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mi aktualitást kölcsönözhetne az a körülmény, hogy a közelmúltban rengeteget szá- 
jaltak Ady magyarságáról és európaiságáról, népiségéről és urbánusságáról, pró és 
kontra. Az ilyen levegőbe beszéd természetéből adódik, hogy eleve nem lehet semmi 
alapja.

Az a feltételezés -  amit a fentiekben bizonyítani igyekeztem - , hogy AZ UTOLSÓ MO
SOLY Írása közben Ady képzeletében két versminta, két „vakdallam” dolgozott egy
szerre, és ezek közül az egyik a művelt irodalmárok, a másik a társadalom kevésbé 
képzett rétegei, a betyárponyvák fogyasztóinak ízlését tükrözte; az egyik a középkorig 
és azon túl visszanyúló latinos hagyomány, a másik a tizenkilencedik század vége új 
típusú magyar népzenéjének formai jegyeit viselte; az egyik az európai deákos, a má
sik a hangsúlyos magyar verselés lejtését mutatja (jóllehet a két hagyomány gyökerei 
a történelem során olykor, például a latin diákdalok és a magyar mulatónóták egyes 
típusaiban bizonyosan összefonódnak) -  mindez tehát ideológiáktól és a vélekedések, 
nyilatkozatok mindig kétes megítélhetőségétől függetlenül, tisztán formai, verselési 
jegyek alapján mutat rá Ady kötődésének, ízlésének és gondolkodásmódjának kettős 
természetére. Ha ugyanis akár az egyik, akár a másik tábor szája íze szerint való kije
lentéseket próbálunk találni a bő negyedszázadon átívelő életműben, alighanem min
denre és mindennek az ellenkezőjére is találhatunk idézhető szemelvényeket. AZ 
UTOLSÓ MOSOLY alapján rekonstruálható versmodell kettős természete azonban egy
idejűleg hajtotta a két értékrend érvényesítésére. ízlés és megítélés dolga, hogy hogy 
látjuk: lerontotta-e a két hatás egymást, vagy új minőség, a hangsúlyos anakreóni sor 
megszületését katalizálta. Maga a jelenség azonban, a kétarcú öntőforma megléte, a 
kettős kötődés pszichológiai dokumentumának tekinthető; és ez akkor is érdekes le
het, ha a kérdés aktuális vonásai iránt -  mint, bevallom, én magam is -  csekély érdek
lődést tanúsítunk.

Miklós Gábor

RAGACSOS LÉNYEK

Ez vajon most melyik délután lehet?
Felteszed az ötórai feketekávét, de nem gyorsan, 
csak épp annyira, hogy közben elképzelhesd, 
amint a barna lé lezúdúl rózsaszínű hasadba,

és felkavarja ott az ijedősebb halakat, 
mert minden apróbb zugban is egy állatkert 
lakozik, így, ha meghalunk,
ragacsos lények és testrészek kerülnek felszínre belőlünk,

olyanok, mint a novemberi utca tetemei,
nem falevelek, csak magányos háztulajdonosok,
akik besamponozzák a hajukat, és a tévé elé ülnek,
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de közben már eltelt egy-két hét, hónap,
és a munkahelyi Íróasztal is összetört, ellopták, leégett.
Az ablakon túl is, már csak a kávébarna ég...

Bánk László

LONDONBAN, SEJ...

(lányomnak, aki nem tud 
a fenekén maradni)

Csütörtökön megint őrt álltam 
s gondoltam, hogy menjen az idő: 
ha lábam helyén két faláb van 
elkéne már egy jó  kéregcipő.

Rád is gondoltam -  a medvebőr 
kucsmám mielőtt még földbe nyom, 
elhagylak én -  a Palotaőr, 
téged -  kis kurva -  menyasszonyom.

A kovácsolt kapu kinyílik, 
fenn öreg vasrózsák feslenek, 
a Herceg kérdi -  ott így illik:

-  hova tűnt a szép magyar gyerek? 
és kórusban kiált a gárda: 
visszament anyjához -  Agárdra!

Szabó Sándor

TANSZONG

Három holló bitót ácsol
égig érő diófából
arra já r  a hollócsászár
becsülgeti kapja rászáll
(Vö. „Mindig szarik a kutya valamit”.)


