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ADY FEJL&DÉSKÉPE KÜLFÖLDI SZEMMEL 

Évek óta vonz a feladat: könyvet írni Adyról, amely a cseh szellemiség képviselőinek 
megmutatná, ki volt Ady Endre, s bebizonyítaná, amit szentül hiszek, hogy nem a múlté és 
nem csak a magyar irodalomé. Az alábbi közlemény kivonat és összefoglalás egy cseh nyelven 
írt tanulmányból, mely még nem ez a könyv, csupán annak előmunkálata. Bizonyára csak 
hasznára válik, ha a magyarországi szakmai nyilvánosság ítélete alá bocsátom. 

Szempontjaimat az említett dolgozat bevezető részében körvonalaztam, előbb elhatá
rolva magam mindattól, amire nem törekedtem, azután megfogalmazva azt, amit voltaképpeni 
feladatomnak tekintettem. Dolgozatomnak eszerint nem tárgya sem Ady élete, sem teljes 
életműve, hanem csupán lírája. A téma ilyetén leszűkítése összhangban van azzal a tudott 
ténnyel, hogy az irodalomtörténet számára elsődlegesen Ady lírája a fontos, habár le kell 
szögezni — némely hiedelmekkel ellentétben—,hogy publicisztikája egyáltalán nem másodla
gos, s nem pusztán lírájához kapcsolódva nyer jelentőséget, hanem abszolút értelemben is első
rangú. (Novellisztikája irodalomtörténeti helyét illetően talán kevésbé volnék határozott.) 
Nem vizsgáltam továbbá Ady kapcsolatát a világirodalommal, nem kerestem analógiákat, 
nem viszonyítottam költészete modern voltát más irodalmak egykorú fejlődési fázisaihoz, 
ténynek fogadva el, hogy Ady elsősorban a hazai feltételekből nőtt ki szervesen, a máshonnan 
jövő ösztönzéseket, ha felhasználta is, a maga képére idomította. De annak ellenére, hogy a 
hazai környezetet — nem elvben és feltétlenül, hanem Ady esetében — lényegesen fontosabb-
nak nyilvánítottam, nem helyeztem bele Adyt a magyar irodalom fő fejlődési vonalába sem, 
bármennyire csábított a feladat, hogy kimutassam: mi az, ami költészetében folyamatos to
vábbfejlődés, s mi az, ami a csoda erejével ható minőségi ugrás. Csupán annyi tájékoztató adat
ra szorítkoztam, amennyi elengedhetetlenül szükséges, hogy a költőről és művéről szólva ne 
mozogjunk légüres térben; lévén őmaga is jószerivel teljesen ismeretlen, kevéssé gyümölcsöző 
lett volna, ha még nála is ismeretlenebb alakokkal és tényekkel hozom összefüggésbe. 

Ezek után azt lehetne gondolni, hogy a modern irodalomtudományban még egyre ter
jedő tendenciával összhangban a „szövegre" összpontosítottam figyelmemet (amit néha téve
sen úgy szoktak értelmezni, hogy eltekintünk az „irodalmon kívüli", sőt a „szövegen kívüli" 
szempontoktól). Ennek is megvolna ugyan a módszertani jogosultsága, én azonban nem ezt 
tűztem ki feladatomul. Ady életművének következésképpen — a szó szokványos és eléggé 
körülhatárolható értelmében — nem „formai", hanem határozottan „tartalmi" oldalát 
vizsgáltam; a kettő elméletben történő elválasztását változatlanul jogosultnak tartom, jóllehet 
tudatában vagyok a megkülönböztetés viszonylagos voltának, a két princípium egymásba 
való szüntelen „átcsapásának". Azt mondhatnám, ha e skála egyik pólusán egy Ady jambusai-
ról szóló tanulmány volna, másikán pedig Ady forradalmi vagy vallásos emóciói, célkitűzésem 
az utóbbi pólushoz helyezkedik el közelebb. (Más helyütt, egy terjedelmesebb verstani dolgo
zatban, külön fejezetet szenteltem Ady verselésének; azt jelen munkámba nem illesztettem 
bele.) 

Végezetül — talán meglepően — nem foglalkozom Ady cseh és szlovák visszhangjáva 
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ha nem számítom a bevezető részben felsorolt legfontosabb adatokat és állomásokat. Szlová
kiai fogadtatását és befogadtatását amúgyis feldolgozta Csukás István; a csehországi is 
megérdemelne legalább egy külön tanulmányt, de az magyar érdek marad mindaddig, amíg 
nem sikerül. 

Ezek után adós vagyok annak a magyarázatával, mire törekedtem voltaképpen. 
Abból az első hallásra talán különösnek ható—, de pedagógusi és kritikusi tapasztala

tokkal alátámasztható — tényből indultam ki, hogy a lírai műfaj „alapegysége" nem az egyes 
költemény, hanem az egész költői életmű. (Okulva a dolgozatom prágai megvitatásán felbuk
kant félreértésből, külön is hangsúlyozom, hogy az egyes költemények viszonylag autonóm 
voltát, befejezettségét ez a megállapítás nem vonja kétségbe.) Ady esetében a tétel igazsága 
különösen szembetűnő. Jóllehet egyes verseinek megvan az önálló genezise, a kötetek ciklusai
ban féltő és rendkívül tudatos műgonddal rendezte csoportokba valamennyit, sőt a ciklusok 
egymásutánja sem látszik a véletlen művének. így, habár verseit folyamatosan alkotta, s a 
kötetek közötti határok esetlegesek, kiadói lehetőségeitől is függőek, az egyes versek konti
nuitásával a kötetek diszkontinuitása mint külön minőség áll szemben. Benedek Marcell 
találó megjegyzése szerint Ady mindegyik kötetét úgy állította össze, mintha az utolsó lenne. 
Sok tünet vall a költő ez irányú céltudatosságára, mi több, becsvágyára. Ilyen a verscímek 
közismert kuriozitása, az Üj versektől kezdődően a háromszavas verscímek; Földessy Gyulának 
az a megfigyelése, hogy minden Ady versben (de bízvást mondhatjuk, hogy legalábbis több
ségükben) van egy másutt fel nem lelhető, mondhatni: egyedi kifejezés, amely az egész köl
teményt egyéniséggé avatja. Némely kötetének sajtó alá rendezését Ady éppen Földessyre 
bízta, de a koncepción, melyet Földessy jó érzékkel sejtett ki, ez édeskeveset változtat: jel
lemző, hogy Ady még olyan apróságokra is ügyelt, hogy a ciklusok címadó versei ne a ciklus 
elejére, hanem közepére kerüljenek. Az azonos vagy hasonló témájú lírai költemények kölcsö
nös viszonya sok féle lehet; lírikusok tollából nemritkán látnak napvilágot rövid egymásután
ban oly versek, melyek tartalma, szigorúan véve, ellentmond egymásnak, logikai értelemben 
kizárja egymást. A lírikust nem lehet és nem szabad „szaván fogni"; figyelemre méltó azonban, 
mily gyakran helyez Ady rendező koncepciója egymás tőszomszédságába olyan verseket, 
melyek keletkezésük időrendjében nem szomszédosak, azt a benyomást keltve, mintha egy
mással feleselő vagy egymást erősítő jellegüket a ciklus, tehát a kötet keretében ki akarta 
volna élezni. A kötetek egységes struktúráját — ismét csak az Üj versektől kezdődően, igaz, 
hogy a Vér és arany s A menekülő élet kivételével, a hangadó prológusok biztosítják, ezenfelül 
többnyire erezhetni valamelyes határozott korrelációt a „nyitány" és a „záróakkord" között, 
ugyancsak párhuzamos vagy ellentétes értelemben. Csak mellesleg említem itt meg, hogy a 
mű-egyénítés e nyilvánvaló szándékát a versformák is bizonyítják: ezernyi Ady-versben 
Földessy Gyula 858 különféle versformát jegyzett fel. Ez a lenyűgöző változatosság a strófikus 
szerkezetek szüleménye, a szabálytalan és szeszélyes, s csupán a sorozatosság elve alapján 
keletkező és érvényesülő strófaképletek (például az 5—7—9—3—9 szótagos verssorokból álló 
ötsoros versszak, vagy a 8—8—5—8—3 méretű ugyancsak ötsoros versszak aabcb rímkép
lettel. A képlet egyébiránt többnyire feltehetően a véletlen szüleménye; rendszerint a véletlen 
szeszélyéből születik az első sor vagy versszak, a többi meglehetősen szigorú fegyelemmel 
ahhoz igazodik. 

Ady költészetének e sajátos alapvonását már a legjobb érzékű kortársak is feljegyezték. 
Ignotus például korán felhívta rá a figyelmet, hogy Ady verseinek hatása nem külön-külön 
olvasva, hanem kötetbe foglalva mintegy meghatványozódik. „A gyengébb vagy színtelenebb 
vagy kevesebbet mondó egyes darabok éppúgy bele tartoznak az egészbe, mint az árnyék 
odatartozik a fény mellé" — írja a Nyugat első, 1909-es ún. Ady-számában. Fenyő Miksa 
szerint (ugyanitt) „ . . . ezek a versek nem különálló alkotások, külön hangulat, külön érzés, 
külön meglátás megverselései, hanem egymáshoz és hozzá tartoznak, egyik a másik értékét 
növeli, hatását fokozza . . . Bármelyik versét olvastuk el, annak ritmusát titkon kíséri minden 
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versének visszhangja, és jajjait mint százszoros visszhangot verik vissza költészetének fekete 
sziklafalai." Ady lírája Fenyő szerint „. . . egy szigettenger, melynél vulkánikus rázkódások 
nyilvánvalóvá teszik, hogy odalenn, a vizek mélyiben egy összefüggő, véghetetlen földdarab." 
Schöpflin is ilyesmire utal méltán híres Ady-könyvében: „Egyes szavakat, akár verseket 
kiragadni belőle értelmetlen dolog, mert költészete olyan szervesen összefüggő, annyira egyet
len ember, Ady Endre életfunkciója, hogy minden szavának valódi értelmét csak az egészből 
lehet kiemelni." Az Adyval már csak versein át érintkező Németh László ezt is telibe találóan 
fogalmazza meg: „Ez a mű semmit sem mond ki kétszer. A folytatódó motívumok minden 
új kötetéből új arccal merülnek fel s minden vers új leleplezés, új állítás, vagy ahogy Ady 
mondaná: új titok, melynek külön nyelven, a maga számára készült kifejezés-formán át kell 
beszélnie. Léha beszéd azt találgatni, hogy Adyból ötven vers marad-e meg vagy öt. Egy 
székesegyháznak lehetnek jobban-rosszabban kifaragott szobrai; nem lehet leverni párkánya
ikról őket. Mindegyik mond valamit s együtt mondják ki a templomot" — olvassuk A minőség 
forradalma egyik Ady-tanulmányában. 

Summa summarum valószínűnek látszik, hogy Ady költészetének rendkívüli varázsa 
— legalábbis nem utolsósorban — az építmény nagyszerűségében, a struktúra törvényszerű
ségeiben rejlik. Ady kora és utókora magyar irodalmának a Költő alakját hagyományozta, 
a fájdalmasan és mégis diadalmasan igaz, a végletesen eredeti s mégis az emberiség lényegét 
megtestesítő költőét. Innen lírájának cseppet sem paradox módon harmonizáló, szinte megszál
lott monotóniája és hallatlan változatossága. 

A részletek lenyűgöző szépsége és gondolati ereje megmaradna akkor is, ha ezt a tényt 
nem vennénk tekintetbe, de elsikkadna a leglényegesebb: a lírai alany, az egyes verseket hordo
zó szubsztrátum, mely sokkalta több, mint az elemek puszta összege. (Még lírai viszonylatban 
is feltűnő mellesleg, milyen elenyészően kevés az olyan Ady-vers, ahol a költő grammatice nem 
első személyben szól.) Mégsem használnám itt a „lírai hős" kifejezést; túlságosan elválasztja 
az alkotót a műtől, az okot az eredménytől; az említett szubsztrátumot nem annyira „ki
következtetni" szeretném, mint inkább meglátni benne. A lírai alany, melyről szóltam, nem a 
virtuális lírai én, nem a vetítő, hanem a vetület, a mű, a sokféleségben meghúzódó egység 
egységes filozófiai nézőpont. Maga Ady művének nemcsak megalkotója, hanem szemlélője 
is volt; életét élte, stilizálta és vizsgálta; ami formailag mint leleményes struktúra tűnik eli-
bénk, az a motívumok, az érzések és eszmék dialektikájából folyik, s most végre elérkeztem 
oda, hogy megfogalmazzam Ady-dolgozatom pozitív célját. Megkíséreltem kimutatni Ady 
lírájának belső tagoltságát, eszméinek szerkezetbe tömörülését és mozgását; kifejezni költészete 
értelmének és struktúrájának kölcsönös összefüggését: az értelmet, amint struktúrává rende
ződik, s a struktúrát, mely az értelem művészi testet-öltését szolgálja. Tanulmányom tehát 
inkább szelekció, mint szintézis: az „Ady lírája" cím nemcsak a tárgy, hanem a szempont 
leszűkítését is jelzi, de persze csak bizonyos fokig. A modern irodalomtudományban két 
ellentétes vagy legalábbis különböző tendencia él egymás mellett, gyakran zűrzavaros egy
velegben: az egyiket centrifugálisnak mondanám, mivel az irodalomból kiindulva irodalmon 
kívüli megismerésre törekszik, a másikat pedig centripetálisnak, amennyiben az irodalmi 
mű felé halad mint vizsgálódása viszonylag végleges és mindenképpen sajátos célja felé. Az én 
szempontom ebben az értelemben „centripetális", de nem mondok le elvben semminő „iro
dalmon kívüli" adatról vagy érvről, amennyiben hozzásegít Ady lírájának mélyebb megértésé
hez; a „centripetális" fogalmat irányelvnek tekintem, nem dogmának. Ha fentebb azt írtam, 
hogy felfogásom szerint a „tartalmi" szempont elsődleges, itt hozzáfűzhetem, hogy az Ady-
líra belső dialektikája, amellyel elsősorban foglalkozom, nem a „formák", hanem a „jelenségek" 
dialektikája. Holmi abszolút immanenciában, a szöveg szemantikai öntörvényűségében nem 
hiszek; ismétlem, hogy Ady lírája érdekelt, de azzal szükségképpen vele járnak mindazok a 
személyes, magyar és emberi problémák, melyek a századfordulón, századunk elején egy 
Ady típusú és méretű költőnek megélni adathattak. 
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Dolgozatom két részből áll: az első rész címe „Ady lírájának statikája", a másodiké 
„Ady lírájának dinamikája". (A talán túl sűrűnek látszó természettudományos terminológiá
val nem holmi vulgáris analógiákra törekszem, egyszerűen csak kölcsön veszek bevált és 
itt is jól használható műszavakat. „Statikán" a már kész és — akárhogyan is — befejezett 
életműre való pillantást értem, az alapvető, egymással mintegy térszerűen is szom
szédos, sőt egymásba át is csapó motívumrendeknek a feltérképezését. A kezdetek és az érett 
kor a tematikai rokonság orvén együvé kerülnek itt; korábbi versek anticipálják a későbbieket, 
emezekből ex post értelmezhetők az előbbiek. A statikáról szóló részt Ady egy — kétségkívül 
ötletszerű — felosztását követve hat részre osztottam; ezek „a szerelem titkai", „a szomorúság 
titkai", „az élet-halál titkai", „az Isten titkai", „a dicsőség titkai", s végezetül „a magyarság 
titkai". A dolog természetéből következik, hogy az egyes témakörök nem határolhatók el 
egymástól mereven; én ezt az esszé-ízű megoldást választottam, de más felosztások éppily 
megfelelőek és jogosak lehetnek. A „dinamika" a fejlődési szempont alkalmazása. Ha az első 
részben a kikristályosodott életmű érdekelt, itt a kikristályosodás folyamata, s ennélfogva: 
élet és mű időrendje. Költője válogatja, melyik út a járhatóbb, a tárgyalt szerző és mű termé
szetéhez illőbb. Meggyőződésem, hogy nagy hézagot pótolna egy olyan tanulmány, melynek 
egyes fejezetei Ady egyes köteteinek felelnének meg, s amely így teljes mértékben megőrizné 
az egyes kötetek egyéni arculatát, elhatárolva az előző és rákövetkező kötetektől, de rámutatá
sok, vissza- és előreutalások rendszerével mégis tiszteletben tartaná a folyamat egységes és 
felbonthatatlan voltát. Külön „statikáról" és „dinamikáról" beszélni Ady esetében minden
képpen szükséges, de másfelől kompromisszumos megoldás. 

E bevezető megjegyzések terjedelmessége talán túlzottnak tűnik; mégis fontosnak 
tartom mindezeket, hogy igazoljam egy külföldi és külföldiek számára készülő Ady-tanulmány 
sajátos módszertani problémáit. Cseheknek írván, nem érhettem be azzal, hogy Ady lírájáról 
írok, azt a lírát be is kellett valamiképpen mutatnom, semmit sem tételezhetve fel ismertnek. 
Arra törekedtem, hogy megállapításaimat a felhasznált anyag ne csak bizonyítsa, hanem ki 
is fejezze. Csak így van értelme egy olyan Ady-tamulnánynak, mely a Magyarországon virág
zásnak indult, nagy filológiai apparátussal és munkamegosztással dolgozó Ady-kutatás 
eredményeit kartársi hálával felhasználva mégis átfogó és önálló pillantást igyekszik vetni 
a magyar irodalom e becses hagyatékára. 

Az Ady-mü statikájához 

Ady témáinak benső összefüggése annyira adott és nyilvánvaló, hogy bármiféle fel
osztás csak önkényes lehet; az Adytól származó „minden-titkok" szerinti éppúgy, mint akár 
mely más. A hatféle titok a Minden-titkok versei kötetében összevegyül a költő tudatában 
is: „Óh, örök titkoknak szomorú,/ Borzasztó, egységes világa." Ez a felismerés, az a gondolat, 
hogy »egymás mindene minden-minden", feljogosít arra, hogy a témakörök szerinti — egyéb
iránt gyakorlati okokból óhatatlanul szükséges — felosztást munkahipotézisnek tekintsük, s 
egyébiránt természetesnek találjuk, hogy a „szerelem titkai" egyben a „szomorúság titkai" 
is, az „élet-halál titkai" éppoly jogon a szereleméi, mint az Istenéi, a „dicsőség titkai" egyszer
smind a „magyarság titkait" is visszhangozzák. Az alapvető attitűd, melynek elemzésére vál
lalkoztunk, ott van midegyik mögött. Szinte közömbös, honnan indulunk el: ugyanoda érünk. 
Az Ady-mű elemzése során fokozatosan kibontakozó általános összefüggést itt előlegezve 
nevezzük meg: legáltalánosabb és ennélfogva legegyszerűbb formája a beteljesült és teljesül
hetetlen, az elért és az elérhetetlenség dialektikája. Ez az ellentét az Ady-versekben számtalan 
variációban bukkan fel. Az egyik legismertebb a Bolyongás Azurországban záró versszaka: 
„Óh, csodálatos Azurország/ Óh, Élet milyen nagy és szép /Minden tájad, melyet el nem 
érünk." A Város megvétele után a kondottiere is csüggedve érzi, hogy „diadal után nincsen 
élet". Szerelemben, politikában, az élet minden területén ott magaslott előtte az Elérhetetlen 
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(holott ezzel aszóval, tudtommal, nem nevezte verseiben soha). Tételesen — művészileg meg
formált hús-vér alakjától megfosztva — úgy fogalmazhatni meg ezt a gondolatot, hogy Ady 
életszemléletében a dolgok fejlődése, mozgása paradox módon éppoly szükséges, amilyen 
kevéssé kívánatos. Előre kell menni; s ugyanakkor nincs miért előrehaladni. 

így megfogalmazva persze lehetetlen észre nem venni a schopenhaueri sugallatot, 
s az valóban a levegőben is volt a századfordulón, függetlenül attól, hogy közvetlenül scho
penhaueri volt-e, s valóban mint ilyen került-e az átvevő tudatba. De Ady költészete nem ma
rad ennél a banalitásnak érezhető dilemmánál. Fokozatosan kirajzolódik benne a két pólus 
egymáshoz való viszonya. Az pedig nem egyértelmű és egysíkú. Hol az egyikhez, hol a másik
hoz kapcsolódik kedvező előjelű értékítélet. Néha „kék hegyek ködében" él, „szent, néma 
árnyak" közepette, s ilyenkor világosan hitet tesz a megvalósulatlan, a még megszületendő 
vagy soha meg nem születhető mellett: „Az el nem dalolt csodaszép daloknak, / A sohsem 
csókolt csókos asszonyoknak,/A csak álomban élő büszke tettnek,/A szép holnapnak, 
meg nem érkezettnek/Vagyok királya, vagyok büszke hőse . . ." De a líra logikája elfogadha
tóvá teszi, hogy máskor meg a meglevőt, a reálisat érzi a magáénak, abban véli megtalál
hatni az igazi életerőt, egészséget, tisztaságot. „Óh, szép a Semmi, de jobb a valóság,/Jobb 
a sár, mint a köd." Az Ady-tanulmányok szerzői általában észrevehették, hogy Adyt a „tel
jesség vágya" gyötri; különösen Benedek Marcell figyelt fel rá. A teljesség igénye az, ami 
lehetővé teszi, hogy a fent említett dilemma két pólusát magasabb egységbe foglaljuk. Mindig, 
minden tekintetben többet és jobbat akarni, ez örökös elégedetlenséget, kielégületlenséget, 
szomjat szül (ez éppen a „schopenhaueri"), váltakozó nekibuzdulást és ellankadást akkor, 
ha — mint Adynál — az igény mindig a lehetőség előtt jár. Ady sóváran áhított álomvilága 
nem morbid jelenség, hanem a felfokozott életigenlés, életakarat terméke. 

Dolgozatomban megkíséreltem kimutatni, hogyan hatja át ez az általános összefüggés 
Ady egyes témaköreit, „motívumrendjeit", s hogyan függenek azok össze kölcsönösen egy
mással. Bármely Ady-téma, „Ady-titok" vizsgálatánál valamilyen kettősségre, rejtve vagy 
leplezetlenül megnyilatkozó belső feszültségre bukkanunk. Természetesen semmi szükségünk 
rá, hogy valaminő a priori megfontolás alapján visszavezessük ezeket a fentebb vázolt alap
törvényre, az elfogulatlan olvasás azonban tapasztalatunk szerint önmagától e felé a meg
ismerés felé terel. 

Első helyen a „szerelem titkait" tárgyaltam (talán azért, mert az Űj versek, az első 
vitán felül „igazi" Ady-kötet első ciklusa a Léda asszony zsoltárai; az említett alaptörvény 
itt igen plasztikusan nyilatkozik meg, s csakhamar kiderül, hogy a szerelem titkai az élet 
titkaiba, valami nagyobb metafizikai összefüggésbe torkollanak. 

A szerelem titkaitól természetesen meg kell különböztetni Adynak azokat a szerelemről 
szóló, de nem szerelmi költeményeit, melyek a „csókok és szabadítások" gondolatkörébe tar
toznak. Voltaképpen adysan egyéni változatai ezek annak a hagyományos eszmének, melyet 
talán Kölcsey nemzedéke kezdett kialakítani („Kettő szerelme kebelemnek/Egy hon és 
egy leány"), Petőfi szabadság-szerelem mottójával vált szinte közhellyé, s Adynál: „Szerelem
mel egykorra jut eszembe/Mindenkinek letiport szabadsága/ Szerelme". A szerelmi élet 
egyén feletti jelentősége korábban már különösen Reviczkynél, Kiss Józsefnél, s Adynál 
még inkább szociális színezetet is kap, akár romantikus, épatikus lázadás formájában („Az 
én menyasszonyom"), akár hangsúlyozottabban osztályharcos tónusban (Űri szűz dicsérete, 
Az őszi rózsák). Ady szerelmi költészete, szerelem-filozófiája nem ezekben, hanem már az Űj 
versektől kezdve a Léda zsoltárokban s a velük ellenmozgásban feleselő versekben, ciklusokban 
bontakozott ki. Az Űj versek bevezetőjének ujjongó, diadalittas hangvétele után Ady nagy 
lírájának első szerelmi költeménye sokatmondóan a „bús" szóval indul. Révai József utalt 
rá annak idején, hogy a szerelmi ciklusok az Illés szekeréntői kezdődően válnak ketté, de a 
kettőssség korábbi: már az Űj versekben, a Léda-szerelem kezdetén mint metafizikai ellentét 
lép fel. Léda a megvalósult szerelem, a csókos valóság, „őrjítő", mert fokozhatatlan beteljesü-
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lés, s ezért tüzes seb, gyehenna, pokol, boszorkányság; vele szemben ott él a költőben az álom, 
a mese, amely meghal, mihelyt valóra válik; ezért menekül a költő' a királylánytól, kinek neve 
„szűz teljesülés". A Léda szerelme „túlzás, betegség, de valóság"; az ellentétes kötőszó itt 
megtartásra méltónak jelzi ezt a valóságot, ám Meg akarlak tartani című versében éppen ezért 
kell őréül választania a megszépítő messzeséget. így válik a szerelem végzetes tornává, „halál
virággá", a természet nagy szándékává, mely elnyel bennünket, s egyben kényszerít, hogy 
epedve kívánjuk elnyelettetésünket. Egyre megy, hogy ezt végletekig felfokozott vágynak 
vagy vágytalansagnak minősítjük-e. A csömört, a szerelemmel való „dúsan-lakást" éppúgy 
hiába áhítjuk, mint a „borzasztó lehetetlent": minden nőnek szerelmét. A vágy maximuma 
a vágy tagadása. Itt válnak azután a „szerelem titkai" részévé a nagyobb, egyetemesebb 
titoknak, analogonjává mindennemű emberi törekvésnek. Noha Adynak vannak félremagya
rázható vagy többértelmű kitételei, lírája egészéből az derül ki, hogy a szerelmet nem tekinti 
a dolgok primus movensének, mint Freudnak szokták tulajdonítani, hanem inkább csak 
az általános törvény egy igen jellegzetes megnyilatkozási formájának. A Vér és aranyban 
alkalmasint azért szerepelnek az Ős kaján ciklusban az olyan versek, mint a Sárban veszett 
hó, Az áhított csömör, Várás a tavasz-kunyhóban, Az alvó csók-palota és Bolyongás Azurorszagban, 
ahol már nem is a szerelemnek, hanem az Életnek „nagy és szép minden tája, melyet el nem 
érünk" Az élet, akár a szerelem, „zsarnok", méghozzá „egyutcájú"; „fájdalmas, bús kitérő", 
melyet temérdek költemény tanúságtétele szerint mégis imádnunk kell. „Kínlódni is kéj a 
jelenben" hirdeti a Vidám temetés éneke csakúgy, mint A karácsony férfi-ünnep, Tiltakozni 
és akarni, Akármilyen csúnya életet című verse. A Sírás az Élet-fa alatt, a Halál a síneken va
lósággal a szerelem terminológiájával, imádott és megvetett utcaleányként gyalázza az életet: 
az is, akár a szerelem, olthatatlan vágyakozás és nyomában járó elkerülhetetlen csalódás. 
A költő egyéni mérlege nem csupán saját sorsát, az egyetemes emberi sorsot példázza: „túl
sók életserleget kihabzsolt, de szomjan szenvedett". A keserűség itt az élet imádatával arányos; 
hasonló attitűdöt gyaníttat, mint Kafka koplalóművészéé, ki bezzeg tudott volna enni, találta 
volna csak meg a neki való élelmet. 

Ismételjük tehát: a szerelmi líra csupáncsak felfedi a két pólus közt feszülő ellentétet, 
mely azonban valamilyen formában megtalálható Ady lírájának egyéb témaköreiben, így istenes 
verseiben is. (Amint persze szerelmi lírájából kizártuk azokat a költeményeket, amelyek a 
szerelem szűkebb területén általános társadalombírálatának adnak hangot, vallásos költé
szetéhez sincsen semmi közük az olyan antiklerikális célzatú verseknek, mint Kató a misén, 
A papok istene stb. Isten — valaminő isten — logikus betetőzése Ady lírájában a fáradtság-
betegség—meddőség—öregség—halál képzetsornak, mint ilyen tehát kétségkívül s minden 
értékítélettől függetlenül dekadens elem, egy tragikus élettapasztalat szüleménye: forrása 
az az érzés, hogy életünk elfecsérlése nemcsak egyszerűen kár, hanem bűn is (lásd A patyolat 
üzenete, Seregély és galamb c. verseket), s ha bűn, keresni kényszerülünk a hozzávaló törvényt, 
mert ahol nincsen törvény, nincs bűn sem. A Patyolat üzenete, melynek pedig nem is Isten a 
tárgya, sejteti már az istenfogalom pragmatikus voltát: a szerzetes boldogságának nem fel
tétele, hanem lényege, hogy „nem örül". Az istenes versekben a fentebb jelzett alapdilemma 
elvont, nehezen tettenérhető, még nehezebben viszonyítható költészete egészéhez, de költé
szetének eredendő kétarcúsága itt is kimutatható. Egyik istene jóságos, fehér hajú öregúr (a cseh 
olvasónak Karel Capek Krakatit]ábó\ ismerős a kép, ahol Isten valóban „szép öreg ember" 
alakjában jelenik meg. Utóbb József Attila istene is lesz ez, ki golyónkat lyukba gurítja, s 
„nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban" várakozik ránk utunk végén). Adynál is 
éppígy a költő igényéhez szabott princípium: számontartja ősz hajszálainkat, felemel s meg
mossa sebeinket, gyógyító füveket keres rájuk, ő a gyermeki hit, de — ennek ellenére, vagy 
talán éppen ezért — egyben a „hitetlen hit" is, amely akkor lep meg, amikor „életünk ere 
apadóban van" („szeret megbékülni az ember/ Mikor halni készül"). Már-már olyan ilyenkor, 
mint Heine istene, aki „megbocsát, mert az a mestersége". Némely verseiben, melyeket 
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kálvinista mód pörlekedőnek mondanak, külön nyomatékot kap ez a motívum: Isten, aki 
kivont karddal jár a költő előtt vagy egyenesen „a kimérák istene", a költőnek szövetségese, 
bajtársa, cinkosa, cimborája, akire rá lehet kiáltania: ,,elő a kardod!" 

Ám a személyes, a költő képére teremtett Istennel szemben ott az ellenpólus: a meg
közelíthetetlen, kifürkészhetetlen Isten, aki szeszélyes betűket ró az égre, aki nem a szelíd, 
szívet melengető etikum, hanem a rideg, megvesztegethetetlen metafizikum, a szükségképpeni 
végső ok („Itt valaki kormányoz"), bár a kettő között vannak átmenetek. Ez a jón és rosszon 
túli Isten nem ismer bűnt, mert nem ismer erkölcsi normát: parancsa az, hogy mindenki 
örüljön és éljen, de nem ad tanácsot, nem nyújt támaszt, „nem jön ám felénk,/ Hogy bajaink
ban segítsen, / Az Isten: az Én és a kín. / A terv, a csók, minden az Isten". Ez az Isten minden 
ellentét megtestesítője és feloldója; egyetlen cikluson belül A vidám Isten és Isten, a vigasz
talan, aki — Berzsenyi fenséges Mindenhatójának modernebb, szenvtelenebb változataként 
— „Ügy forgatja a mindenséget, / Mintha unott játékot űzne, / Egy-egy világot megfagyaszt / 
/ S ötöt-hatot hajít a tűzbe". A vak maestro is ő, a ki tépi-cibálja az élet bolondul síró, nyerítő, 
búgó fekete zongoráját, a borzasztó cethal is, amely a „létbe dobott" embert sorsára hagyja, a 
vak esetlegességnek veti martalékul. Ady istenes verseinek ebben a típusában minduntalan a 
rettegés, félelem, iszonyat terminusaiba ütközünk. „Jaj, jaj, be félek, félek, félek:/ Mi lesz vájjon 
jaj, mi lesz holnap?/ Messze világok szeszélyei/ Nekem holnap mit parancsolnak?/ Hogyan 
tiportat el a sorsom, / Hogyan hal el minden, mi drága?/ Óh, örök titkoknak szomorú,/ Bor
zasztó, egységes világa." 

Ha a vallásos költészet szövevényes gondolatvilágában el-elhalványodik Ady életszem
léletének fentemlített dialektikus váza, a „magyarság titkai"-nak szentelt lírája — költésze
tének alkalmasint legszétágazóbb ere — a gyakorlati élet síkján annál inkább kirajzolja. 
A metafizikai általánosításhoz itt a triviális társadalmi és történelmi tapasztalaton keresztül 
visz az út. Ady „kétlelkűségét", „két meggyőződését", melyek, mint láttuk, a költő egész 
lírai magatartását fejezik ki, Révai József Ady politikai szemléletén dokumentálta. Ady 
bátor és szenvedélyes harca a magyar „pokol"-lal nem szorul kommentárra. Témáit, „vágyait 
fekete lovaira vert ezüst patkókhoz hasonlította, s ezeknek is legfeketébbikét „magyar
ságának utált és átkozott szerelmé"-vel patkolta meg. Legsorsszerűbb harcát a magyarság 
jegyében vívta, életét „magyar átkok szégyenkútjának" mondta. Az elvágyódás sirámai az 
Űj versek magyar ugar-ciklusában (A Hortobágy poétája, A Tisza-parton, Lelkek a pányván, 
Ének a porban című költeményekben) jobbára még csak a költő otthontalanságának adtak 
hangot. De maga a magyar ugar képe, s a további kötetekben utána sorjázó egyéb ilyszerű 
költői víziók már a nemzet, a társadalom elmaradottságát s a költőnek ebből fakadó szégyen
érzetét panaszolják (mint egyébiránt Ady publicisztikája már az Űj versek idejében, sőt előbb is). 
A Hortobágy poétájának osztályrésze elválaszthatatlan a magyar messiások sorsától, s ezt 
éppoly tisztán kell látni, mint azt, hogy a kettő nem ugyanaz. Az értől az Óceánig szerzője 
kezdetben nem a forrásra (az Érre), hanem a deltára (az Óceánra) helyezte a nagyobb hang
súlyt, s hiba volna ezt csak afféle szólamnak, köteles poétái nagyotmondásnak tekinteni. 
Ady Ond vezér elfajzott unokájának tudta magát, Párizsba mint menedéket kínáló Bakonyba 
menekült az üldöző „Irán-szagú", szittya sereg elől, új Mohácsot kívánt a „hőkölés népe" 
fejére, de mégis muszáj Herkulesként vállalja, hogy küzdeni fog azért az átalakulásért, melyet 
az akkor már úgyszólván levegőben lógó formulákkal a Nostra res agiturban körvonalazott. 
Vállalja, s szent buzgalommal csinálja is, de ugyanakkor máris a lemondás gesztusával: a cél, 
melyet kitűzött, elérhetetlennek tűnik s egyszersmind nem érdemes elérni. A Nostra res agitur
ban még csak arról beszél, hogy a sajátosan magyar körülmények közepette a modern prole
tariátus Marseillaise-e „egy őrült hallucinációjának" tűnik, a demokratikus átalakulás áhí
tott s már előre elvetett valaminek. De párizsi tapasztalatai már jó korán jelzik a szkepszist, 
mely a megvalósult cél láttán ébredezett benne. Fény és árny váltakozása jól kitetszik a Földessy 
Gyula összeállította Parisból és Napfény országból című kötetből. A magyarság-versek keserű, 
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fatalista hangnemének ellenpólusát én itt keresném, nem a forradalmi lírában, a proletárversek
ben; ezeket, az igazat megvallva, nem is tartom jól különvalaszthatoknak. „Minden, minden 
ideálunk másutt megunt ócskaság már" panaszolja A fajok cirkuszában. Egyik sokat idézett 
cikkében „két meggyőződésű embernek" vallja magát: „Követeljük a legteljesebb demokráciát, 
ordítjuk az általános, titkos és egyenlő választás-jog elvét becsületesen, mártírosan, holott 
századokkal nálunk előbbre járó kulturtársadalmak eredményei már elvették titokban minden 
gusztusunkat.. . Filozófiánk, ha nem is a kissé komédiás Bergsoné, de hevesen, kapálózva 
szeretne egy kis metafizikával ölelkezni. . ." S ugyanakkor élete végén egy megrázó mondatban 
arról vall, hogy halálos ágyán is legfeljebb ha egy magyar vezércikk erejéig fog behatolni a 
nagy titokba. A magyarság-versek szépsége talán épp azért olyan megrendítő, mert a költő 
itt szíve szavát követve a gyakorlat — a valóság megkövetelte kompromisszum felé hajlik. 

Az Ady-életmű „statikájának" vizsgálata így minden erőszakoltság nélkül egyetlen, 
viszonylag jól körülhatárolható tétel felé konvergál. A kép akkor válik teljessé, ha a mondot
takon kívül még szemügyre vesszük azokat a verseit is, amelyek költői credójáról, ars poeti
cájáról vallanak. Tudvalevő, hogy Ady ilyen tárgyú verseinek költészetén belül igen nagy a 
családfájuk. Földessy Gyula emlékezetes polémiáiban sok vitás vagy látszatra nem idevágó 
költeményt is hajlamos volt így értelmezni (özvegy legények tánca, Az én hadseregem). Minden
esetre tény, hogy a téma különféle változatokban végigvonul Ady költészetén, s azon belül 
önálló struktúrát alkot. Az ellentét gerince itt voltaképpen az ember és a mű viszonya. A két 
pólus szerepe ebben az esetben sem egyértelmű. Olykor úgy tűnik, hogy az alkotót helyezi 
magasan a mű fölé — „én voltam az úr, a vers csak cifra szolga", öntudatosan hirdette dalai
nak, vallomásainak általános érvényét: „Ha én sírok, a nagy élet sír." Egyéni sorsát, kivált 
kezdetben, valami dekadens arisztokratizmussal viselte, megpróbáltatásait kiváltságnak, ki
választottságnak érezte, életét Észak-foknak, titoknak, idegenségnek, a próféta útjának, melyre 
hideg gyémántport szór a Nap, önmagát költészete olvasóitól elrejtőzöttnek: „Valahová későn 
felértek / Múltam egy véres hegy-csúcsára / Már csak múltat és verset kaptok / Egy idegen 
kacag felétek." Ugyanakkor számtalan tanújelét adja annak, hogy a lírájában glorifikált „én" 
pszichofizikai értelemben nem azonosítható magával a költővel, stilizált, versbe-teremtett én 
a műnek nem alkotója, hanem tárgya. Költészetét testi-lelki önmagánál többnek, jobbnak 
tartja: dekadens életkörülményei ellenpólusának, kiengesztelőjének, „példának" az egészség, 
tisztaság, szüzesség és harmónia szolgálatában, mely megváltja az „Egyedüliség vigaszától" 
s a nagy emberi közösség melegét biztosítja neki. Ázott szénarendjeit, sem magát nem ítéli 
méltóknak a napra, de vesztükben hasznot hajtanak, „trágyáznak földet jövő évi nagy virra
datra". Ha volt életének értelme, az „néhakori fehérsége", amikor másokért csatázott, egy 
Antikrisztus gesztusa, aki „elvásik muszájul, feketén, hogy a jövőt fehérnek tudja". A deka
denciával való leszámolásnak egyik legművészibb megnyilatkozása Adynál A paraszt nyár: 
nemcsak költői hitvallása, hanem egész emberi sorsának, költői magatartásának talán leg
mélyebb kifejezése. 

Mindezeknek a költői ideáknak, mint jeleztük, van egy másik aspektusuk: fejlődésük, 
alakulásuk Ady pályája folyamán, az, amit Ady életműve dinamikájának neveztem el. Hang
súlyozom azonban, hogy a „fejlődés" szóhoz az alábbiakban nem társul értékítélet; valahány
szor használom, leginkább Ady lírájának „változása" az, amire gondolok, mely mindenesetre 
gazdagodás is, mert költőnk esetében a későbbi stádiumok valamiképpen mindig magukba 
foglalják a korábbiakat. Szóban forgó dolgozatom második része Ady líráját — ha lehetőleg 
más versekkel dokumentálva is, de voltaképpen ugyanazt az anyagot — ebből az aspektusból 
tárgyalja. 

Az Ady-mü dinamikájához 

Valamely életmű dinamikája jóval előbb lép működésbe, mielőtt a költő alkotni kezd 
sőt, mielőtt a világra jön; s nem szűnik meg hatni a költő utolsó tollvonásával. Akár az alkotás, 
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akár a hatás szemszögéből nézzük, az oeuvre-t mindig csak viszonylagos kritériumokkal lehet 
körülhatárolni: beleilleszkedik egy végső fokon kauzális időrendbe, s újra kiválik abból, miután 
nyomot hagyott maga után és hatott a fejlődésre. 

Amit dolgozatomban megkíséreltem felvázolni, e tekintetben kompromisszum: Ady 
költői pályáját kísérem végig az Űj versektől haláláig, mellőzve a hagyományos és valóban 
nélkülözhetetlen „Ady előtt" és „Ady után" típusú fejezetekét. Az áttekinthetőség kedvéért 
a költő pályáját — minden bizonnyal mesterségesen, de nem önkényesen — három szakaszra 
osztottam: „Űj vizeken járok", „A harcunkat megharcoltuk" és „A halottak élén" címmel 
és jelleggel. Alább felsorolom azokat a mozzanatokat (ha nem is valamennyit), melyeket dol
gozatomban mint a fejlődés, az eszmék mozgása szempontjából különösen jelentőseket emel
tem ki. 

Ady — mint minden zseniális alkotó.— kétféleképpen viszonyul korához és közvetlen 
elődeihez. Mintha azért jött volna, hogy a törvényt el is törölje, be is töltse. A figyelmes vizs
gálat felfedi a töréseket és a folyamatos átmeneteket; felfogás dolga, melyik szempontnak 
tulajdonítunk esetről esetre nagyobb jelentőséget. Kétségtelenül függvénye volt a kor általános 
atmoszférájának. A minőségi ugrást az ő esetében is mennyiségi növekedés előzte meg, habár 
az nem is képzelhető az egyszeri és megismételhetetlen csoda; zseni és feltételek szerencsés 
találkozása nélkül. Folytatója, mint ismeretes, korábbi irodalmi kezdeményeknek és elődök
nek. Bármily viharosan jelentette be az új idők új dalait, az „új" kultuszát már Komjáthy 
Jenőnél is meglelhetni („új világ, új hit, új állam,/ új hon, új élet kell nekünk,/ új gyönyörök, 
új fény, új eszmék, / Mindent újból kell kezdenünk"). Ady persze hasonlíthatatlanul erőtelje
sebben halmozza és színezi ezeket a jelzős kapcsolatokat: új kínok, új vágyak, új titkok, új 
szárnyak, új rablók, új istenek, új igék, új balga Don, új modern lovag, új csata, új föld, új 
létezés, új jelen, új mese, új leány, új hajnal, új nagy szűzi vizek, minden, mi új, felém üget — 
tallózzuk ki az Új versekből. A magyar ugar versei, s később persze Az egyenes csillag, Vajda 
üstökös-komplexumát, magyar árvaságát, Reviczky magányosságát visszhangozzák, csak 
éppen a Pálma a Hortobágyon halk, törékeny, világfájdalmas motívuma robusztusabban, 
zengzetesebben szólal meg az Ihar a tölgyek közt, a Lelkek a pányván hasonlataiban. A meg 
nem értettség, meg nem látottság ezzel rokon motívuma megvolt már Vajdánál („Hallják a 
mi hangunkat, de meg nem látnak sohasem"), még inkább Komjáthy Illés-szekere hasonlatá
ban („Ki látott engem tűzszekéren / Mint a prófétát egykoron?"). Efféle reminiszcenciákra 
Földessy Gyula, Benedek Marcell, Komlós Aladár, Rónay György munkái bőven utalnak. 
Az Új verseket mégis joggal érezzük korszakos költői tettnek, vízválasztónak; megtalálható 
már benne csírájában az egész későbbi Ady, összes elkövetkezendő metamorfózisainak nyers
anyaga. Mondottuk már, hogy a magyar ugar-ciklusban még a zseni sértődöttsége dominál, 
de benne van már a harcos szembeszegülés a magyar társadalom egészével; a Vér és arany 
magyarság-versei kenyértörésre viszik ezt a konfliktust. Ady kritikai fogadtatása is igazolja 
ezt: az Űj versek, jóllehet már a darabont-epizód után jelent meg, legfeljebb némi zavarba hozta 
a magyar vers hivatásos és nem hivatásos olvasóit, a Vér és arany már kiprovokálta a később 
sztereotippá váló, szenvedélyes támadásokat. A hazafiatlanság és erkölcstelenség vádjai ekkor
tájt kezdenek sokasodni; a legelvakultabbakat — az Ady-rajongók eksztatikus vallomásaival 
szembesítve — munkám előszavában foglaltam össze, hogy a téma elevenségét nyilvánvalóvá 
tegyem, mottóul Benedek Marcellnak azt a kitételét választva, hogy „Adyval valahogyan 
csak harc formájában lehet foglalkozni." Ami a harmadikat, az érthetetlenség vádját illeti, 
a körül különösen paradox nézetek uralkodtak: hiszen Ignotus és Schöpflin ezt a mindig 
időleges és viszonylagos vádat nemhogy tagadták volna, hanem a költő művészi erényéül 
tudták be, míg a konzervatív szimpatizáns, Horváth János, olyan fogalmi világosságot kért 
rajta számon, mely minden igazi líra halála. Az „érett" Ady-kötetek sora az Űj versektől a 
Szeretném, ha szer etnéneklg viszonylag önálló struktúrát alkot, a fejlődés egy meghatározott 
szakaszát. A köteteken belüli és kötet-közi strukturáltságnak egyik szembetűnő külső jegye 
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a kötetnyitó és kötetzáró versek, melyeknek elhelyezése (ha kiszámítottságát nem tanácsos 
is túlozni), aligha lehetett esetleges. Az Új versek lelkesen szárnyaló prológusára az epilógus 
„röpülj hajóm"-ja csak rádupláz. A Vér és arany, melynek versei válságok közepette (A Párizs
ban felfedezett kór, a darabont hajsza árnyékában) születtek, feltárja Ady költészetének ere
dendő kétlelkűségét. Az előző kötet gesztusai javarészt még irodalmiak, most a költő körül 
már valóban és véresen „az élet csörtet". A kötet elejemár a Halál rokonáé, de végén még a 
Holnap hősét látjuk viszont, amint „A Holnap elébe rohan", s magabiztosan indul útnak 
„Az Értől az óceánig". Az Illés szekerén prológusában a választott próféta attitűdjét, beveze
tőül az istenes versek első ciklusát hozza, de ugyanez a kötet már a ciklusbeosztással is jelzi 
költészete alapvető schizmáját, s itt harsan fel először Az utca éneke, a Magyar jakobinus dala is. 
Forradalmi irányú versei is követik intim lírája fejlődési irányát: a Havasok és Riviéra, a 
Fölszállott a páva színpompás szimbolikájától a Csák Máté földjén, a Magyar jakobinus dala 
dísztelenebb, de robbanékonyabb formanyelvéig. A „Muszáj Herkules" terhe alatt roskadozva 
a kötetet versei egyik legszebbikével, az Én kifelé megyek cíművel zárja le: „Mit hagyok itt, 
nem is tudom már,/ Messzebb-messzebb visz minden óra./ Fekete-zöld babérfák terhe/ Esőzik 
a bús távozóra: / Én kifelé megyek". A Szeretném, ha szeretnének prológusa szembeötlő anti
tézise Az Illés szekerén kötetének: a magányosság, idegenség motívuma itt testvéries gesztusban 
oldódik, a közösséggel való eggyéválás vágyát jelzi. A kötet végkicsengése mindazonáltal itt is: 
„elnémulunk", s ha fellapozzuk a következő kötet, A minden-titkok versei befejező sorait, 
a Holnap egykori hőse régi gyors hajóját a „tűnődés bú-berzsenyes csolnak"-jára cserélve evez 
„naphalálig, hol nem lesz Holnap". 

Azt lehetne mondani, hogy a Szeretném, ha szeretnének, A minden-titkok versei idejében 
(azaz 1910 táján) érkezik el Ady dicsősége, de egyben „kétlelkűsége" zenitjére is; erősen egy
szerűsítve, lírájának „forradalmi" és „dekadens" pólusa is itt távolodik el egymástól leginkább. 
Életműve „statikájában" a kettő ellentmondásos egységet alkot; életműve „dinamikájában" 
váltakozva (olykor oszcillálva) hol az egyik, hol a másik kerekedik felül. A Szeretném, ha 
szeretnének egyik rendkívül sokatmondó ciklusa szerint ,,A harcunkat megharcoltuk, „miénk 
a vár", s valóban, emlékező kortársak és objektív tünetek tanúsága szerint ekkor már Ady 
és társai „nevétől hangos az ország", a hónaposok, a Nyugat elit-rangja biztosítva van. Ám 
ez a zenit mégsem beteljesülés, mégsem diadal. „Nem így jöttem, nem ezt akartam," mondja 
ekkortájt Kezdenek nyakukba venni című versében, mely — alkalmasint ugyancsak szándékol
tan — nem A harcunkat megharcoltuk, hanem az Egyre hosszabb napok ciklusba került, s nem 
tekinthető nézetem szerint holmi duk-duk utózöngének. Értelmezésemben a duk-duk affér 
egyébké-nt is bonyolultabb, mint hinni szokás. 

Holott társadalmi költészetének harcos intenzitása mitsem csökkent ebben a korszak
ban, A magunk szerelme kötetben pedig az irodalmi köztudat szerint éppenséggel kulminál, 
csak éppen funkciója, Ady költészetében elfoglalt helye változik. A Menekülő élettől a Ki 
látott engemig terjedő — ismét csak hozzávetőlegesen körülhatárolható — szakasz lírai alap
állása a „küldetés elfogadásaiként jellemezhető. Ady már lírája kezdetétől fogva hangoz
tatta, hogy „a harcok kényszerültje", hogy magyar volta áldozat. 1913 augusztusából való 
egy nem túlságosan feltűnő, de jelképességében rendkívül kifejező verse, a Lesz más lakodalom 
című. (Boncza Bertának írta.) A talján kisasszony, akihez nem tud eljutni, mert a portáját 
taposó idegen lovasok miatt „rá kell fanyalodnia a régi haragra", még ekkor is erről a nem 
keresett, terhes küldetésről vall. A korábbi kötetekben is váltakoztak ezek a sirámok az olyan 
gyöngéden vezeklő megtérésekkel, mint A föl-földobott kő, mégis, A minden-titkok versei után 
valami hangváltásra figyelünk fel: a költő mintha immár természetesnek, szükségképpeninek, 
megmásíthatatlannak fogadná el a neki rendelt életutat. Egyén és közösség (magyarság) 
konfliktusa fokozatosan a cél és eszköz dialektikus viszonyává alakul. Ügy tűnik, az volna 
a természetes, hogy a költő az ember „végső dolgairól" örök problémáiról daloljon; ehelyett 
harcolni kényszerül a puszta lehetőségért, hogy kidalolhassa őket. Potenciálisan ez a gondolat 
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is benne volt már az Üj versekben is, és végigvonul valamennyi kötetén: A minden-titkok 
verseiben a költő a „civódó magyar" képében jelenik meg, s kívánná, hogy haljon meg benne 
a „hun ördögök" békétlensége: „Hadd ne bánjam már, mit csinál a magyar . . . nézzek immár 
nagyobbakra is." De mégis bánja, s az „eszköz", a társadalom, a nemzet boldogulása, a nagy 
költészet feltétele céllá magasodik. Ez a különben természetes élmény és megismerés mindig 
a költő nagyságától függően kap drámai feszültséget, válik megrendítővé. A Margita élni 
akarban már tudja, hogy „Nagy ember és nagy nemzet élhet úgy, / Ahogy táncos, szent 
hóbortja akarja. / S ahogy futnak e menekült sorok, / Úgy buggyan ki szívemből megfacsarva / 
Magyarság fénye, könnye, tört hite", s a Ki lótott engem? olvasója szembesítheti a tölgyek 
közt valaha nyomorúságában is büszkén égnek meredő iharfát a „békés jobbágyfával", mely 
önként fizeti adóját, felismervén, hogy „lázadón teremni nem lehet". Ugyanebben a kötetben 
a kényszerű hivatás szépségére is talál már szavakat: „Szép szemben állni ezernyi pokolnak, 
s kis itthonunkban harcolni ki rendet. . . keresni egy bús kis országnak álmát", s néhány 
versnyivel később kezünkben a konklúzió, melyhez már nincs mit hozzátenni: „Jól megűzött 
magam a sorsom / S mégis a magyar sorsot hordom / S mégis ez átkozott mezők, / Magyar 
mezők és könnyezők / Magamnál százszor jobban fájnak . . . / És tán lassanként elfelejtem / 
Sorsom, életem, magam, lelkem,/ S hogy a magamé is vagyok/ S úgy halok meg, ha meghalok,/ 
Hogy helyettem meg sokan halnak/." A fenntartás nélküli belenyugvásnak és megnyugvásnak 
egy ilyen hangulatában írhatta valamivel későbben Utolszor még Parisba c. versét, mely 
a végzetes 1914-es esztendő első napján jelent meg a Nyugatban. Nem tudhatta (jóllehet 
Földessy szerint a zseni titokzatos ösztönével sejtette), hogy ez valóban utolsó párizsi útja 
lenne; mélyebb, személyesebb, a Párizs-élményen túlmutató intuíciót jeleznek ezek a sorok: 
„Utolszor még csöndben megáldom, / Hogy vagy és hogy nekem is voltál, / S aztán vissza, 
szivem, vén oltár/ őrizvén örök ifjúságot/ Rajta megvidámult kereszttel." Talán nem téves 
az az impressziónk, hogy az alázattól mint lírai funkciótól eljutott az alázatig mint emberi 
magatartásig. 

Az egymással feleselő hangulatok, gesztusok ezen az alapon alkotnak most magasabb 
rendű szintézist. A harcát megharcolt költő, a Lédával végsőt viaskodó, szerelmi bonyodalmak 
között bukdácsoló költő alapattitűdje ebben a fázisban a „menekülő élet", „télbehulló ember", 
„Istenhez hanyatló árnyék", de érzi, hogy az élet „még valamit tartogat", hogy „életének 
apadó ere áradni fog még". Rendkívül érdekes nyomon követni, mennyire összefügg ez a 
folyamat azzal a másikkal, mely a közelgő, érzelmi életének zárókövéül rendelt Csinszka
élményt s utolsó, áhítatos, szinte himnikus szerelmi költeményeit érleli. Az időleges ellanka-
dások és nekibuzdulások ritmusának háttere kétségkívül igen szövevényes: szerepet játszik 
benne a delelőhöz közelgő férfi lelkivilága, merőben egyéni alkata, de bizonyára a megint 
„fölszánt magyar világ"-nak is része van abban, hogy utolsó, háború előtti kötetében „mintha 
ifjú volna", „megint nagy vizekre" bocsátkozik. S ha A Minden-titkok verseiben fokozatosan 
kialakult témaköreit, „motívumrend"-jeit még gondolati művelettel olvasztotta össze egyetlen 
titokká, melyben minden összefügg mindennel, pályája második felében „cél" és „eszköz" 
egyre inkább kauzális-teleologikus egységgé ötvöződik. A költő úgyszólván fiziológiailag eggyé-
válik rendeltetésével. 

A fejlődés, melyet jellemeztünk, kimutathatóan megnyilvánul Ady stílusában, forma
művészetében is. Az első „nagy" Ady-kötetekben a költő valósággal tobzódik a színes, ötletes 
metaforákban, szimbólumokban; utólag olybá tűnik, hogy költészetének éppen ez volt a 
„legérthetőbb", de mindenképpen a legegyértelműbb korszaka, talán azért, mert Ady „minden
titkai" itt még világosabban válnak szét jól megkülönböztethető témakörökre. Amikor — 
éppen A Minden-titkok versei idején — a titkok elegyedni kezdenek, Ady lírája monumentá
lisabb, egyetemesebb kifejezést ölt; nagyobb bonyolultsága itt nem a nagyobb tarkaság, 
hanem a nagyobb gondolati feszültség származéka, egyszerűbb kifejezésmódja több ambi
valenciát tartogat. 

538 



Ha végezetül Ady költészetének harmadik, befejező szakaszát A halottak elérttől szár
maztatjuk (s arról neveztük el), ez nem pusztán kronológiai kényszerűség, nem is szolgai 
respektálása a történelmi deus ex machinának. Ady váteszi nyilatkozatai — versben és prózá
ban — eléggé bizonyítják, hogy a háborús apokalipszist jó előre emberi és művészi pályafutása 
hattyúdalának szánta, záróakkordként illesztette lírai életműve struktúrájába. Nem érte 
váratlanul: jóslatait, előérzeteit igazolta könyörtelenül. Eszmevilága már nemigen gazdagod-
hatik a háborúval; a fajtájával, a közösséggel való teljes eggyéválás mélyül el benne tragikusan. 
Egyén és közösség ellentéte nem oldódhatik fel ekkor sem teljesen, hiszen a háborús Magyar
országon — különösen kezdetben — Ady és a hozzá hasonlók szigetet alkottak a hisztériás 
őrület tengerében. Az egyén, önmaga jogait ekkor már nem egocentrikus megfontolásból 
védi, hanem — „túlnézve a rövid ma förtelmeit" — mint „hív tanú tegnapról", „mag hó alatt". 
(A háborús atmoszféra különös, de logikus dialektikája: a Holnap hőse a Tegnap hősével válik 
egyértelművé.) Ebben az attitűdben a magyarság legjobbjai egymásra találtak: ami Babitsnál 
„messze halló némaság", az Adynál a „várni tudás", a „böcsületes szegénylegény" finnyás-
sága, kényessége. S bár „tetőn, ahogy mindig akarta" révedte át a szörnyűket, nem személy
telen, hideg megvetéssel tekintett alá a magasból, hanem „fajtája takarója"-ként. Bizonyosnak 
vélem, hogy Ady racionális hierarchiájában első helyen ekkor is az Ember állt: a „botor", 
a „megcsúfolt" ember, az „aljas" ember, de ugyanakkor szépbe-szőtt hitű ember is, az Isten 
ígérete, akiért érdemes vigyázni a strázsán, védeni a „véres s ostoba feneségek" ellen. A halottak 
élén költőjének bizonyára ekkor is az Ember volt legfőbb gondja, s a magyar is elsősorban 
ember voltában. Mégis tagadhatatlan, hogy magyarság-féltése, fajtájával, fajtája történelmi 
sorsával való szolidaritása, ez a partikuláris gond hellyel-közzel túlharsogja, túlsírja a nagy 
emberi fájdalmat. A magyar líra ősi és természetes hagyománya ez egyébiránt: Vörösmarty 
forradalom előtti vízióiban „a világ beszél", de a nemzetre lezúdult katasztrófa első kétségbe
esett pillanatában az tör ki belőle, hogy „mi a világ nekem, ha nincs hazám". Ez a különös 
tragikum kerekíti életművét egésszé: az, hogy „minden külön összezsibolygott", hogy Tisza 
István a tizenkettedik órában érteni kezdi Ady Endre költészetét. „Sebeink megújulhattak 
százszor / Ügy adta az élet, / Támadtak a magyar sebeknél / Mindig tüzesebb kelevények, / 
Hamupipőke a magyar kín." Aki Adyt a magyar határokon túl, különösen közép-európai 
szomszédnépnek iparkodik bemutatni, meg kell hogy érezze: itt az a tartalmi specifikum, mely 
a bemutatást, ha nem is kényessé, de mindenképpen nehézzé teszi. Az Ady-líra végső gesztusai 
mégis áthidalnak minden látszólagos ellentétet. A Koldus hívesek átkában ezt írta: „Ha az 
adódott, hogy megérjem / Lakodalom múltjának tompa, / Síri és szörnyű csömör-napját, / 
Nem hiszem, hogy lelkem ujjongna. / Nem hiszem, hogy építő vágyam / Hívő lángjával újra 
égjen, / Egész magyar és ember-voltom / Lángja, égése lesz a szégyen." Mint kívánta, jelen 
volt a „koporsószögezésnél", akkor ment csak, mikor „igazait riadtan érezték egy véres 
piacban". Valóban nem volt oka ujjongani, de mindvégig megőrizte az Emberbe vetett bizal
mát — az „és mégis" optimizmusa ez, ugyancsak magyar lírai hagyomány. Cseh nyelvű 
tanulmányomat ezért fejezhettem be Ifjú szívekben élek című versének a jövő felé forduló 
credójával. 
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Péter Rákos 

L'ÉVOLUTION POÉTIQUE D'ADY VUE PAR DES ÉTRANGERS 

Cetté communication constitue au fond les prolégoménes á une étude sur Ady en pré~ 
paration pour des Tchéques. Elle est focalisée sur la poésie lyrique d'Ady, les autres aspects du 
Probleme, en premier lieu la vie du poéte, ne sont considérés que secondairement, pour apporter 
des compléments aux points discutés de l'interprétation, sans que pour autant étre une étude 
axée uniquement sur le texte. La poésie lyrique d'Ady est considérés dans son ensemble, com-
me une structure integrale avec ses rapports profonds d'une composition déterminée dönt les 
recueils, les cycles et les vers ne sont que der composantes d'une indépendance relative; dans le 
cadre de celle-ci, la discontinuité s'oppose ä la continuité des vers. Certains critéres de ceux-ci 
sont énumérés et illustres par l'étude. La structure étudiés est celle des „significations" et non 
des „formes". L'étude se compose de deux parts, la premiere est celle de la „statique de la 
poésie lyrique d'Ady", la seconde discute „la dynamique". Le mot statique veut désigner 
tout ce qui se refére ä l'appréciation de l'oeuvre integrale achevée du poéte, en dessinant pour 
ainsi dire la carte des ordres de thémes voisines; dans la part nommée dynamique, l'auteur 
retrace les étapes de l'évolution du poéte. Dans la parti I, „le monde uni, indivise des mystéres" 
est ordonné autour d'une idée maitresse, d'une position principale, selon laquelle le principe 
directeur des thémes du poéte est la dialectiquedeschoses„accomplies"et„inaccomplies" (qui 
ne seront jamais accomplies), dans laquelle la marche des événements s'impose autant qu'elle 
n'est désirable. Au cours de l'évolution, les rapports mutuels de ces deux pőles changeaient, le 
poéte était hallotté entre ceux-ci comme un „homme ä deux convictions", ne voyant dans l'un 
que le moyen de l'autre, pour accepter finalement, comme un „Hercule malgré lui", „un Her-
cule par la force des choses", et ayant renoncer ä ses buts, la servitude des moyens. 
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