
A sokarcú isten: keresése és tagadása Ady istenes verseiben (1908—1909) 

Valamikor azt mondta Ignotus — és teljes joggal —, hogy nem szabad az Ady-verseket 
izoláltan szemlélni. Csak az egész Ady nagy és magával ragadó. Valóban: Ady költészetének 
belső vonulatai — szerelmi és politikai lírája, kozmikus szimbolikája és én-versei, tragikuma és 
romantikája stb. — át- meg átcsapnak egymásba. Innen már érthető — bár első pillanatra 
különösnek tűnhet — miért vezethet pl. a forradalmi lírához Adynál az istenről szóló költe
mények sajátságos rendszere és etikája. Még inkább, ha figyelembe vesszük Ady költői, lelki 
fejlődését, mefisztói „eretnekségét", romantikus várakozásait a kor egyre erősödő morális
filozófiai válságában, amikor egyre nyomasztóbbá válik a földi igazságtalanság. Az orosz 
irodalomnak pl. — ennek az igen érzékeny lelkiismeretű irodalomnak — L. Andrejev Vaszilij 
Fivejszkijétől Majakovszkij Háború és békéjéig, L. Tolsztoj erkölcsi tiltakozásától a Tizenket-
tenben szereplő bloki Krisztusig szintén megvoltak a század elején az istennel való kapcsolatai; 
„számvetései" azzal az istennel, akit az irodalom „keresett", lehozott a földre, letaszított, 
hogy felemelje az embert és elátkozza kínzóit. 

Az istenről szóló költeményekben keresi őt és leszámol vele Ady is. Ezek a versek 
nem kevés támadást és változó értelmezést provokáltak. A nyíltan vallásos költészettől ezeket 
a verseket igaz, elválasztották, de mégis különféle spekulatív megközelítések és összehasonlí
tások révén bevonták őket a misztikus vagy akár fideista áramlatok és tanítások körébe, azaz 
meghagyták őket a vallás égisze alatt. Földessy Gyula pl. mintegy összebékíteni igyekezvén 
a hívőket Adyval, lírájába Buddhát, Szent Ágostont, Herakleitoszt és Bergsont, a deizmust 
és az újabb miszticizmust is belemagyarázta.1 

Pedig közben Ady „istenének" a legkisebb köze sincs az egyházi, de még a vallás-filo
zófiai istenhez sem, kivéve talán az irodalmit. Emlékezzünk vissza, hogyan írt Ady a kálvi
nizmusáról. Protestantizmus annyi, mint protestálás. Másképpen szólva a társadalmi meggyő
ződése és protestáns hitvallása közti egyezés tisztán megőrződött homonima. Pontosan így 
Ady „istene" is: lényegében csak a kánoni és a spekulatív-vallásinak a homonimája. Ahogy ez 
lenni szokott nála, Ady istenes költeményeibe csak átvette az általánosan elterjedt fogalmat, 
és nem bizonyos titkos fondorlat nélkül, összezavarva ellenfelei kártyáit, átértelmezte, belülről 
felrobbantotta azt. 

Még Nagyváradon kezdte el Ady ezt a bomlasztó háborút az ellenség táborában, itt 
kezdte aláaknázni az ámításért, az elnyomás érdekében az emberekre erőszakolt, megmereve
dett vallási dogmákat. Cikkeiben, és később költeményeiben, már ekkor szemben álltak az 
egyház áljámboraival és álszentjeivel az „ellenszentek": az emberi történelem bűnösei és eret
nekei; a vallás megbékélést, lemondást tanító hamis istenével szemben állt az „antiisten": a 
szépséges, örvendező és embert vonzó Élet2; a hamis, mindent megbocsájtó szeretettel szemben 
a szeretetlenség: gyűlölet az élet megfojtói, üldözői iránt. A költő maga is ezt az életet és a 
pogány, földi jókat fáradhatatlanul dicsérő „antikrisztus": „paraszt Apolló" (A krisztusok 
mártírja). Egyidejűleg, frivol, csúfondáros fényben alakot öltöttek a papok is, akik az Űr 
nevében átadják magukat a földi örömöknek; természetes folytatása ez Ady egyházellenes 
publicisztikájának.3 

így jött létre a maga sajátos, dogmaellenes, sőt: vallásellenes „vallása". És emellett 
nem valamilyen hedonisztikus, nihilista-individualista „vallás" ez, hanem tendenciájában bur-
zsoáellenes. A tagadás összefolyt az ideál igenlésével, a pogánykodás átnőtt lázító leleplezésbe,, 
demokratikus tiltakozásba. „Isten"-vallásának legfőbb lénye, tulajdonképpen a mindenki 
számára közös és oszthatatlan, jóllehet bitorolt, keresztre feszített és felnégyelt szociális igaz
ság. „Szentjei" — az elnyomottak, a nélkülözés és a kiuzsorázó munka áldozatai. És őmaga a 
lábbal tiport igazságnak miattuk és velük szenvedő apostola, „prófétája", „megváltója" és 
„messiása", vagy másként: az ő soraikba beálló Polgártás és Ember, akiknek könyörgése és 
parancsa, „hegyi beszéde" — harc az igazságért, a nép szabadságáért. Mint ahogyan ő maga 
kinyilvánította A papok istene (1907) c. költeményében a munkásokhoz és a parasztokhoz 
fordulva a szociáldemokrata Népszava egyik május elseje előtti számában: 

Tudom én azt, hogy kell az ének, 
Kell a zsoltár, kell a fohász, 

»Vö. FÖLDESSY GYULA: Ady minden titkai. Bp. 1949. 73., 105. Bp. 1962. 85., 87-88. , 125-128. 
* Ének a Visztulán (A Vér és arany c. köt.): 

„Isten vidám ur a Föld fölött... 
Az Isten: Élet — halleluja — 
S az életnek nincs soha vége." 

* Vö. a Béranger: Capucins c. versére emlékeztető Szüret az Athoszhegyen c költeményével: a feszü
let a magukat teleivott szerzetesek előtt táncol, az istenanya szobra rájuk kacsint, a fehér templom messziről 
meztelen asszonynak tűnik. 

204 



Kell a hit, de ne higgyetek 
Soha a papok istenének. 

Tőle jött minden kinos átkunk . . . 
Szolga-voltunk, szegény sorsunk 
És hogy mi még mindig csak — várunk . . . 

Várjon égi csodát a dőre, 
Nekünk az élet a malaszt, 
A mi üdvünk a változás, 
A mi imánk: mindig előre. 

Ilyeténképpen Ady „vallása" csak a keresztényi mitológián keresztül visszaverődő 
tragédiája és romantikája a költőnek, aki eszményeinek keres és talál reális, gyakorlati támaszt. 
Forrása nem a teológiai és filozófiai tanok, hanem a vele egykorú társadalmi valóság, bajaival 
és szükségleteivel; nem a keresztény kánonok, hanem mint maga a vallás, a jónak, az igazság
nak régi, a vallásos érzést mind ez ideig fenntartó, el nem oltható, gyötrő kívánása. „A nem 
filozofáló, nem teologizáló, hanem őszintén, forrón hívő ember nem tudja másként elképzelni 
az istent, mint: isten-szeretetet, isten-igazságosságot...." — írta az ilyen morális, társadalmi 
várakozásokat kifejező vallásos érzésről L. Andrejev — „Biztos, hogy valahol kell lennie 
igazságnak, az élet értelméről tökéletes ismeretnek, íme ez az a méh, mely naponta szüli az 
új istent."4 

A megalázottaknak, megbántottaknak ez az istene, akit a költő szavai szerint Zara-
thustra hiába könyvelt el megöltnek5 — a nép hite a jóban és az igazságban, csak átformálva 
és átvilágítva a forradalom reményétől, a társadalmi tudattól —,ő lesz Ady „istenévé". És az 
ő „hitsorsosai" mind a jóért és az igazságért harcolnak az őket megnyomorító, keresztre feszítő 
földesúri reakcióval és a burzsoá civilizációval; a csalást és az erőszakot szentesítő egyházzal 
együtt ezek emeltek oltárokat Mammonnak és Baálnak. 

Ilyen az összefüggés Ady istenes versei és tragédiája között. E versek éppen ezért is 
képeznek sajátos prológust, nyitányt forradalmi lírájához, mely a felkelt, a szenvedést elutasító 
néphez szólt. És nem véletlen kezdődik Az Illés szekerén c. kötet, melyben először lát napvilá
got forradalmi lírai ciklus, istenhez szóló költeményekkel. Még kevésbé véletlen, hogy Tóth 
Árpádnál, Juhász Gyulánál, akik az 1918 —1919-es forradalmi átalakulásokat köszöntötték, 
igyekeztek megérteni a szocialista eszméket — az „új isten", „az új hit" a kommunizmus és 
a proletár forradalom szemléletes szinonimáivá váltak. A viszonylagosan vallási fogalmaknak 
ilyen szociális tartalommal való telítődését éppen Ady költészete készítette elő, amely a század 
elejétől elnyerte már a magyar értelmiség érdeklődését. 

Ady belső küzdelmeinek és társadalmi reménykedéseinek szemszögéből nézve az is 
érthető, miért vonzotta, miért foglalkoztatta őt a Biblia. Hiszen ebben az egyetlen vallásos
filozófusi könyvben, melyet ezzel a bejegyzéssel is felértékelt: „A diák Ady kedvenc Bibliája", 
s melyet mindenüvé magával vitt, éppen nem volt meg a legújabb skolasztikus „szobatudós
ság" (az ő kifejezésével: „az evangelisztika"). Az ő szemében is mindenekelőtt az élet sűrűje 
volt, néhány válságos, döntő fontosságú század hangulatának tragikus, bús-lázongó ötvözete. 
Ősi keleti birodalmak összeomlásának visszhangja, rabló hadjáratoknak, római kegyetlenkedé
seknek emléke, népi sorsokról, lábbal tiport igazságról szóló siralmak itt hallattak magukról, 
itt őrződtek meg. Ebben a tragikusságban és a társadalmi megtorlásnak és megszabadításnak 
ettől elválaszthatatlan varasában Ady valami nagyon aktuálisat, magának és a maga korának 
megfelelőt érzett. 

Különböző időkben a Biblia más-más lapjai álltak közelebb hozzá. Az első világhábo
rúban különösen megrendítették a tragikus, ószövetségi-eszkatológikus Apokalipszis, a Prófé
ták Könyvei. A 900-as évek forradalmi fellendülése arra bírta, hogy újszerűen szólaltassa meg 
a Biblia leleplező és szociál-utopisztikus motívumait. Az elmúlt századok eretnek hitszónokai
hoz hasonlóan ezeknek az éveknek verseiben Ady is új életre keltette, kiélezte a Biblia földi, 
népi vonatkozású „őstartalmát". A Bibliáét, mely a történeti, gazdaság-jogi tájékoztatásokon, 
istentiszteleti-mitologikus és vallásos-tanító elemeken túlmenőleg magába szívott számos élet-
szerető-pogány és egyszerűen demokratikus-lázító elemet is. Hiszen valamikor a keresztény 
tanítás az egyenlőségről szóló tanítás volt. Ez mind a mai napig világosan kitűnik a számos 
példázatból, főleg a gazdagról és a Lázárról szólóról. Ennek őszinte, leleplező szellemét a 
papok mindenütt igyekeztek „befalazni", Ady viszont új életre keltette, erőt öntött belé 
a Lázár a palota előli c. költeményben. 

4 L. A N D R E J E V : Elbeszélések és mesék. Moszkva 1957. 511. 
6 Vö.: Az irodalomról. 226. 
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Éppen szociális lelkületének köszönhetőleg lett a Biblia Ady számára művészi benyo
mások forrásává. Sohasem volt ez „tisztán" esztétikai érdeklődés, utánzás, puszta stilizálás. 
Mese és legenda, krónika és évszázados bölcsesség — a Biblia nem választotta el Adyt korától, 
hanem összekötötte vele, a jelenre irányuló „hatás" sajátos kerékvágásává lett. Hiszen még a 
ini évszázadunkban is a demokratikus társadalmi követelések itt-ott még keresztény lepelben 
jelentek meg, és a Biblia az első, a nép által leginkább olvasott könyv maradt. Belőle merítve 
a mindenki számára még gyermekkorból ismert költői és művészi-publicisztikai elemeket, 
Ady a korszak érzése és képzelete számára elérhetőbbé tette, maga is élt velük, és ez elemeknek 
olvasztótégelyében újra olvasztotta a művészi hagyományok drága fémjét. 

A Bibliához való fordulás magasztosságot és jelentőséget adott az új eszményeknek. 
Annak évszázados erkölcsi tekintélye megszentelte őket, mint a krisztusi „rózsakoszorú" 
a bloki vörösgárdistákat. És profanáivá, megcáfolva mindent, ami a papi ámítást szolgálhatta, 
Ady ugyanakkor a saját forradalmi-demokratikus hitét erősítette leleplező pátoszával, sokat 
mondó jelképrendszerével, művészi-mitologikus alakzataival. Mindez ráadásul megfelelt sajá
tos általánosító eljárásának, mely a társadalmi-történelmi harc kimenetelét illetőleg sejtésekre, 
megelőzésre támaszkodott. A Biblia ihlette Ady számos képi-kifejezésbeli eszközét: a természet 
megelevenítését, „prófétai" intonációit, részben még szóképzéseinek elveit is. 

A Biblia társadalmi-költői átmagyarázása és „időszerűsítése" szellemében íródtak azok 
az istenről szóló költemények is, melyek Az Illés szekerén c. kötetben megjelentek (A Sion-hegy 
alatt ciklus), valamint a Szeretném, ha szeretnének versei (a Rendben van Úristen ciklus). Ady 
istene sok arcú: „bennünk" és kívülünk van, jóságos és kegyetlen, hatalmas és tehetetlen; 
ez emelkedetten filozófusi és közönségesen „mindennapi" kép, sőt egyszerűen „statiszta", 
retorikai fordulat. De minden megnyilatkozásában és ábrázolásában feltárul az ismert, nem 
bibliai lényeg és Ady költészetének belső mozgása: harc az egyház kánonjaival, a feudális-
burzsoá gonosszal, és a népi megtorlásba és a szabadságba vetett forradalmi-demokratikus hit. 

Az úr első arca, mely az Ádám, hol vagy? című költeményben jelenik meg, egészében 
apokrif, nem hiteles. Itt semmisem az írás szerint történik. Ádám nem bűnös férfi, hanem az 
első igazából szabad ember, aki rálép az önállóság útjára. Az isten nem űzi ki a paradicsomból, 
hanem maga lépdel mögötte őrangyal módjára, karddal győzve le ellenségeit. És ez érthető: 
a gondtalan vallási-patriarchális kötelesség „édenéből" a tudatos szabadság és felelősség „föld
jére" távozva, az ember bizonyos fokig maga-magából csinál „istent", magát teszi életének 
formálójává és védelmezőjévé — magával viszi őt. „Isten" áttelepül hozzá a lelkébe, földi 
eszményévé válik. Ady újrateremti itt előttünk erkölcsfilozófiáját, melynek fő eszméje a 
személyiség felszabadítása, önrendelkezése. A személyiségé, amely függetlenítve magát az ural
kodó erkölcstől, előítélettől, elkezdi építeni belső világát. Nehéz e személyiség földi megszüle
tése, és méltó ez a kegyeletre. Az „isten" pedig csak a lelkiismeret óvó, figyelmeztető hangja, 
tulajdon meggyőződésének, szellemének a földi létben világító szikrája. 

„Az Isten van minden Gondolat alján" — mondja a költő az eszménynek erről az elem-
beriesítéséről, a dogmák fogságából való kiszabadulásáról és a saját sorsát kezébe vevő szemé
lyiség „istenítéséről" (Az Isten balján). 

Szívemben már őt megtaláltam, 
Megtaláltam és megöleltem, 

fejezi képszerűén a személyiségnek ezt a felébredését, istennek önmagában való megtalálását 
(Ádám, hol vagy ?). De egyidejűleg a „már" szócskával mintegy arra céloz: nem elegendő magá
ban a belső, lelki felszabadulás; eszményt, támaszt kell találni a külvilágban i s . . . 

Az ember útja saját magához — nehéz, kálváriás út: erről énekel Ady egész lírája, és 
nem kivétel az istenes költészete. Mintegy csillagközti hidegség fúj azokra, akik túlnőtték, 
megelőzték az időt, merészek voltak „kiválni", hazugságát megtagadni. Kopár, vad, ember
telen táj, a szellemnek az igazsághoz közelebb vivő, de a megszokott, kényelmes illúzióktól, 
értelmezéstől és támasztól megfosztó „isteni" magasságaiban. Erről van már szó Az Illés szeke
rén c. kötet bevezetésében. De ha ott diadalmaskodik a sorsnak lelkesült-tragikus elfoga
dása, az istenről szóló ciklusokban felhangzik egy súlyos kételyekkel teli, de nem kevésbé 
emberi kérdés is — az ébredező szociális érzés visszhangja: hogyan lehet a felsőbb, az „égi", 
szabadsággal telített harmóniát elérni, ha az ember maga van, mindössze csak tökéletlen, 
gyenge, bűnös gyermeke a földnek, századának? . . . Az istenes költészetben nemcsak a megta
gadott és a világot megtagadó ember büszke nyugalma van benne, hanem a születésnek, 
az emberré válás terhének a bánata is. „Az Isten: az Én és a kín" . . . (Az Isten balján). 

Ady hőse gyakran elesik a ránehezedő szabadság és felelősség súlya alatt, újra és újra 
könyörög az éghez tökéletlensége miatt. Az Álmom: az Isten, A Jézuska tiszteletére, Szelíd esti 
imádság, részben A Sion-hegy alatt és az Imádság háború után — mind síralom az elvesztett, 
a hiányzó, az elérhetetlen miatt, siratóének az ember és a világ harmóniájáról. És amíg ezt 
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a harmóniát vagy legalább a hozzá vezető utat, igazi pillérét nem lelik meg, addig „isten" 
sem tud igazából „alászállni" a lélekbe, ott marad valahol kívül, mint illuzórikus absztrakció, 
addig nem hallgatnak el a lélekben koldus zarándokok zavart panaszai. 

A támasz, a talaj pedig egyedül: a többi emberben, az elnyomottakban van, akiket 
nem szabad lenézni, bármilyen rosszak is; abban a „Mában" van, melyből nem adatott meg 
kiszakadni, bármennyire nagyobb> tehetségesebb, jobb is az ember önmaga. Kiemelkedni, 
istenhez hasonulni egyedül, saját erővel nem szabad, se búsan vágyakozó száműzöttként, se 
gőgösen részvétlen remeteként, csak velük együtt, az összes „szűkölködővel, agyonterhelttel". 
És a teremtőszellem-művész, az égnek választottja a földön, a büszke „Antikrisztus", aki 
a farizeuskodó papokkal és a kispolgárokkal harcol, az istenes lírában átváltozik a másokért 
szenvedő „Krisztussá" (Egy régi Kálvin-templomban, Az Anti-Krisztus útja). Magányosságá
nak és tökéletlenségének terhe pedig a róluk való „nagy, fájó gondolatokban" van — a társa
dalmi bajok, gyötrelmek és az elnyomott emberiség vétkeinek önként vállalt engesztelő kereszt
jében. 

De ez nem valamilyen vallási „megtérés", lemondás, amely nem ritkaság az akkori 
életben és az irodalomban. Hadd említsük Bourget-t, Huysmans-t, vagy Andrejev Ködjét 
(Sötétségét), a prostituált nőnek a forradalmárhoz intézett hírhedt kérdését: „Milyen jogod 
van neked, hogy jó légy, mikor én rossz vagyok?", mely kérdés arra kényszeríti, hogy eldobja, 
elárulja „zendülősködő" ügyét. Ady lírai hőse az ellenkező úton halad, nem dobja el, hanem 
magára veszi a társadalmi felelősség keresztjét; nem mond le a jóról, hanem meg akarja men
teni a jót és a jókat. Ellenkezőleg, még a bukás, a vereség távoli képe is szörnyűnek tetszik 
neki, szégyenletes végnek, amelytől mint a legnagyobb gyalázattól, könyörög, hogy mentse 
meg, őrizze meg a Ne sújts bénasággal c. költeményben és A muszáj-Herkulessel rokonítja, újra 
profanizál minden vallásosságot magának a kérésnek hiábavalósága, az ilyen földi dolgokkal, 
valamint ellenségeinek kárörömével való vesződés. 

Ady Krisztusa új, nem Antikrisztus-Mefisztót tagadó, hanem őt dialektikusan elvető, 
magába olvasztó. A költő és a többi merészen gondolkodó ember az „izgága", „vörös Krisztu
sok", saját szavai szerint Az izgága Jézusok című költeményből — (lásd a Ki látott engem ? 
kötetben): társadalmi lázadók. És minthogy Adynál az individuum éppen a „vörösre", az 
„antigolgotára" lép, az isten arca, képe nála megkettőződik. Az „isten-atya", a szabadelvű 
„Krisztusok" patrónusa mellett fellép a másik: a „despota"-isten, akit „Lelkünkbe évezredek 
hoztak" a szabadon gondolkodók maradi üldözője. Az első előtt felfedi, kiönti lelkét, könyörög 
neki, kérve-kéri, mindaddig míg — abban a mértékben, ahogyan az absztrakt eszmény kézzel
fogható társadalmivá lesz — a mesterből, a jóbarátból át nem változik puszta névvé, a lírai 
vallomás viszonylagos objektumává. A másodikkal pedig fáradhatatlanul vitatkozik a költő, 
pocskondiázza, csúfot űz belőle. Hiszen az individuum szejlemileg szabaddá lehet a burzsoá-
földesúri társadalmon „belül" is; de a társadalom, amíg fe nnáll, el fogja nyomni tilalmaival, 
szokásaival, tekintélyével.. . 

A tiltó, őrző „istenek" sorrendjükben különbözőek, és Ady istenellenes lázadása is 
minden esetben kissé különös. Az Isten balján c. költeményből leginkább megérthető a minden 
szellemi emancipációnak legáltalánosabb és legősibb akadálya: a szokásnak, a vallásos neve
lésnek, a világnézetnek a hatalma. Egy másik költeményben meg (Uram, ostorozz meg), mely 
közel áll a szerelmi lírához és a pénzről írt versekhez, a burzsoá gonoszságtól elnyomott, az 
életjavaktól megfosztott költő érzései morajlanak a boldogság lehetetlensége miatt. És isten, 
akinek itt szemrehányást tesz (és akinek az arca a Rendben van Úristen c. költeményben is 
megjelenik), talán gyűlöletesebb előtte az ezeréves belső cenzornál, a szokásnál. Valóságos 
hóhér-isten ez, szadista-isten, aki egyszerűen csak azért büntet, mert élsz; a gazda-isten, aki 
hatalmába kerített az élet ajándékozásával. 

Hajh, bűnös voltam, nótáid elloptam, 
Nőid csókoltam s kortyongattam borod, 
Méltán sújtott rám 
Könnyben áztatott, sós, éles ostorod. 

A leleplezés módja megint a kedvelt eljárás, a „visszájára fordított". A hős szándékosan 
a bűnös ember, a zarándok rongyaiba öltözik, aki megsemmisülten a mellét veri (vö. még az 
Alázatosság langy esőjével). A vétek és a megbánás aránytalansága, egyvalamilyen értelmetlen 
cselekedet, mely majd prózaiságban, majd a felnagyítottan megalázott, „vinnyogó" intonáció
ban jelenik meg, felborítja a vallásos asszociációt, más gyalázkodó-világias képzettársítást 
keltve. Az alázatos zarándok háta mögül mintegy kibújik az egyszerű népből származó ember 
alakja, amint a szenteskedőt kifigurázza, vagy a paraszt, aki nem egyezik a földesurával, 
olyan, mint aki hajlong és a sapkáját szorongatja, de csak azért, hogy megvetését takargassa. 
Legvégső, egészen „arcátlan" kifejezése ennek az értelmetlen cselekedetnek a sajátságos, 
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vakmerően szabadszájú bizalmaskodás istennel a Könyörgés víg halálért c. költeményben 
(a költő azt kiáltja neki: én e világból hozzád emelkedem, zengj csak valami harsányabbat 
a kürtödön). 

De gyakrabban folyik a vitatkozás — nyugodtabb és komolyabb, csak néha ironikus 
vagy szomorúan meg nem értő színezettel — a másik istennel. Ez a közömbös, az életben részt 
nem vállaló, „fagyott nap ábrázatú" isten (Isten a vigasztalan): az élet forrása, a panteisták 
nagytermészete, nagy, határtalan, de érzéketlen; de lehet a deisták világgal nem törődő ura. 
Nem valamilyen szipolyozó disznófejű fosztogató, hanem „intelligens" isten: az a legszem-
lélődőbb eszmény, aki gyenge, mivel tétlen, nem kapcsolódik össze az élettel. Sőt mi több, 
embertelen. Az elvonatkoztatott, filozofikus isten meg is kínoz, bár raffináltan: nem a „jelen
valóságával", hanem a „távollétével", nem erőszakkal, hanem használhatatlanságával, erőt
lenségével. Ez a „nagy Valaki", akitől nincsen sem a hideg, sem a meleg, mindenkinek engedi, 
hogy a maga útját járja, várjon, kínlódjon a bizonytalanságban és nyugtalanságban (A nagy 
Cethalhoz); és maga csak mosolyog, szórakozva az emberek szenvedésén, az élet minden tökélet
lenségén, szeszélyes spontán folyásán.6 

Ilyenképpen ezekben az inkább filozófus versekben is ott remeg a lázadás, a nyílt disz
harmónia — a követelődzés, hogy az isten beavatkozzék. Kinek van arra szüksége hogy éljen, 
szenvedjen és meghaljon minden látható haszon nélkül, reménytelenül? — kérdezi mintegy a 
költő. (Egy avas kérdés, Rendben van, Úristen) Miért e szörnyű csúfolódás az emberen, ez 
az ostoba „tréfa" és a „hideg ámen"? És mivel onnan felülről erre az „avas" kérdésre nincs 
felelet, bármilyen elkeseredve adja is fel az ember, csak egy másik válasz marad, nagyon is 
földi: „Védelmező nincsen felettünk, Nem véd sem isten, sem király". 

Különös lelkesítéssel nyilatkozik meg ez a forradalmi lírában. De már az istenes ciklusok
ban jelentkeznek az emberiség valódi, reális megmentői, maguk az „elnyomottak, a senkik", 
akik „jajdulva, fegyverkezve" jönnek az utolsó, „szörnyű ítéletre", hogy véget vessenek a 
gazdagok erőszakjának (Az Isten harsonája). 

„Jaj a gyilkosoknak, 
Nem lesz majd kegyelem azoknak . . . 
Aki csak élt mások könnye árán, 
rettenetes rút véggel pusztul". 

„Végítélet", azaz a társadalmi bosszúállás, a felkelés, íme, ez a „vörös Krisztusok" 
és az elesettek, a megalázottak közös földi eszménye; a jóságos isten utolsó, rettenetes — „isten 
ellen lázadó" hüposztáziája, azé az istené, aki megszüntetve az embernek ember által való 
elnyomását, egyidejűleg megsemmisíti önmagát. És itt nincs ellentmondás, hiszen Ady bün
tető istene, ez az ószövetségi égi bíró, szintén az élet népi filozófiájának, a boldogságról és 
igazságról szóló álomnak a szüleménye. És a „Végítélet" tulajdonképpen az igazság földre 
való forradalmi visszatérésének romantikus képe is. Ady ugyanezekben a ciklusokban nem 
egyszer kidomborította „istenkeresésének" mélységesen földi, társadalmi-materialista forrá
sait. „Oh élet, Jehovák Jehovája" — kiált fel a Vezeklő vigadozás zsoltára c. költeményben, 
emlékeztetve rá, hogy a könnyek sírása a legégbekiáltóbb bűn, és hogy a legutolsó földi teremt
ménynek is joga van élni, örülni.7 

Az Isten harsonája is a feltámadásról, az életből száműzött, megölt örömnek halottaiból 
való feltámadásáról harsog: 

Mert Isten: az Élet igazsága, 
Parancsa ez: mindenki éljen. 
Parancsa ez: mindenki örüljön. 
Parancsa ez: öröm-gyilkos féljen, 
Parancsa ez: mindenki éljen. 

Ady „hite" népi, de nem kibékítő. Mint ahogyan a faluról szóló költeményekben, az 
istenes ciklusokban is elveti a „gyermekhitet", a naiv optimizmust, a létezés „vegetatív" 
örömét, és a kivétel nélkül mindenki iránti szeretetet. Igaz, a lelki viharokkal és kínokkal való 
ellentétként, a hit, miként a falu is, akaratlanul húzza, vonzza Adyt (A Sion-hegy alatt, Az 
Uraknak Ura). És ezt a felhőtlen-patriarchális harmóniát, a múlt hitét megtestesítő öreg 
„isten" olyan családiasán egyszerű, gyöngéd, úgy sajnálja a költőt . . . Ady összes „istenei" 
közül ez a „leghétköznapibb", Andersennek a jó törpéjére hasonlít, aki álmot fúj a gyerekekre 

e Vö.: A nagy Kéz törvénye (Vér és arany kötetben) c. verssel,.melynek „Nagykeze" az égre jeleket 
ír, de alighogy az emberiség hozzákezd őket kibetűzni, letörli és másokat ír fel. 

' Vö.: A vidám Isten-ben: „Ha így szóltok: éljen az élet. . . örül az Isten." 
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vagy a családi tűzhely valamelyik védszellemére, illetőleg egyszerűen a szegény falusi papocs-
kára, aki ott tesz-vesz a falusi templomocskában. És nem csodálatos: bár ez az isten délibáb is, 
előítélet, de azért népi, még mindig létező e világon. 

És mégis délibáb és előítélet. Emiatt Ady falusi papja is elkarikaturizált, lenézett, bár 
szelídebben, kíméletes-megbocsájtóbban a különféle földesúri bálványoknál vagy a pesszimista 
„dunai" sorsnál A Duna vallomásában. Kimerülve, lihegve, zilált szakállal, foltozott, piszkos 
csuhában siet templomocskájához — és a költő még a szagát is érzi. A költőn segíteni semmi
vel sem tud; csak bánatos, szótlan, mint aki nem hall, eltávolodik, eltűnik, és a költő sírva 
marad a Sion-hegy alat t . . . Ennek köszönhetőleg érthetőbb, mi az, amivel a „gyermeki hit" 
Adyt vonzza. Csak „örök" tartalommal, azzal, amit Az Uraknak Urában „ős szerelemnek", 
természetes jónak, tovatűnt természeti harmóniának nevez. Visszaszerezni sem akarja, de 
szomorkodik a hiányzó, a meg nem talált és létre nem jött új miatt, mely egyértelmű a forra
dalmi közösséggel, ott kovácsolódik a társadalmi harcban és törekvésben. Ady „hite" — szere
tet is, de nem „ősi", magasabbrendű, olyan, amelyet áthat a társadalmi gyűlölet nemesítő, 
edző tüze.8. 

így „isten", hogy valóban jó legyen, kell, hogy megtanulja, hogy kegyetlen legyen. 
És legyőzve a kétségbeesés rohamait, Ady újra meg újra a harcot énekli, és nem az „ostoba" 
szeretetet, mely az uralkodó osztályoknak előnyös. Az Isten harsonája c. költeménye ebben az 
értelemben a legközelebb áll forradalmi lírájához: nyíltan arra szólít, hogy törjék be a földi 
paradicsom kapuját vagy vegyék el a kulcsát az elnyomóktól. És ezzel a harsonás hanggal, 
mely ünnepélyesen bejelenti az „okos": konkrét-társadalmi, az emberek iránti bűntető és védel
mező szeretetnek a megérkezését, beköszönt lényegében „az istenkeresés" vége, ez egyszerűen 
átváltozik forradalmi humanizmussá. Ezt a törvényszerű vonalat a magyar társadalmi tudat
ban (történetileg ellentétesen az orosz „istenkereséssel", mely a forradalomtól eltávolodott 
és elvezetett) nem kis mértékben Ady munkássága jelzi, aki minden illuzórikus fétissel szemben 
az élet társadalmi ábrázolását állította. Mint ő maga írta (Isten az irodalomban c. cikkében, 
1910.): az istent vagy megtalálják, vagy „véglegesen leszámolnak vele az egész emberi lét 
legnagyobb megkönnyebbülésére."9 

Az ember uralma nem az égben van, hanem a földön: íme ehhez az örök, lázadó követ
keztetéshez vezetnek Ady istenes költeményei, ebben az értelemben egybekapcsolva munkássá
gában a tragédiát és a romantikát, a valóságot és az álmot. Hiszen minden isten csak az abszt
rakt ember: az a tényleg emberi, ami kiszorult az életből az „égbe", amit a kizsákmányoló társa
dalom az individuumból kiszívott, akiből a „robot" marad, csupán a földi burok, mert az 
„örök" és szabad ősi jellegétől elidegenítették. És felesleges, hogy ez az absztrakció imádkoz
zék, mintegy sajátmagához könyörögve, a maga meglopott, elröppenő „lelkéhez", mely egye
dül, „test" nélkül a maga részéről mit sem tehet. Az ilyen „istenkeresés" csak Önámítás, a 
világ ősi szétesésének a jele, siránkozás a nyomasztó igazságtalanság és a spekulatív eszmény 
erőtlensége miatt. Pozitív, racionális tartalmában pedig az istenkeresés összefolyik az ember
nek, mint társadalmi lénynek isten ellen lázadozó érvelésével, aki maga fizeti vissza magának 
a teljes „isteni" lényeget a „kizsákmányolók kisajátításának": a bitorlók, a földi „édent" 
bemocskoló disznófejű bálványok elűzésének a révén. 

És magában az istenes lírában az isten már gyakran csak „név": minden körülöttünk 
hiányzónak, de nélkülözhetetlennek a szinonimája, azért, hogy ne botoljon meg, ne essék el, 
hanem menjen, őrizze meg magát az elembertelenítő, lealázó erőktől és bilincsektől. A támasz
nak, hidpillérnek, eszménynek, szeretetnek, emberségnek, nyugalomnak, igazságnak valami
lyen megszemélyesítése. Ady mintha csak magának a szónak a vallásos kultusszal összefűződő, 
évezredes emóciókat keltő „mágikus" hatását használná fel saját emócióinak „alátámasztására", 
kiélezésére. 

Világos ez pl. az Imádság háború utánból. Benne nagyon erősen, könyörtelenül őszintén 
tárul fel a lelki paroxizmus percében a sérülés, belső zavar. A marcangolt lélek hiteles kiáltása: 

Nézd: tüzes daganat a szivem , . . 
S most nézd Uram, nincs nekem lábam, 
Csak térdem van, csak térdem. 

8 Gyűlölni, szétrombolni magában „még nem elégséges, bár már több, mint ostobán szeretni" — nyilat
koztatta ki Ady egyik cikkében a patriarchális és a korral együtt haladó, lázadó tagadásnak és kollektivista 
megerősítésének ezt a kettős kapcsolatát, az eszmény fejlődésének dialektikáját. Vö. Az irodalomról 227. 

9 Az irodalomról 270. Vö. A nagyranőtt Krisztusok c. versben (1912): 
„Egyre erősebb a nagy Szándék, 

Hogy az Istent ne szavakban vitassák, 
De adassék meg az Embernek 
I t t a Földön minden szépség, i g a z s á g . . . " 
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A hős mintegy nemcsak a ruháit szaggatja széjjel, hanem feltárja szétmarcangolt 
szívét is, kiteregeti mint fájdalmának és kétségbeesésének bizonyítékát. De hol van itt az isten? 
. . . Itt mögötte, valóban csak formális költői fikció. Isten — „új költői hasonlat", amint Ady 

mondotta. Valójában a költeménybe csak a vallás szemléltető-emocionális kísérete kerül: 
térdhajtás, önostorozás, elimádkozott vallomás. A meggörnyedt ember romantikus pózával, 
aki felemelt kezekkel könyörög támaszért, világosságért — a vers kihangsúlyozza tipikus 
helyzetét az adott világban. Éppen így az 1909-es év ciklusában nemegyszer tetten érhető a 
„saját szavaival" való gyermeki imádkozás formája. Ennek közvetlensége, „ártatlansága", 
ez az, ami a költőt vonzotta, lehetővé téve számára, hogy líraian, lágyabban fejezze ki az elkín-
zottságot, a nyugalom után való szomjúzását. 

Ady „istene" végső fokon csak kisegítő beszélgetőtárs, ellenpólus, akit lelkiállapota 
pszichológiai dramatizálása végett kigondolt annak emfatikus felfedésére; elképzelt bizalmas 
társ: mert szükséges valakinek kitárulkozni, íme, ha tetszik, akár a nádasnak a Midasz király 
sarjában. A vers közvetlen megszólítássá változik: panasszá, megrovássá, hívássá vagy kiáltássá, 
mint később a baloldali expresszionistáknál és orosz futuristáknál, akik egyébként ilyenekkel 
már a szószékre, a térre mentek ki, elvetve minden fantomot és elképzelt társat. 

Ady költészetében is — tudatában és szívében — ennek a fikciónak, feltételezett figurá
nak a helyét mindjobban maga a valóságos, látható, az utcákra kivonuló magyar nép foglalja el. 

Oleg Rosszijánov 
(Moszkva) 

Megjegyzés Balassi szidalmazó szavaihoz 
Áfra János az ItK 1968. 66. lapján közölt cikkében kétségbe vonja poor fyta fented 

olvasatomat, amit Balassi Bálint levelében találtam és közöltem. 
7. Áfra ezt mondja: „Az E. S. által közölt eredeti latin nyelvű levelében pedig így olvas

hatjuk a szöveget:" 
A levél, amit közöltem, első szavától az utolsóig magyar nyelvű. (Újabb fejezetek 

B. B. viharos életéből. 99. 1. mellékletének utolsó lapján.) 
2. B. B. írását bizonytalannak és homályos értelműnek mondja. 
Az egész levélben és a szóban forgó helyen világosan lehet látni, hogy B. B. / betűt 

használ. Nála c betű sohasem téveszthető össze a f-vel. 
Ilyesformán tehát „pórfitafentő" olvasandó a Kloc által idézett helyen is, és a szónak 

nincs köze a fika taknyos szóhoz. 
Eckhardt Sándor 

U. i. A „pásztor" szó különben a szomszéd birtokos hercegprímást jelöli. 
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