
ágya mellett; szelídségében csöndes néma vád volt, jelezte a megtörtént gyilkosságot: megölte 
az élet az emberben rejlő tiszta jó gyermeket, az „ismerős kisfiút". Nem véletlen, hogy az 
élőhalottságnak önhalottsággá fokozott motívuma, ez a sajátos lírai kiélezés, annál a témakör
nél fordult leggyakrabban elő, ahol legizzóbb volt a vád, legnyugtalanabb, legfelzaklatottabb a 
tiltakozás: a magyar ugar-verseknek szinte állandó kíséretéhez tartozott ez a kép. A nagy 
indulatnak nagy megjelenítő ereje volt. S a tiltakozás nem mindennapi szenvedélye tényleges 
halálként élte meg az élőhalottságot. Mintha egy valóságos halottal robogott volna pl. a 
Gare de TEst-ről a vonat az éjbe, mintha valóban öltek volna „a daltalan szivek" s a vad 
pézsmaszagok. A fokozott lázadás elmélyültebb valóság-látása teljesebbé tette a lírai típus
alkotást, megjelent a szélsőségesen kiélező kép: önhalottság lett az élőhalottságból. 

Módosult a növekvő lázadó indulat révén az élőhalottság motívuma, de még lényegibb 
változás ment végbe a halál-vágy képzeten belül. Volt ahol a Versekre emlékeztetőn szólt 
még a halál óhaja: A tó nevetett c. költeményben pl. a kínok feloldását ígérte elsősorban a 
„félelmes ölű", „mélyvízű tó". Az életbe való belefáradás kívántatta a hulló, önkéntes véget. 
De már ennél a versnél megfigyelhető volt, hogy mennyi simogató, melengető, szépítő jelző 
tolult a feledést ígérő „ringató ölű", „szerelmes ölű", „áldott karú", „szent sírt" jelentő 
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tó ele. Nemcsak az élet riadalmai taszítottak már az elmúlás felé: a pusztulásnak önmagában 
is igézete volt: mágnesként vonzott. Nemcsak az életre mondott nemet jelentette itt már a 
halál: igent sürgetett mint magánvaló is. Varázsa, szépsége, mámora volt. Ady halál-verseibe 
is heáramlott az a fény s ragyogás, amely A romlás virágai halál-ciklusa óta az európai deka
dencia költészetében oly ismerős volt. A vádló panaszló halál átesztétizált halállá változott. 

Közös volt Baudelaire-nél s Adynál az átesztétizált halál élménye. A filológiai vizsgálat 
több szembeötlő kép-azonosságot is kimutathat (pl. víg halál; a halál: pirkadat, stb.). Mégsem 
közvetlen irodalmi hatásról volt itt szó. Hiszen 1901-ben nem ismerte még Ady Baudelairet, 
s már ekkor kigyúltak nála az átesztétizált halál ünnepi fényei: „minden világok világát",. 
a „hajnaltalan csodás világot" „a nagy sötétséget, szent sötétséget" idézte Éjimádó c. versében. 
Nem irodalmi átvételből eredt hát a baudelaire-i halálköltészettel való rokonság: a közös 
világnézeti élmény, a modern romantikának: a modernségnek választott kiútja magyarázta 
a belső egyezést. Hiszen ahol a lélek — a megváltódást egyéni úton keresve — az unt valóság 
elől a szépség távoli álomvilágába menekült: szükségszerűen mágikus vonzóerővé nőtt ott a ha
lál. Mert mind az esztétizáló, mind az avantgárdé modernség dédelgetett álma, — mind a 
makulátlan szennyezetlen szépség, mind pedig a végtelent átölelő teljes emberi lét — csak a 
valóságon kívül, mint nemlét volt elképzelhető. A nemlét birodalma a halál szigete — mint 
Böcklin festményén vagy a nyomában születő Reger-muzsikában — új Cytherivé, álmatag, 
szelíd, csodás hellyé változott. A korábbi komor szürke halál megszépült: sugárzást kapott. 
Nem az élet tagadása volt többé, annak helyébe lépett: az új, az igazi, a tökéletes életnek tűnt. 

A modernség álforradalmának belső természetrajzát mi sem mutatta jobban, mint a 
századvég passzív lemondó halálvágyának ez az észrevétlen változása: a rajongó ünnepi halál
igenlés. Megoldást, kiutat ígért a modernség programja, de nem azt adott. Nem szűnt meg, 
agresszívvé, támadóvá fordult csupán benne a tehetetlenség. A meddőn lázongó lélek a koráb
binál fokozottabban, úgy tagadott, hogy a végre, a pusztulásra még szenvedélyesebben mondta 
az igent. Ahogy Bowra találóan írta a fiatal Rilke halál-kultuszáról: mintha csak Avilai 
szent Teréz mámoros halálszerelme támadt volna újra. A hajdani spanyol misztikus apáca az 
istennel való egyesülést: a modernség kínzott megszállottjai pedig nyugtalan álmaik meg
valósulását várták a haláltól. Annak titkoló, izzó sötétjében rejlett mindaz, amit az élet 
megtagadott. 

3. A halál, mint az igazi élet: az átesztétizált halál 

A halál jelentette mindenfajta magányos anarchisztikus lázadás, kiútkeresés — mind 
az esztétizáló, mind pedig az avantgárdé modernség — számára az igazi otthont; biztató rév
ként az hívott, nyugalmat az adott. Természetes volt tehát, hogy átesztétizálódott, hogy 
„gyönyörűség éjszakájává", „bús nagyszerű Sötétté" változott (Ha szemem lefogták; A holnap 
elébe): látszólagos paradoxonok jelezték e megtörtént átértékelést. Olyan képzetek kapcsolód
tak össze az elmúlás gondolatával, amelyek az addigi beidegzettségek szerint feleseltek vele. 
A hagyományos képhasználat általában az éjszakával asszociálta az emberi véget: a halál 
éjéről beszélt. Adynál viszont a „halál hajnaláról" esett szó; „a halál: pirkadat" volt. (A Halál: 
pirkadat.) Eltűntek a fogalom elől a zord, szigorú jelzők. Mintha csak az ókori mitológia fáklyát 
eloltó, szép, sugárzó fiatal hőse, az orfikus szekta Thanatosa támadt volna újra: a halál úgy 
ragyogott. „Boldog tenger kedves hajósa ő — A víg halál" — írta a Ködbe fúlt hajók. „Apátok 
hű jóságos: a halál" — hangzott A fiaim sorsában. „Jó barát legyen a halálom" — kérte 
A nagy álom. Víg, boldog, hű kedves, jóságos — gyűltek a jelzők a halál köré, hangulatukban 
feloldódott a pusztulás minden rémsége, s végbement a legnagyobb paradoxon: a halál életté 
változott. A fogalmak értelme a visszájukra fordult: A mese meghalt c. költemény meséje pl. 
akkor halt meg, mikor életre támadt: az élet jelentette a halált s a halál az életet. S kifejeződött 
ez a változás a fogalomhoz társított mozdulatok átalakulásában is. Schöpfün Aladár figyelt 
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fel rá, hogy Adynál a halál nem merevségbe öltözött, hanem járt, tett-vett, cselekedett, mintha 
valóban élő lett volna. Hol lovakkal, de többnyire elegánsan, modernül vonaton, automobilon, 
hajón utazott, így vitte magával utasait. Amint Horváth János megjegyezte, az „örök vitetés" 
képzete tartozott hozzá. Könnyű, lebegő, lágy, ölelő sodrást ígért az örök sötétség. Mintha 
egy nagy utazási iroda levette volna az ember vállairól az önmagával való törődés felelősségét: 
gondtalan, pihentető kéj utazásnak tűnt a vég. 

S ehhez az úthoz mindenekelőtt a szépség igézete tartozott. Megszépítette a halál még 
a csúnyát is. „Megszépül szatír-arcom" — írta Az utolsó mosoly, A Hortobágy poétája mint 
„csodaszépre" „halálra, borra, nőre" gondolt. A motívumhoz a „szép" jelző társult. S szépek 
voltak a vele asszociált természeti színek is. Általában holdfény ömlött el az elmúlás tájain. 
„Holdvilágos fehér úton" ügettek a „Halál lovai". „Holdas éjjel" nézett szembe a magányos 
virrasztóval a kis falusi temető, s „egy holdas éjjel" igéződött meg érzéketlen, gondok nélküli 
álmodó életre a „nagy éji mezőben" a platánfa is (A Halál lovai; Közel a temetőhöz; A platán
fa álma). S az utazás kedvelt időszaka nem a komor, zord tél vagy a késő ősz, hanem „a suga
ras, a bánatos ősz-idő" volt. Nem riasztó tájakon, „rőt őszi erdők", szüreti illatok „vörös-kék 
szőlőlevelek" közt vitt a halál-út (A Halál rokonai; Halál a síneken; Elillant évek szőlőhegyén.). 
A békét jelentette ez az utazás. Nem véletlen, hogy a halál-biródalmában játszódott a Csolnak 
a holt-tengeren, a legszebb Léda-idill. S a „könytelen sírást és a békét" idézte A halál rokona 
is. Szépségével, ünnepi tájaival s békéjével mint egy álom, olyan volt a vég. Összekap
csolódott: már-már egyet jelentett Ady képzeletében a halál és az álom. „Mindig őrül
ten szépet akarok" — írta A fiaim sorsában a maga megálmodott, elképzelt verseiről 
a költő s ezeknek az „álmoknak" „őrületeknek" a lélek kiméráinak a halál volt „hű 
jóságos" apjuk. „Szép nagy komoly álomként" „altatlan álomként" várta A nagy álomban 
a lélek a halált. „Álom" sújtotta a Temetés a tengeren hőseit, s észrevétlenül, mint egy álomba, 
oly könnyedén, lágyan ment át a halálba a Párizs az én Bakonyom űzött életű szegénylegénye is. 
Otthont ígérőn villogtak az átesztétizált halál pompájában a szépség, a béke, az idill színei, 
intettek az álom fényei. Az élet a halál vonzási körébe került. A költő „a halál rokona" lett. 

Tóth Árpád Ady „legrikítóbban beteges és finomkodó" írásának tartotta A halál rokonát. 
S joggal. Ady valóban ebben a versében volt leginkább „osztrák—magyar" költő: a „monarchi
kus" dekadencia erre a művére nyomta rá leginkább a maga bélyegét. Nem véletlenül emlé
keztetett — ahogy Vajthó László felfigyelt erre — a „bécsi Baudelaire"-nek, a napi divatot 
túl nem élő Felix Dörmannak egyik versére ez a költemény. Nem mintha Ady ismerte volna 
Dörmann Was ich liebe c. versét, de körülvette Őt is az a légkör, amely ezt a költészetet megha
tározta; körülvette az élveteg, barokkizáló, operettes, „monarchikus" világ. Egy olyan társada
lomnakvolt itt része az irodalom, melynek már csupán a katonatiszti és a bürokratikus tartás 
adott valami valóság-látszatot, de hiányzott belőle minden igazi belső tartalom. Valóban a mu-
sili Kákánia volt ez: korszerűtlenség rejlett mindenütt. A formát kellett itt fetisizálni ahhoz, 
hogy a realitásnak legalább az illúziója megmaradjon. Kedvezett ez a társadalom az esztétizáló 
dekadenciának s főleg kedvezett az átesztétizált halál gondolatának. Hiszen ha Lehár-muzsiká-
val s keringő-dallamokkal elvegyülve is, de a Monarchia egészét átlengte már ekkor a vég könnyű 
mámora: a halál igézetét árasztotta ez az élve pusztuló túlérett világ. Nem véletlen, hogy 
innen nőtt ki Brezina, Przybyszewski, Beer-Hofmann, Schnitzler, az ifjú Rilke, vagy a Der 
Tor und der Tod c. dramolettet író fiatal Hofmannsthal művészete. Nemcsak a fekete-sárga 
szín, a bürokrácia s a K.u.K- hadsereg tartotta össze ezt a világot, hanem a dekadenciának ez a 
sajátos, végsőkig lágyított, elomló válfaja is: a monarchikus dekadencia. S ennek a környezetnek 
a hatása alól nem vonhatta ki magát a fiatal Ady sem. Felerősítette ez benne az egyébként is 
meglévő fáradt, lemondó hangulatokat. Következetesebben vitte végig így az átesztétizált 
halál gondolatát; a halál jegyében értékelte át az életet is; megírhatta A halál rokonát. 

A szapphói vers kemény veretét idézte a strófaépítés, de ebben a klasszikus reminisz
cenciákat ébresztő keretben puha, fátyolos bánat szólt: a külső forma és a tartalom ellentmon-
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dása már önmagában is jelezte a bizarr mondandót: határozottságot mímelt a gyengeség. 
Keményen csaptak le az adóniszi sorra emlékeztető kurta strófavégek, monotonul, kihívóan 
ismétlődött a „szeretem" szó. De csak a formának ez a néhány mozzanata mutatott erőt; 
egyébként minden távozott, lefelé hullott. Negatív jelentésű szókincs határozta meg a költe
ményt. A tűnőt, az elmenőt, a hervadót, a bánatost, a szomorút, a kísértetiesen intőt, az el
utazót, a lemondót, a menekvőt, a csalódottat idézték az igék és a névszók. S hullást, át
menetet, eltűnést idéztek a természet színei is: a telt éreztette dér-esős hideg hajnalaival a suga
ras ősz. S a hullás, a pusztulás a vers során mind közelebb jött s mind átfogóbb lett. A közelítés 
és a felnövesztés határozta meg a költemény szerkezetét. Az első három szakasz közelített: 
a halál mind inkább premier plánba került; a tűnő szerelmen, a beteg rózsákon, a hervadva 
vágyó asszonyokon, s a bánatos ősz-időkön át mind közelebbivé vált a vég, míg végül a szomorú 
órák kísértetes intő hívásában meg is érkezett. A következő három szakasz pedig felnövesztett: 
a pusztulás birodalmát fogták mind szélesebbre a képek. Konkrét érzékletes jelenségektől 
tágult a kör az általánosító elvontságok felé, az elutazóktól és hideg hajnaloktól ment a vers a 
lemondás, a sírás, a béke felé: míg végül a világ egésze a halál ölelésébe fért. Közel került s min
dent elnyelővé nőtt a pusztulás. A lélek a szakadék szélére ért. De ez a szakadék nem taszított: 
vonzása, mámora, boldogító szédülete volt: a költő értett hozzá, hogy kedvessé, lággyá tegye 
a beidegzetten komorat, fájót. 

Az eufemizmus jelentette a versben az uralkodó stiláris tendenciát: az volt a jellegadó. 
Könnyű, lágyító körülírások s melengető jelzők burkolták a komor, ijesztő tartalmakat; 
„aki elmegy" mondta a vers a „meghal" helyett; hervadó nőkről beszélt öregedő asszonyok 
helyett; a rideg fagyasztó télnek egyelőre csak a dér hozta üzenetét, s a kísérteties szomorú 
órák sem riasztóak, ellenkezőleg „játsziak" voltak, intettek barátilag, a halál pedig a „nagy" 
és álszent" jelzőt kapta meg. Az enyhítés igénye szabta meg a kompozíciót is. „A világot" 
kemény csattanó szavában kihangzó, tragikusra szélesbítő szerkezetet letompította az utolsó 
versszak: a keretező strófaismétlés. S halk, puha szépítő szomorúságot vitt a versbe a sajátos 
érzés-keverés: a részvét érzetével párosította mindvégig a költő a pusztulás szerelmét. A „szere
tem" szónak egymásba átjátszó kettős értelme volt: mohó, igenlő, vágyat és simogató sajnálatot 
egyszerre hordott: a részvét lágyító érzete is benne volt, s ez is segített enyhíteni, „humani
zálni" az elmúlás embertelen mohó igenlését. Sajnálnivalóvá s így emberivé vált, aminek félel
met kellett volna ébresztenie. Elérte célját az akart enyhítés: otthon érezte magát a lélek a 
pusztulás szélén. Az átesztétizált halál hódított. Már nemcsak halál volt ez: az életbe is benyúlt; 
a megsemmisülésre a modernista tehetetlenség valóság-tagadó fájdalma már élve felkészült: 
Ady költészetébe jellegzetesen dekadens tartalmak áramlottak be. 

A halál rokona tendenciát jelzett. Megszépültek az átesztétizált halál igézetében az élet
nek az elmúlás körletébe tartozó részletei, vonzottak az érintkezési pontok, az átmenetek, 
ahol mintegy egymásba ment át a lét és a nem-lét. Az élet és halál közötti senkiföldje a lélek 
kedvelt tartózkodási helyévé vált: rangot s veretet kapott a betegség. Mint a dekandens költé
szetnél általában, az Új Versek és a Vér és arany Adyjánál is az emberi finomság, érzékenység, 
belső kulturáltság jele lett a kór, a testi gyengeség; szégyennek, közönségességnek, durvaságnak 
tűnt az egészség. Ugyanaz az Ady, aki később a Költők tavasszal énekelnek c. versében daccal 
hirdette, hogy az élet „sohasem csüggeteg" s „csak az élet ellentmondása. — A beteg" — 
egészség és betegség polémiájában ekkor még az utóbbi oldalára állt. Keserűen panaszolta, 
hogy Müsset „az éjszakák beteg lovagja" nem kell már az új idők poétáinak: „Nekünk már 
csak az egészség kell" — írta megvetőn. A finom, érzékeny életeket megnyomorító, „vad 
egészségű" emberekkel szembeállította az aludni nem tudók, a bromidiával élők titkos közös
ségét. Az emberi méltóságot és előkelőséget elsősorban náluk kereste: a betegség gyermekének 
tartotta a legfontosabbat: a szellemet, a művészetet és a gondolatot is „Elkuruzsolni az ideg
rendszerem kiválóságát nem engedem"—kiáltotta oda a Vörös felhők alatt c. novella orvosának 
a beteg idegrendszerek színes, sűrítő, nyugtalan álmaiban élő művészlelkű főhős. Úgy érezte 
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Ady, hogy a komplikált idegéletben „kezd dadogva jelentkezni bennünk a jövendőnek felsőbb
rendű embere". „Szenzibilitásom . . . a legelőkelőbb művészi tulajdonság,"— írta magáról. 
„Halálfának" látta a kultúrát, amely idegbajok sűrűjéből nőtt ki: „a civilizáció az ember
egyedek betegségének virulens összetétele, egy Halál-fa, mely virágzik" — vallotta a Magyar 
Pimodánban s „kellő időben megérkezett v é r b a j . . . termékének" tartotta a zsenit. 

Az átesztétizált halál költője számára kitüntető, értékelő jelző lett a beteg. Azonos 
sorba kerültek a „bölcsek, poéták, betegek" (A halál rokona). „Sejtő, beteg és finom a dalod" — 
írta magáról a Menekülj, menekülj, menekülj c. versében „Hunnia úri álmodója"; Léda „beteg 
csókú" szerelmét, „meleg, beteg, szegény szívét" dicsérte az Ima Baál Istenéhez és A Léda szive. 
Megszépült minden fáradtság, minden passzivitás, hiszen az élet harc és tett; a halál viszont 
ön-elengedés, vitetettség. Nem voltak ekkor cselekvő hősei Ady lírájának. Nem a férfias: 
az asszonyos életek jelentették számára az eszményt. Tóth Árpád vette először észre a Nyugat 
íróiról szólva, hogy „az egész új lírai mozgalomnak volt valami egyetemesen nőies lágyságú 
jellege . . . Magának a zord keménységű és férfiasságú Adynak is sok halk és asszonyosan 
könnyes verse íródott akkoriban" — írta. „Asszony-leieknek" „äme feminine"-nek nevezte 
magát Ady. Asszony ölébe hajtva fejét felsírt benne a fáradtság és.az emlékezés: „Egykor nagy 
asszonyként bolyongtam —, Forró és buja tájakon, — Álmatagon" — írta Ha fejem lehajtom c. 
versében. A halál vonzáskörébe került, önmagát elengedő, álmatag, puha panaszos élet 
igényét jelentette az asszonyos élet intenzív vágya. Port jelentett ez azzal a világgal, mely 
„nőférfiasító" volt, s amely pusztítja, eltiporja a „szegény, elasszonyosodott" életeket. Az 
emberi érték egyik főismérve lett a küzdeni nem tudók, fáradtak, lemondok örök fegyvere a 
sírás, a könny. 

Kedvtelve idézte — s sajátjává élte.az ekkori Ady Müsset sorait: „Le seul bien, qui me 
resté au monde Est d'avoir quelquefois pleuré". „A könny, ami megkülönböztet bizonyos 
embereket a többi emberektől s ami őket magasrendűekké teszi" — jegyezte be párizsi 
noteszébe. A sírni-tudásban látta ekkor Ady a maga egyik legfőbb költői erejét. Hisz jötte 
előtt — mint írta — „Még sírni sem sírhattak szépen". (Beszélgetés egy szekfüvel.) A gyengeség 
is a jellegzetes adys daccal szólt, a sírásnak itt gőgje, öntudata volt. Hiszen a közönséges 
világ ellen ezzel küzdhetett csak a halált igazi otthonának érző kivételesség. Larmoyant jelleget 
lopott Ady lírájába ez a beteges, szenvedő érzékenység. Nemcsak Léda volt a „könnyek 
asszonya": az Új Versek és a Vér és arany kötetnek folyvást visszatérő szava lett: a sírás és a 
könny. Álmodón mámorral, könnyes szemmel, könnyes gőggel, . . . vén könnyeket ejtvén egy 
pergamentre, három őszi könnycseppet, a csókok és könnyek alkonyatán, könnyes csókkal és csókos 
könnyűvel éltek a versek lírai hősei. A sírókat szerette Ady. Vijjogva, sírva szállt a héjamadár, 
nappalba sírt be minden csókos est, sírva szaladt az oda nem érő vágy, a sárban sírt a ledőlt 
Olymp.* 

A biedermeier romantika óta nem hullt még annyi könny a magyar irodalomban, 
mint az érzelmi forradalmárnak, Ady Endrének a verseiben. Asszonyos lágysággal telt meg a 
költészet. A halál birodalma kiszélesedett. A pusztulás áramló varázsa megszépítette az élet 
halál-zónáit is: a magukat elegendő, asszonyos, fáradt, síró, beteg életekre fény vetült; a lélek 
a bomlás, a romlás, az erőtlenség minden jelenségétől megigéződött. Otthonra lelt, de ugyan
akkor el is vesztette önmagát. „Az Élet és a Halál nagy szomszédságát" érezve — mint a költő 
írta — minden ingóvá, bizonytalanná vált. „Bizonytalan minden. Az életünk, a halálunk, 
a szerelmünk, bátorságunk, a hazafiságunk" — hangzott a szava. Elrelativizálódott, ellényeg-
telenedett teljesen a világ: eltűnt minden cél, minden fogódzó, dekadenciába hullt az egyéni lét. 

* A könny s a sírás motívumával kapcsolatban idézett versek: A könnyek asszonya; 
Jártam már Délen; Délibáb-ősöm Köd-városban; A befalazott diák; Három őszi könnycsepp; 
A fehér csönd; Egy párizsi hajnalon; A Halát rokona; Héja-nász az avaron; A másik kettő; 
Félig csókolt csók; Gémek az Olimpusz alatt. 
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4. Párizsban járt az Ősz: idill és tragédia 

Visszájára fordult az átesztétizált halál gondolatában az individuum magányos lázadása. 
A tehetetlenség tiltakozásából csak a tehetetlenség maradt meg: a tiltakozás belenyugvássá, 
behódolássá, fegyverletétellé változott. S ha valakinek, hát Ady Endrének meg kellett éreznie 
ezt. Hisz ő elsősorban nem menekülő, hanem lázadó volt: érzelmi forradalmár. Ha a megváltó-
dást még egyéni utakon kereste is: tiltakozó indulatát már tudatosan társadalmi okok fűtötték;. 
Az individualizmus arisztokratikus gőgjével telítve is: ott munkált benne a társadalmat látó 
felelősségérzés. Ott élt benne a „mégis" daca, a „mégis" morálja, a bele nem nyugvó morális 
kevélység. Nem volt még elég ez az etikus dac ahhoz, hogy a modernség individualista kiútját 
végleg elvetve áttörjön a halál bűvkörén: de ahhoz elegendő volt, hogy a pusztulás varázsának 
észrevegye riasztó fonákját is. Az átesztétizált halál igézetében élve is meg tudta látni Ady 
a halál-igenlés felelőtlenségét; meg tudta látni pl. — ahogy Az Ópium c. cikkében beszámolt 
róla — a Lutin matrózainak a tragédiáját. 

Francia tengeralattjáró volt a Lutin, s elsüllyedt, mert a kapitánya ópiumot szívott; 
matrózainak meg kellett halniok, „mert olyan valaki parancsolt nekik, akinél már összefolyt 
a két legnagyobb mindenség a létezés és a nem-létezés". „Ez megrendítő akárhogy nézzük 
— fűzte hozzá a történethez Ady —. Hiszen nem a Quincey-kés nem a Baudelaire-eké mégsem 
ez az élet. Nem a mienk, akik esetleg tagadjuk, becsméreljük s könnyen levetjük. Hanem akik 
szeretik s ezek vannak többen, sokkal többen. És megrendítő, hogy az élethez ragaszkodók 
sorsa, hányszor van az életet nem becsülő kezekben. Ez gyalázatosság. Jogunk van mindenféle 
ópiumokban keresni az élet gyógyszerét, de csak a magunk bőrére." 

Többes szám első személyben fogalmazott cikkében a költő. Mintegy jelezve, hogy még 
nem mint a dekadencia ellenfele, hanem mint annak hitvallója, nem mint az élet szerelmese, 
hanem mint a „halál rokona" beszélt. Nem kívülről — belülről bírálta saját típusát. De ennek 
ellenére is vallomás-erejű volt ez a kritika. Az érzelmi forradalom individuális kiút-keresésének 
ellentmondásossága tükröződött benne. Megmutatkozott, hogy ha a halál felé futott is a maga 
reménytelen meddő lázadásában a magányos egyén, de végső soron mégiscsak lázadásról 
volt szó: a lélek mélyén ott élt — a céltalan menekvést mintegy korrigálóan — a felelősségérzés. 
S ez fel tudta mérni az átesztétizált halál gondolatának valódi tartalmát. A vég motívuma 
kettős arcot kapott: az átesztétizált halál értelem-fosztó, nihilt jelentő halállá, a céltalan élet 
céltalan halálává: abszurdizáló halállá változott. Nemcsak ringató menedéket jelentett, de 
egyben vádat is. Szembenézve vele a pusztán élvező-szemlélődő élet — az esztéta élet — érezni 
kényszerült a maga nyomasztó értelmetlenségét. A dekadenciának nemcsak ernyedtsége, 
békéje, csöndje, de vádló, felkavaró komolysága is volt: az önmagával eltelt rezignált, idilli 
dekadencia tragikus dekandenciának adta át helyét. 

Az esztétizáló s az értelem-fosztó halál kettősségét szem előtt tartva lehet csak igazán 
megérteni olyan verseket, mint pl. Párizsban járt az ősz. Két részre szakadt hangulatilag ez a 
költemény. Más törvényeknek engedelmeskedett az első két szakasz s másoknak az utolsó 
kettő. Az első részben a halkság, a lágyság, a nyugalom uralkodott; az szabott formát. Neszte
lenek, elomlók, simulok voltak a mozdulatok: „szökött" „suhant" az ősz, „ballagott" a költő; 
hangulattá oldva „kis rőzsedalokként" égtek a szenvedélyek. A szófajok közül a melléknevek 
álltak előtérben, a második részben mindössze két melléknév akadt, itt viszont hét volt a 
számuk. Szabályosan, az ötödik szótag után feleztek a sorok, egyenletesen oszlottak el a rövid 
szótagok: ringattak a ritmikai vezérmotívumot jelentő creticus-ok, choriambusok. 

A második részben minden tépettebbé, zajosabbá, megkavartabbá vált; az egyensúly 
megbomlott. Ha előbb a halkság, itt már a zajgó nyugtalanság parancsolt. Mintegy a vers 
szerkezeti irányát jelezve „nyögő lombok"-ként tértek vissza az utolsó sorban a kezdeti „halk 
lombok". Sietős, hirtelen mozdulatok, lármás indulatok tépték a csendet: a Nyár „hőkölt", 
az ősz „szaladt", a levelek „röpködtek"; bevágott két hangutánzó szó („züm, züm"); az első 
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részben még „ballagni" lehetett, itt már a hiányos mondatként álló „egy perc" izgatottsága, 
váratlansága uralkodott. S rikítottak, szélsőségekbe csaptak, a remegés, a kacagás, a nyögés 
kiélező skáláján mozogtak az érzelmek is. A világ idegessé vált: végletek közt mozgott. A szó
fajok közül az igék szerezték meg a hegemóniát, az első rész hat igéjével szemben — az igeneve
ket is számítva — itt tizenegy állt. Mozgóbbá vált a nyelv. A mondatok száma majdnem azonos 
maradt, de az első részben csak három főnév szerepelt alanyként (az én, az ősz, s a dal), a máso
dik részben megkétszereződött a számuk: majd minden mondatnak más alanya volt; mint a 
mozgóképeken gyorsan, ugrálón változtak a beállítások. Hol az ősz, hol Szent Mihály útja, 
hol a falvelek, hol a perc, hol a nyár, hol pedig a költő állt alanyként. A hangok zenéje vibrálóbb 
lett, az első részben szépítő alliterációk ringatták a verset („füstösek, furcsák, búsak, bíborok"): 
itt szabálytalanul, a mélyben recsegtek csak a gyakori r-ek, s érdes muzsikát adtak a túlsúlyban 
lévő zöngétlen hangok. A cezúra szabálytalanná vált: általában nem feleztek többé, hanem 
kapkodva idegesen osztódtak a sorok; nem helyezkedtek el arányosan: összetorlódtak a rövid 
szótagok. Az első rész ciklikus anapesztusokkal futó jambikus sémáját choriambusok és creti-
cus-ok zenéjére is át lehetett még szerelni: ez itt lehetetlen volt; zihálóbban, kihagyásosabban 
rohant a ritmus. Nemcsak a logikai-grammatikai tartalom, a nyelvi megformálás is jelezte, 
hogy az első és a második rész közé az „elért az ősz" baljós mozdulata választó vonalat húzott: 
tragédiába ment át az idill. 

Az. elemzés általában a halál gondolatának becsapó hirtelenségével szokta indokolni a 
két rész közötti hangulati eltérést. Egyet azonban figyelmen kívül hagy ez a magyarázat. 
Megfeledkezik róla, hogy a halál sejtelme nem a második részben tűnt fel, már az első két sza-. 
kasz idilljében is adva volt: „arról hogy meghalok" — szóltak a dalok: a lágyság, a csönd, 
a béke is a halál árnyékában várakozott. Nem élet és halál, hanem a kétfajta halál, az át
esztétizált és az abszurdizáló halál nézett itt szembe egymással; a dekadens szépség ringató, 
zsongító hangulataiban élő lélek érezte meg a vágyott halál riasztó visszáját. Az első részben 
az elmúlásnak még fénye, ragyogása volt, egy diszparát halmozás a láng és a szomorúság 
színeit keverte egybe, „füstösek, furcsák, búsak/bíborok" voltak a dalok; a második részben 
a pusztulásnak már csak baljós tragikuma látszott, az ősz a maga „tréfás faleveleivel" gúnnyal, 
fölénnyel fentről „kacagott": óriás közönybe vetve remegett a világ. A felszín halállal kacérkodó 
lágy, elomló hangulatai mögül feltört az élet értelmetlenségének tragikus érzése, látszott a 
megoldatlanság. A modernség halált ingenlő hazárd kalandjába tragikus pátosz vegyült. 

1906 augusztusában, Párizsban írta Ady a Párizsban Járt az Őszt. Ez a minden emlékezés 
szerint feledhetetlen, fénylő, játékos párizsi nyár váltotta ki a versnek a gondolatát. „Ennek 
az 1906-os nyárnak őrzöm máig legszebb emlékét" — írta évek múltán is Bölöni ezekről a 
hónapokról: „boldog, gondtalan gyönyörűséges élet volt ez". S mégis, mögötte leskelt a szomo
rúság. Nagy hőség uralkodott Párizsban azon a nyáron, de olykor egy-egy esős nap is közbe
szólt. S Bölöni szerint egy ilyen napon a Bois ázó fái közt kocsikázva született meg a költői 
ötlet, s a Szent Mihály út közelében, szemközt a Luxembourg-park nyári fáival, a kis Gambrinus 
kávéház teraszán kapta meg a vers a végső formáját. Egyik leghangsúlyozottabban párizsi 
költeménye volt ez Adynak, nemcsak keletkezési hely szerint: költőileg is. A Párizs szót emelte 
ki a cím, ezt dobta élre egy merész inverzió, a város két jellegzetes konkrétumát, a Szajnát 
és a Szent Mihály útját idézte a vers. Hozzátartozott itt Párizs a mondandóhoz, formai elem 
volt, hangsúlyozott jelenléte a vers igazabb megértését segítette elő. 

Művészként, a szépség emigránsaként érkezett 1906 nyarán Párizsba Ady, a megváltás 
ígéretét jelentette számára ez a város, az újkori Athént; a „modernség" békítő, feledtető ott
honának tűnt. Olyan versek, mint Párizs, az én Bakonyom, Absolon boldog szégyene tanúskodtak 
erről. „Hív majd a Szajna s egy csöndes éjen — Valami nagy-nagy, — Bús semmiségbe bele
veszek" — írta a Párizs, az én Bakonyom. Az átesztétizált halál önmagát elengedő, fáradt, 
lemondó hangulataiba vágyott elveszni a Duna szökevénye. S ezt a hangulatot vitte versbe a 
Párizsban járt az ősz is. Ezért villant fel benne egzotizálón annyi távoli párizsi fény. A Szent 
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Mihály útja a Quartier Latin szívében feküdt, diákok, kis kávéházak, könyvkereskedések inkább 
köznapi, mintsem ünnepi helye volt, magyar szemek számára mégis örökre Párizs legfénylőbb 
útja lett: a költői képzelet egy.el-nem múló nyár tündéri ragyogását terítette fölé. Az ünnep, 
a béke, a rév Párizsának jelképeként költözött versbe a Böul' Mich'. Lobogtak Párizs varázsos 
színei, de csak azért, hogy érződjék mögöttük a céltalanság, a reménytelenség. Párizs sem 
lehetett menedék, ide is beszökött az ősz: Szent Mihály útján nyögő lombok alatt a semmibe1 

bámult az emberi lét. 
A tegnappal indult múlt idővel kezdődött a Párizsban járt az Ősz. S jelen idővel fejező

dött be: a mához ért; „tegnap beszökött" hangzott az első, s „én tudom csupán" szólt az utolsó 
rész. Már-már mint emléket mondta a költő a Szent Mihály úti eseményt. A szerkezeti egység 
megteremtésére kellett ez az Adynál szokatlan, visszatekintő időkezelés. Ő általában nem 
emlékezett, hanem cselekedett, megélt, jelen időben beszélt. Itt viszont szüksége volt a múltra. 
Az emlékezés révén könnyebben tartódott meg azonos dalkeretben a két ellentétes előjelű rész; 
a hangulati feleselés ellenére sem volt szerkezeti törés: az idill és a tragédia — az időbeli távolí
tás révén — egyazon versbe fért. De a kompozíciós szükségleteken túl tartalmi okok is meg
kívánták a múltból a jelenbe haladó időkezelést. A két fajta hangulat értékrendje fejeződött ki 
rajta keresztül. A „füstös, furcsa, bús, bíbor" dalokat zengető halállal, az átesztétizált halállal 
szemben a tragikus halál, az értelmetlenség volt a jelen. Az volt a döntő. Egy percig tartott 
csupán a nyárban az ősz, mégis a tőle kiváltott döbbenet volt az állandó. „Én tudom csiipán" 
húzta alá a kitett személyes névmás, s a „tudom" kopársága a bizonyosságot. A morális felelős
ség nem engedte meg a dekadencia elomló hangulataiban való játékos elveszést. A költő 
szorongva élt: az emberi Jét végzetes komolyságát tudatosítva szólt a költemény. Az átesztéti
zált halál egyben abszurdizáló halál volt. A modernista dekadencia álmegoldásaival szemben 
az élet megoldatlanságát jelző nagy kérdőjeleként feltűnt a nihil, az értelmetlenség. 

Kitörés volt ez a dekadenciából? Semmi esetre sem. Ellenkezőleg: végzetesebbé, sors
szerűbbé vált a tehetetlenség. Nem szűnt meg, csak a semmihez ért az individuális kiút
keresés. S mégis — ellentmondásosan bár — a dekadencia kiteljesedése egyben annak kritikája 
is volt. A játékos — esztétizáló-idilli — dekadenciával szemben mintegy „etikus"-tragikus 
dekadencia volt ez. Éppúgy, mint Dosztojevszkijnél és Kafkánál lelkiismeretet kapott az 
ernyedtség. A megoldatlanságban nem áltatta magát többé azzal a lélek, hogy megoldáshoz ért. 

5. A halál mint a lét értelmetlenségének tükre: az abszurdizáló halál 

Nem a halál félelmétől: az élet reménytelenségének, kiúttalanságának megérzésétől 
kaptak tragikus pátoszt Ady értelem-f osztó, abszurdizáló halál-versei: nem a pusztulás — az 
élet üressége riasztott bennük. Egy halál árnyékában, Léda anyjának temetése után, született 
meg pl. a híressé vált A fekete zongora. De a halál csak ürügy volt: valójában a lét kiszámít
hatatlansága, őrlő szeszélye tükröződött a versnek a mélyén. 

1907. július 3-án halt meg Váradon özv. Brüll Samuné, született Itern Cecília, Léda 
édesanyja, Léda ekkor már állapotos volt: távirat hívta haza Párizsból Magyarországra. 
Ady aggódva utazott elébe. Bécsben a Westbahnhofon várta Medve Miklósékkal együtt, 
s onnan kísérte le a temetésre. Végignézte a szertartást, végignézte Adél fájdalmát. Léda fel
jegyzései szerint fel-felzokogott őmaga is, tépettek voltak az idegei: rossz előjelnek tűnt ez a 
halál: „Most nagyon-nagyon kétségbe vagyok esve. — írta barátnőjének Párizsba Léda — . 
Nem is tudom, hogy és mint lesz. Hogy nem kaphattuk meg ezt a boldogságot, mit a gyermek 
által reméltünk, zavartalanul. . . Ügy vagyok, mintha minden összedőlt volna előttem." 
S így érezhette ezt Ady is. így térhetett vissza a temetés után Varadról Pestre. S mint ezen a 
nyáron általában mindig, Vésziek nyaralójában Dunavarsányon töltötte ekkor is a hétvégét. 
Estefelé, az ottani parkban, a kerti asztalnál versíráshoz készült; szokásához híven mellette 
állt a bor. Bent a lakásban az egyik Vészi-lány, Lenke hegedült, s az értelmetlen döbbenetekre 
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beállított lélek mint valamiféle rejtélyre figyelt az áradó hegedűszóra. Kapcsolatot és összej 

függést nem keresett: mintha titokzatos, távoli helyről jött volna a zene. Régi, céltalan, ostoba 
éjszakák hangulatát szívta magába; „sötét rossz lebujok" emléke kísértett: a nagyváradi 
bodegában hányszor húzta hajnalig Vak Gyula; az Ó utcai „kakasos ház"-féle nyilvános házak
ban vak zongoristák verték hangszerüket. Feltolult minden olyan zajos, régi emlék, hol ön-
veszejtőn, reménytelenül, züllésbe hulltan sodródott a lét. Kedvező volt rá a pillanat; Az 
alkonyi kertbe becsapó zeneszó az élet céltalanságának, kiszámíthatatlanságának szimbólu
mává nőtt. Megszületett A fekete zongora. 

Vicclapok örökös témája, az értelmetlenség riasztó minta-verse lett ez a költemény. 
Nem utolsósorban Ignotus híressé vált paradoxona miatt. „Akasszanak fel, ha értem. De 
akasszanak f e l . . . ha hat-hét irodalomban sok vers akad ilyen egész értelmű, ilyen mellet 
és elmét betöltő teljes kicsengésű" — írta a Vér és arany kötet megjelenése után a Magyar 
Hírlapban a verset nagyon is jól értő Ignotus Hugo. Mint általában mindig, az elegáns, szelle
mes fordulatot többre becsülte itt is a pontosan megfogott igaz gondolatnál. Az életnek erre a 
zseniális rögtönzőjére mindig is jellemző volt valamiféle problémákat elhárító, játékká oldó 
okos könnyedség: a stílus nála már-már világnézetet pótolt, wilde-i típusú paradoxonokkal 
szerette megoldani a legnehezebb, legbonyolultabb kérdéseket is. Ötlet-filozófiája azonban 
ebben az esetben visszavágott rá: a szellemes baráti szó akaratlanul is Ady ellen lett érv. 
Az idézett részlet első mondata szállóigévé vált: A fekete zongora az értelmetlenség modell-
darabjává csúfult. A rajta való viccelődésben azonban nem Ady Endre s nem is Ignotusr 
hanem a századelő félfeudális magyar társadalma lepleződött le. Tragédiák készültek a mély
ben, fegyverkeztek már a huszadik század eljövő borzalmai, s ez az önmagával eltelt, szűk
látókörű, operettes világ idillt akart, s nem értette A fekete zongorát. Nem pusztán egy verstől: 
korától maradt el. 

Allegória volt A fekete zongora, de a sajátos, adys látomásos allegóriák közé tartozott; 
azok közé a versek közé, melyekben egy nyugtalan, ideges vizionáló látás szétvetette, több 
szólamúvá, sejtetővé tette az eredeti közvetlen jelentést. A versben ott derengett a látomást 
elindító allegorikus kép; az a kép, amely számtalanszor s többek közt Arany egyik költeményé
ben is felmerült már — jóval Ady előtt. „Ez az élet egy tivornya" — írta Arany János s ez a 
gondolat élt ott az Ady-vers mélyén is. De míg Aranynál a maga okozati összefüggésében, 
logikai rendjében bontakozott ki a kép: Ady vizionáló látása mindent összekuszált. Nála nem 
a logika, a szabadon engedett képzelet adott törvényt. 

Mint a szintetikus kubista festményeken: részeire hullt itt az eredeti téma s egy teljesen 
új képet rakott össze a fantázia a szétszórt elemekből. Új összefüggésekbe kerültek a duhajkodó 
éj különféle mozzanatai. Egy metonimia abszolutizálódott: a tivornya egyik részlete, a zongora 
az egész helyett állt s megszemélyesítések révén kísértetiessé nőtt, a középpontba került. 
Minden vele kapcsolódott össze: a mulatók kusza hangzavara, a sírás, nyerítés, a „vak mester" 
tépő-cibáló keserűsége, az egyén hangulata, a fejzúgás, a szem könnye s a le-fölhorgadó sírva 
vígadást jelző „tornázó vágyak tora". A megteremtett új összefüggések s az őket erősítő 
refrén-szerűén ismétlődő mondat révén („Ez a fekete zongora") jóformán már csak a fekete 
zongora látszott; a maga titokzatosságával; hangsúlyozott feketeségével mindenre ráborult. 

Ez a képet szétbontó s változott szerkezeti rendben újból összerakó — transzformáló
látás azonban a vízió mozgásának csak az egyik irányát jelezte: másfelől — ezt kiegészítőn —•• 
adva volt egy sajátos jelentés-montírozás is. Elmosta a vers menetében a rohanó látomás a 
határt a hasonló s a hasonlított között, különféle stiláris eszközökkel egybeolvasztódott a 
kettő. Ha tivornyán — szokás szerint — bor ömlött a padlón, itt már a vér folyt; ha ott az éj 
volt boros, bolond, itt a szív vált azzá; ha ott a mulató hetykélkedett vígan s zuhant önmagába 
ismét leverten — sírva-vigadón — itt egy megszemélyesített absztrakció révén a tornázó 
vágyak tora tűnt fel: élet és tivornya nem hasonlított — egybeforrasztódott. A transzformáló 
újjá-szerkesztés s az asszociatív jelentés-montírozás által több lett a képi alapot adó mulatság, 
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mint pusztán az emberi élet allegorikus megfelelője: sejtelmeket ébresztett, távlatokat nyitott 
Nem a mindennapokban, de a szokatlanban, csodák közt, az emberi értelmen túli messzeségek
ben járt már a lélek. A vers mintegy a mindenségből hozott híreket: megjelenítette a gazdátlan 
kozmoszt. 

„Bolond hangszer" — lökte előre rögtön a verskezdés a központi élményt: a kiszámít
hatatlan világban való élés riadt döbbenetét. Az „őrült" értelemben hangzott el itt a „bolond" 
szó, s az őrült lelkiállapotával rokon részegség hangulatát idézte meg a második sor is: „Fusson 
akinek nincs bora". Végig kijelentő módban szólt a költemény, csak ez a mondat volt fel
szólító: a megőrült világból futni kényszerült a józanság, az ész. Az indító „bolond" szó 
hangulatát fokozták az idegesen rángó, s túlsúlyban levő rövid szótagok, ezt fokozta az értelmi 
és a verstani hangsúlyt feleselőn szétosztó ritmus, a hangsúlyos szótagok zöme thesisben állt: 
a vers zihált, kapkodott. S a „bolond" szóban előredobott hangulatot növelték a versen végig
vonuló — többnyire diszparát jellegű — halmozások is („sír, nyerít és búg", „tépi, cibálja" 
stb.). Megőrült a világ: sírást, nyerítést, bugást, könnyet, fejzúgást, tort és vágyakat kavart 
együvé. A fekete zongora szomorú hangjában szörnyű, riasztó disszonancia, az elszabadult 
értelmetlenség szólt. 

S ennek az óriás értelmetlenségnek volt része, darabja az egyén kis világa, az ő élete is: 
a szerkezet sodra egyre inkább az én felé vitt. Az első versszak még harmadik személyű, 
a második már végig egyes szám első személyű ragokkal haladt: a kompozíció is jelezte, hogy a 
világ kozmikus őrületéből nem vonhatta ki magát az egyéni sors. Az őrület képzetét idéző 
„bor" és „bolond" szót a „boros, bolond szívem" jelzős szerkezetben az énnel kapcsolatban 
ismételté' meg a vers végén a költő. S a céltalanságot mintegy betetőzőn feltűnt a kiömlik ige, 
megjelent a nagy értelmetlenségbe végleg beszövő egyéni halál. S mintha csak a sűrűn alkal
mazott, hangsúlyozottan nőrímek is folyvást efelé mutattak volna (bora-zongora; cibdlja-
melódiája; tora-zongora; vére-ütemére): minden lefelé vitt. Nem volt menedék: a kiszámít
hatatlanság közös végzetébe hullt az emberi lét. 

S mindezt kívülről, szándékoltan higgadt, fölényes, szinte oktató hangon mondta a költe
mény. Rövid kijelentő mondatok követték egymást. A halmozások s a rövid szótagok ideges
ségét egy zömében nominális stílus ellensúlyozta, s folyvást visszatért a fölényes rámutató, 
magyarázó mondat: „Ez a fekete zongora". S nem volt véletlen az sem, hogy a tragikus pátoszú 
őrült helyett a fölényt éreztető, kissé lenéző bolond szót mondta a költemény. Ellentét volt a 
közölt mondandó és a közlés mikéntje között: mintha csak egy fásult, kissé már cinikus orvos 
fejtegette volna hidegen, józanul a halált jósló biztos kórleletet. Nem panaszolt a lélek: meg
állapított. Jobban érződött így a megválthatatlanság. Az ésszerűtlenség ezzel a higgadt, 
fölényes oktató hanggal önmaga ellentétévé, — ésszerűvé vált: természetesnek tűnt; az élet 
lényegi tartozékává nőtt. 

* 

. Eltűnt A fekete zongorában az értett, rendezett, megmagyarázott világ: mintegy magától 
szólalt meg sírva, nyerítve, búgva.a hangszer a vers elején. Minden összefüggés homályba 
veszett, csak a nyerítő zongora látszott. A világ kínzó értelmetlensége tükröződött az ábrázo
lásnak ezen az összefüggésekből kioldó kiszigetelő sajátságán át. Értelmet a jelenségeknek mindig 
az összefüggés ad, s mint általában, itt is a zűrzavart jelenítette meg az okok magyarázó 
láncolatából kiszakító, elabszolutizált magányos részlet. A kiszigetelő technika világnézet 
volt. Nem véletlen, hogy erre épült Ady nihilt idéző halál-költészetének egyik legjellegzetesebb 
darabja, a Sírni, sírni, sírni. A részlet állt itt az egész helyén: formát kapott az abszurditás-
érzés. 

Végig személytelen igei alakokat sorakoztatott fel a Sírni, sírni, sírni. S többnyire a 
mondat elejére rakta ezeket az igeneveket a költő. A gyakoriság és az elhelyezés egyaránt jelezte 
— mint Schöpflin tanulmánya s Komlós Aladár szép elemzése erre rámutatott — az infiniti-
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vusok központi szerepét. Ezek s a hangulatilag velük egyenértékű határozói igenevek hordták 
a mondandót. Elvágódott rajtuk keresztül minden összefüggés. Nem látszott a cselekvő 
személy, meghatározatlan maradt az idő, csak a várni, kérdezni, csengetyüzni, lóbálni stb. 
elvontsága szólt, keményen, parancsszerűen. De éppúgy, mint a cselekvő személye: az őt 
nógató parancsolónak a kiléte is homályba veszett. A bizonytalanba, az ismeretlen szférájába 
vitt át a konok monotoniával ismétlődő -ni végződésű, határozatlan, személytelen nyelvi 
alak. A meghatározatlanság volt itt a központi nyelvi tényező. 

S éppúgy, mint ez, az idegenbe, a bizonytalanba lökött a képek hangulata is. Ady 
protestáns volt, mégis a Nagykárolyban ellesett katolikus egyházi szertartások mozzanatait 
idézte meg itt: „ezüst sátrak" emelkedtek, csengettyű szólt, tömjén-ár lengett, keresztet 
lóbáltak gyászban, súlyos ezüstben ministráns gyerekek. A szuggerálni vágyott rejtélyeshez, 
titokzatoshoz ez a középkori templomok mélyéből áramló képanyag illett. S ezt egészítette ki 
a riasztó, komor környezet, a lírai inszcenirozás; a fázó, babonás éj, a zörgő árnyak hada, 
a síri harangszó. Kioldott a megszokott, értett világból ez a sok kísérteties éjféli kép. S a 
művészi izolálást kiteljesítette, betetőzte végül a megjelenített cselekmény. 

Egy temetési menetnek, még a legfurcsábbnak is lett volna értelme, ha látszik, hogy kit 
temetnek s miért. De a vers épp ezeket az értelmező mozzanatokat hallgatta el. Eltűntek 
mind a.miért-ek. S ebben az összefüggések nélküli, szétoldott világban a monotonul ismétlődő 
főnévi igenevek konok parancsoló jellege még nyomatékosabban érvényesült. Nem pusztán 
mondattani funkciót jelentett itt a parancs: tartalmat közölt. Az ókori istenek legnagyobb 
büntetése, Sziszüphosz és a danaidák kínja érződött: megszólaltatta a vers az értelmetlen 
cselekvés minden szenvedését. Várni kellett, s nem kérdezve, hogy kit temetnek, muszáj 
volt kísérni egy idegen halottat; „komor pappal, néma szolgákkal" kellett vonulni „mély, 
tárt sírok" felett. Egy céltalan világba vetve, céltalan tetteket kényszerült végrehajtani a 
lélek. Értelmetlenül élt. Éppúgy, mint Rodin Adytól megcsodált fejetlen, kezetlen Loholó 
ember c. szobrán a „Homme qui marche"-on: átsütött a versen „emberi sorsunk mély szomo
rúsága". Mozgássá, cselekvéssé fordítódott le a céltalanság-érzés. 

A költemény végén váltott a szerkezet. Az utolsó három strófában már nem a temetés 
menete folyt: a belső didergés tört fel; megszólalt a mellet verő, mindent megbánó, térdeplő 
bűntudat, felhangzott a „sírni, sírni, sírni" címben is kiemelt komor panasza: 

Testamantumot szörnyűt írni 
És sírni, sírni, sírni, sírni. 

S ez már nem larmoyant, lágy, puha sírás volt. Ügy hangzott a befejező, érzelemdúsító négy
szeri ismétlés („Sírni, sírni, sírni, sírni"), ahogy Ódry Árpád szokta volt szavalni ezt valaha: 
tragikus döbbenettel, messzekiáltón, legfelső fokon. A sírásnak itt keménysége, komorló 
mélye, vádja, pátosza volt: a lét értelmetlenségén érzett kétségbeesés szakadt fel benne. Érezni 
lehetett — az Egy templom-alapító álma c. Ady-vers szép szavával szólva — a XX. századi 
világfájdalom alapérzését: az „oktalan szomorúságot". Érezni lehetett, hogy a megbánandó 
bűn maga az élet volt. 

Kafka fantasztikus vízióira emlékeztetett a Sírni, sírni, sírni hangulatában és meg
formálásában egyaránt. Kiszigetelő technika hozta létre.itt is a művészi látomást. A realista 
fantasztikum — mint pl. Mikszáth Új Zrínyiászában — az összefüggések mélyebb megértésé
nek volt művészi eszköze: Zrínyiek feltámadásán át a hősi jellemnek a kiegyezés világában 
való otthontalansága lepleződött le. Kiélező formai mozzanatként a lényeget hangsúlyozta, 
az összefüggéseket magyarázta itt a fantasztikum; az irrealizáló vízióban viszont épp ellenkező 
szerepet töltött be. A részlet abszolutizálásával, valószínűtlenbe növelésével teljesen elfedni 
kívánt itt az író mindenfajta okot adó, megvilágító kapcsolatot. Ez volt Kafka alkotó módszere 
s az övéihez hasonló irracionális látomásokat idézett meg az Új Versek és a Vér és arany 
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idején nem egyszer Ady Endre is. Általában jellemző volt rá ekkor a fantasztikus víziók 
kedvelése, s kiváltképp az abszurdizálo halál motívuma kapcsán tűntek fel gyakorta verseiben 
ilyen irrealizáló látomások. Ez a témakör volt ennek a formai mozzanatnak igazi otthona: 
eredetét, legmélyebb tartalmi gyökereit ez leplezte le. összefüggött egymással a nihilt jelentő 
halál témája és a fantasztikus vízió művészi eszköze: az élet értelmetlensége tükröződött mind
kettőn keresztül. Annyira szörnyűnek, abszurdnak s kiszámíthatatlannak látszott itt a világ, 
hogy minden elképzelhetetlen megtörténhetett benne. Az értelem-fosztó halál árnyékában 
nyeríthetett a fekete zongora; elindulhatott a Sírni, sírni, sírni rejtélyes temetési menete; 
roboghatott a költő Lédával együtt a Halál automobilján; loholhatott lila ég alatt a rég halot
tak pusztáján, nyargalászhatott éjféltől hajnalig kacagva s dobogó szívvel koporsó-paripáján, 
lóghatott egy nagy szív zakatolva fényes üstökén az alvó felett, s beléphetett — akár egy 
Kafka-novellában — a „sápadt orvos", s „valaki a" régiekből" a zsoltárokat éneklő, angyalt 
váró költőhöz karácsony éjjelén a nagy szomorú házba. Az abszurddá vált világ a fantasztikus 
látomások rejtő otthona volt. (A Halál automobilján; A rég-halottak pusztáján; Az én koporsó
paripám; Álom álom helyett; Egy jövendő karácsony.) 

* 

S ehhez az őrült, nem-értett világhoz óriás, elnyelő idegenség, közöny tartozott. A ki
számíthatatlanság és az érthetetlenség formai utalói mellett feltűntek az idegenséget idéző 
szavak, motívumok. Kulcsszóként kísértett a „süket" és a „vak". Nemcsak a fekete zongora 
mestere volt vak, nemcsak a Disznófejű Nagyúr álma volt süket: süket és vak homály vette 
körül az érzékeny, érző, emberi életeket, „süket este", „vak este" fedte a világot: meg
jelenítődött a mindenség közönye. S ezt idézte az embertől független tárgyak és dolgok örökös 
kacagása is. Kacagott Adynál a halál, kacagott a sírhalom, nevetett a nap, a virágok büszkén 
kacagtak fel az égre; tavasz kacagott a magányos hegyek lábainál, kék hajnal kacagott be a szobá
ba a nyugtalan alvóhoz s kacagva szórta kék sugarait. Kacagó szél suhant el itt a nagy ugar 
felett, kacagva szaladt Párizsból az ősz, kacagott a nádas Midász király körül. A kacaj jelölte 
többnyire a dolgok, a világ érzéketlen, hűvös közönyét, a halál közönyét. A személyes élet 
vágyaira, törekvéseire nem együttérzően: fölényesen, kacagva, idegenül nézett a mindenség. 
Az egyén egy részvétlen, hideg, idegen világban élt, személytelenül, puszta adatként. Mint a 
hotelszobák lakóit: úgy vette körül a kacagó, süket szenvtelenség. Nem véletlenül lett verssé 
Adynál „a hotelszobák lakója"-kép, megélte rajta keresztül a világban való otthontalanság 
kínzó érzetét.* 

„Az életnek senkire sincs szüksége" — írta keserűen egyik prózai cikkében Ady, s ezt 
fejezte ki A hotelszobák lakója c. költeményében is. Majd végig egyes szám harmadik személy
ben beszélt benne magáról a költő: „öreg legény, boldog legény hajh, — Nem sújtja soha 
Tűzhely-bánat: — Egyedül él és sorra lakja — Olcsón a kis hotelszobákat" — írta. Úgy szólt 
a vers az énről, mint egy idegenről. A központi mondandót tükrözte vissza ez a harmadik 
személyű nyelvi alak: az idegenséget, az elszemélytelenedést. A világnak az az óriás közönye 
érződött, melyben csupán egy közömbös, idegen harmadik személy, egy 6, egy száraz köznapi 
formula „harminchat szám harmadik emelet" volt a nagy Egyetlen: az érző, szenvedő, gondol
kodó én. A személytelenséget, az otthontalanságot hangsúlyozta az igeragozás, s ezt hang
súlyozta „az itt vagy Svájcban vagy Budapesten" minden mindegye is: elveszett a nagy, tág 

* A süket s a vak motívum kapcsán idézett versek: A fekete zongora; Harc a Nagyúrral; 
Költözés Átok-városból; A sárga láng. — A kacaj-motívum versei: A halál automobilján; Henrik 
úr lovagol; A gazdagság álma; Sárban veszett hó; A nyári délutánok; Uzsorás Khiron kertje; 
Havasok és Riviéra; Álom álom helyett; A magyar Ugaron; Párizsban járt az ősz; Midász 
király sarja. 
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világban az egyén. Nem látszottak a versben ismerős arcok. Még a halálról sem egy tulajdon
név, egy szeméiytelenítő köznév adott hírt: pincér jelentette a megtörtént véget, oly egy
kedvűen, mint ahogy közölni szokta valamely jelentéktelen tárgy elveszését vagy egy pohár 
törtét. Az ember hotelszobák közönyében élve önmaga ellentétévé, en-ből ő-vé, személyből 
dologgá változott: elidegenedett világba került. 

A vidámság verse volt A hotel-szobák lakója. Két versszakban négyszer megismételve 
strófaközi és strófán belüli refrénként tért vissza benne a hetyke kiáltás: „Öreg legény, boldog 
legény, hajh." De ez a vidámság nem valódi — ironikus volt: a szomorúság leplezte vele magát. 
Nem véletlen, hogy nem a magas hangalakú „hejh", hanem a mélyhangon szóló csendes bána
tot, sóhajt ringató „hajh" indulatszón át beszélt az állítólagos boldogság, öröm. Feleselt egy
mással a szavak jelentése s az igazi értelem. Látszólag az otthontalanság dicséretét zengte a 
vers: valójában az idegenség keserűségéről, az otthon-nem-lét fájdalmáról szólt. Egy rezdülésnyi 
iróniát hordtak magukon a szavak. A „tűzhely"-t s a „bánat"-ot forrasztotta egybe pl. egy 
birtokos jelzős összetételbe a költő, „tűzhelybánatról" beszélt, holott a két fogalom nem illett 
össze, a tűzhelyhez elsősorban az öröm s nem a bánat képzete tartozott: a széthúzó, paradox 
Összetételt az öngúny formálta ki. S ott kísértett ez végig a versen. 

Furcsán alakultak Adynál a boldogság kritériumai. Azért érezte a hotelszobák lakója 
„boldognak" magát, mert „egyedül" „olcsón" „magtalanul, bölcsen, keserűen" élt, s azt 
nevezte a költő „szép napnak", mikor összeesését jelentette a pincér. Itt törte át egyedül egyes 
szám első személy a harmadik személyű igei alakok sorát. „Egy szép napon, ha összeestem" — 
írta a vers, kicsapott az irónia mögé rejtett egyéni keserűség. Nemcsak a személyragon át: 
a feltörő szubjektivitást jelezte a szó tartalma is. Összeesni általában nagy terhek alatt szokott 
az ember: a hotelszobák vidám lakója — ha összeesett - nagy szenvedések nyomása alatt élt. 

Tudatosan elidegenítő, érzelemnélküli volt a versben az ábrázolás. Az egyes szám har
madik személyű megjelenítéstől az iróniáig minden formai elem erre utalt. S ezt tette teljessé 
az akarat, tervszerű prózaiság. Kerülte a vers a díszítő jelzőket, henyén, hiányos mondatokkal 
szólt („Magtalanul, bölcsen, keserűen" „Harminchat szám harmadik emelet"). A mindennapi
ság hangulatát voltak hivatva felkelteni a nagy számban halmozott köznapi szavak: hotel, 
kázus, pincér, Svájc, Budapest s főleg a záró harminchat szám harmadik emelet. Már-már akasztó
fahumorba fordította át az iróniát ez az akart, nyomatékosított köznapiság. Feltűnt Adynál 
az á fajta kesernyés cinizmus, mellyel a szürrealizmus és a dada grimaszolt vissza néhány év 
múltán az értelmetlennek érzett világra. Feltűnt a „humour noir". Nemcsak A hotel-szobák 
lakója c. versében jelent meg ez, ott kísértett olyan költeményében is, mint pl. A percek aratója: 
„Miért az élet s miért a viadal? — A fene bánja". Ez dobta oda az egyéni élet célját keresve 
a hetyke szavakat: „Ejh, mégis aratok yalamit: — Hullnak a percek". Ez a dacoló cinizmus 
vágta földhöz „vidám jóéjszakát" kívánva a boros korsót az „elillant évek szőlőhegyén". 
Látszólag feleselt a halál-versek tragikus hangjával ez a fel-felszakadó hetyke nembánomság. 
Pedig csak a sugárzás volt ellenkező előjelű, s nem a tartalom. Az nem különbözött. Mindkét 
változaton át a megátkozott költő beszélt. 

Mert megátkozottnak érezte magát a halál-verseket író Ady Endre. Megélve az élet 
kiszámíthatatlan, értelem-nélküli közönyös voltát, felrémlett az átok, hozzátartozott ez a 
fogalom az abszurdizáló halál gondolatához. Ezen keresztül teljesedett ki ez a motívum. 
Hiszen az elidegenítő, értelmetlen életet nem magyarázhatta más, csak valamiféle borzalmas 
„vak átok" (A percek aratója). Nem véletlen, hogy egy átok-vers lett a halál-ciklus s egyben 
a Vér és arany nyitó költeménye: Az anyám és én. 

Kétszer tért vissza ebben a versben a különös csengésű „bizarr" szó. A lényeg fejeződött 
ki rajta keresztül. Valóban „bizarr" ellentmondásos volt a költemény. A formát ez a bizarrság 
határozta meg. Nemcsak véletlenül felbukkanó jelző, — esztétikai kategória is volt itt a bizarr: 
a vers értésének kulcsát adta a kézbe. Bizarr volt rögtön a vers-zene. Hagyományos ritmusban, 
magyaros verselésben, — felező nyolcasokat s 4/3-as osztású heteseket váltogatva — mentek 

437 



előre a strófák, ezt a naiv ritmust elfedte azonban a sorok rímtelensége s a mondatszerkesztés 
inverziókkal élő, kihagyásos nyugtalansága. Különös zenét adtak így a hagyományos Ősi 
nyolcasok: diszharmónia hordozója lett a harmonikus mondandók mellé rendelt versforma, 
idegenszerűvé vált a meghitt, otthonos. S hasonló ellentmondást rejtett magában — mint 
Révai József elemzése erre rámutatott — a választott téma is. A népi-nemzeti irodalom kedvelt 
lírai hősnőjéről, az anyáról szólt a költemény. Ady azonban nagyfokú tiszteletlenséggel kezelte 
az áthagyományozott, költői témát. Szentségtörő módon a nőt, a nőstényt: a szép, büszke 
eper-ajkú, hajdani vágyódó-csókoló szeretőt láttatta az édesanyában. Érzéki színeket villan
tott; „Dió-szeme lángban égett — Csípője ringott, a büszke, — Kreol-arca vakított." — írta 
a költemény. 

S nemcsak az anya-szemléletet jellemezte ez a bizarr, szokatlan látás, hanem az 
anya és fiú egymáshoz való viszonyának a megjelenítését is. A hála megszokott szavai helyett 
itt az önzés beszélt. Teljesen saját sorsának rendelte alá a fiú az anyja életét: „Csak azért volt 
ő olyan szép — Hogy ő engem megteremjen" — írta szélsőségesen egoista módon. S hűvösen, 
elidegenítőén, többnyire harmadik személyben szólt az édesről, így: „ő", „ez az asszony". 
Megbontott ez a különös szemlélet minden harmóniát. A bizarr végső soron a diszharmónia 
megjelenési formája volt. Mindennek az parancsolt itt. Az határozta meg a költemény szer
kezetét. 

A maga szomorú önvádjával, szaggató enjambement-jaival s nyelvi henyeséget szugge
ráló névmásaival az utolsó strófa volt a leglazább,. úgy hatott, mint egy keserű legyintés: 
„Én kergettem a vénségbe: — Nem jár tőle olyan távol — Senki, mint torz-életével — Az ő 
szomorú fia". S ennek a szakasznak az irányába, a céltalanság, a reménytelenség, a diszharmó
nia irányába vitt a vers egésze. A költemény elején az anya büszke szépsége látszott, de csak 
azért, hogy a végén mindez semmibe hulljon: s a kezdeti fény ellentéteként megjelenjék a végső 
fénytelenség: „Sötét haja szikrákat szórt" — indult a vers, s „Fénye sincs ma a szemének, 
Feketéje a hajának" — hangzott az utolsó rész. Nagyra készült ez az emberi sors és a 
semmihez ért, szikrázva indult és fénytelen zárult: ott hordta magában a tragédiát, a 
megátkozottságát. S ezt hangsúlyozta az anya és fiú közti viszony alakulásának a rajza 
is. Semmiért égett el a sok lobbanó szépség: a „legbizarrabb" s „legszomorúbb" fiú a maga 
„torz-életével" messze járt anyjától. Nem a közel — a távol fejezte ki a köztük lévő viszonyt. 

Célhatározói mellékmondatok sokasága jellemezte a költeményt. A középső három 
szakasz — (egy ízben álcázottan, főmondatként, kötőszó nélkül) — rámutató szóval is hang
súlyozott célhatározói mellékmondat volt („Csak azért volt ő olyan szép . . . " stb.). A célra 
utaló nyelvi forma azonban a céltalanságot hordta magában konkrét tartalomként. Feleselt 
egymással a használt mondattípus s a kifejtett mondandó. A sok célhatározói mellékmondat 
végső soron mind azt hirdette, hogy az anya szépsége, vágyódása minden hiába volt. Még az 
anya és fiú szoros, értelmes emberi viszonyát is egy valami határozta meg: a céltalanság, a re
ménytelenség. Csapdának tűnt a lét, hol embernek lenni annyit jelentett, mint átok alatt élni: 
nagyra készülni s a semmihez,érni, szépet, igazat, értelmeset akarni s az értelmetlenhez jutni el. 
Érződött a megátkozottság. 

Középpontba helyezte versében a költő az átok szót. Egyszer az anyjáról, egyszer ön
magáról szólva ismételte meg („Bizarr kontyán ült az átok"; „Ő szülje az átoksarját"), mintegy 
jelezve, hogy anyáról fiúra szállt ez tovább: az emberi sorshoz tartozott hozzá. A romantika 
emlékét idézte a szó áthagyományozott széles pátosza, de ott sejlett már benne az a nem vádoló, 
hanem inkább szorongásos érzés, melyet József Attila később a „bűn" szavával fogalmazott 
meg. Érződött a cél, a szándék és a megvalósult élet közti szörnyű ellentét. Érződött a végsőkig 
megélt s önvádba csapó kiszolgáltatottság, tehetetlenség. 

A halál-versek ciklusába, sőt a ciklus élére rakta Ady Az anyám és ént. Pedig a halál 
gondolata a maga szokványos formájában elő sem fordult a versben. De látszott az élet 
abszurditása: „átokká", bűnné vált a lét. S ez volt a halál-versek egy részének, az abszurdizáló 
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halál verseinek az igazi tartalma. Megjelent rajtuk keresztül a megátkozott lét: a nagy álmokat 
semmibe törő értetlen, közönyös embertelen lét. S ezzel bezárult a kör. A menekvés „célhoz" 
ért. S a halál-motívum a maga két arcával híven fejezte az individuális művészi lázadás minden 
szorító ellentmondását: reménytelenségét. 

* 
Lukács György jellemezte úgy a Theorie des Romans 1965-ös kiadásának az előszavában 

a századelő magányos értelmiségi lázadóinak a magatartását, mint amelynek „jobboldali 
ismeretelmélet" s „baloldali morál" egyeztetési kísérlete s belső konfliktusa adta a lényegét. 
Mutatis mutandis: kulcs ez a megállapítás Ädy Endre halál-versekben tükröződő dekadenciá
jának a megértéséhez is. Egy „jobboldali" dekadens világképet élt meg itt egy morális becsüle
tesség, s megélte azt a maga végső konzekvenciáiban: élesen, elválón kettős arca lett a halál
motívumnak. 

Mint a megváltás, az egyéni életet kiteljesítő abszolútum felé, úgy futott a modernség 
magányos, kereső művésze — „az újhangú tehetetlen" — a vég, a halál felé. Megszületett a 
modern exodus hitvallása — Balázs Béla találó szavával: a „halál-esztétika"; a halál gondolata 
átesztétizálódott. A végsőkig elérve azonban nem egy teljesebb, de egy értelmetlen lét várta 
a nyugtalan menekvőt: a halál képében nem az élet remélt kiteljesítője, hanem a nihil nézett 
szembe vele: a teljes értetlenség. S aki ezt megélte, egyben válaszút elé is került: a végigvitt 
halálgondolat nem megnyugvást adott, ellenkezőleg: nyugtalanító, kínzó kérdőjel volt. S Ady 
— a demokrata, a magyar ugar bátor bírálója — a végiggondolás moráljával élt: a citoyen 
indulataihoz nála a citoyen morál is hozzátartozott. S ez a morális plusz, ha nem is szüntette 
meg, de megváltoztatta a dekadencia arcát, jellegét. Tragikus dekadenciává tette az idillit. 
Egy távlatot vesztett, nihilbe néző világkép művészi tükre volt ugyan itt is a halál, de ennek a 
dekadenciának etikus-tragikus komolysága volt. Csöppet se véletlen, hogy — mint egyik 
prózai cikkében írta — nem a célhoz-értet, de „a még mindig kereső egyéniséget" jelentette 
Ady szótárában a „nihilista" szava. A halál-versek belső tematikai-hangulati összetettsége 
— az átesztétizált és az abszurdizáló halál kettőssége, idill és tragédia feleselése — ezt a kereső 
mozzanatot tükrözte vissza. 

S a keresés jegyében nemcsak az ellentét, de az összefüggés is láthatóvá lett az Ady-
életmű két szélső véglete, a forradalmi versek és a halál-versek között. Az előbbiek az utóbbia
kat nemcsak tagadták, de magukban hordták, s megválaszolták azok nyugtalanító kérdőjeleit 
is. Érvényes itt is, amit Thomas Mann mondott a princetoni egyetem hallgatói előtt a Varázs-
hegyről szólva: minden magasabb rendű egészség előfeltételei közé hozzátartozik a halál 
„mély tapasztalata" is. „Az élethez — idézte Thomas Mann Hans Castorp szavait — két út 
vezet: az egyik a derék, egyenes, megszokott — a másik a rossz, a halálon átvivő, de ez a 
zseniális." S Ady Endre ezt a „zseniális utat" járta meg. A dekadencia álharmóniáját disz
harmóniaként megélve küzdötte ki ő a harmóniát: a pusztulás vonzását lebírva, a halál, 
a semmH az értelmetlenség jelenlétét tudva találta meg az élet igazát. Nem megérkezés volt 
nála a halál motívuma, csupán egy állomás. 

István Király 

DAS TOD-MOTIV IN DER DICHTUNG VON ENDRE ADY IM ERSTEN ABSCHNITT 
SEINER LAUFBAHN 

In den Jahren von 1905 bis 1908, im ersten Abschnitt der Laufbahn Adys, spielte das 
Tod-Motiv eine bedeutende Rolle. Die" vorliegende Studie befaßt sich mit den Gründen und 
dem Inhalt dieses Umstandes. Der Verfasser lehnt die Meinungen ab, die die zentrale Rolle 
des Motivs mit biographischen Gründen erklärten. Er weist darauf hin, daß die biographischen 
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Gründe auch später wirksam waren, und doch hat das Motiv seine frühere Bedeutung verloren: 
der Dichter hatte es nicht mehr nötig, um seine weltanschauliche Aussage zum Ausdruck zu 
bringen. 

Indem der Verfasser die weltanschaulichen Gründe hinter dem Motiv darlegt, faßt er 
die Todes-Bejahung Adys als eine Form des ohnmächtigen Protestes auf. Das Individuum 
fühlte sich in der Gesellschaft seiner Zeit nicht wohl, und in seiner Ohnmacht protestierte es, 
indem es den Tod idealisierte, verschönerte, »durchästhetisierte«. Die Studie weist darauf hin, 
wie dieser »durchästhetisierte Tod« in der ganzen damaligen Literatur der Österreichisch — 
Ungarischen Monarche anwesend war; er war ein kennzeichnendes Motiv der sog. »monar
chischen Dekadenz«. 

Bei Ady hatte aber das Tod-Motiv auch noch ein anderes Gesicht. Der Dichter empfand 
nicht nur die Anziehung des Todes, er sah auch, daß der Tod in Wahrheit gleichbedeutend mit 
dem Nichts ist. Neben dem Gedanken des durchästhetisierten Todes war der Tod in seiner 
Dichtung auch als der Spiegel der Sinnlosigkeit des Lebens da: auch der Gedanke des »absur-
ditierenden Todes« war anwesend. Und in diesem Gesicht des Todes verspürte das todbejahende, 
flüchtende Leben seine Zwecklosigkeit, seine Ausweglosigkeit. Obwohl innerhalb der Deka
denz, wurde hier die moralische Verantwortlichkeit laut: die idyllische Dekadenz des durch
ästhetisierten Todes wurde zur tragischen Dekadenz. Und diese Art Dekadenz vermittelte 
mit ihren tragischen Akzenten nicht nur Hoffnungslosigkeit, sondern auch ungeduldige su
chende Unruhe. In diesem bitteren Moment meint die Studie letzten Endes das tiefste Testa
ment des Tod-Motivs in der Dichtung Adys zu erkennen. 
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