
A P R Ó C I K K E K 

„Akasszanak fel, ha értem.” Ignotus 
ismét cikket írt, — „olvasás közben”. 

Megszoktuk, hogy ő akkor ír, mi-
kor olvas s tán azért is oly nyakate-
kert az írása, mert csak félszemmel 
figyeli. 

Most kissé megkésve olvasott és 
írt, amennyiben Benedek Marcellnek 
egy magára nézve sértő régi megjegy-
zését utasítja vissza. Benedek azt 
mondta valamikor, hogy Ignotus volt 
az Ady-hajsza kezdője, mert ő írta ki 
róla először nyilvánosan, hogy Adyt 
nem érti. „Akasszanak fel, ha értem”: 
írta volt A fekete zongora versről egy 
zsurnaliszta értekezésében. 

Ignotus azzal védekezik, hogv ő 
nem úgy értette azt, hogy Adyt „nem 
érti”, hogy valóban nem érti, hanem 
úgy, hogy értelmével nem érti, fülével, 
orrával stb. azonban mégis csak érti. 
A felakasztást tehát bizonyára csak 
abban az esetben vállalta volna, ha 
Ady versét oly világosan megérti, 
mint a kétszer kettőt, vagy egy nép-
dalt, vagy — tegyük hozzá — egy oly 
cikket, melyet nem ö maga írt. 

Azt mondja Ignotus, hogy a régi 
költők így daloltak: „Isten, kit a bölcs 
lángesze föl nem ér”. „Földiekkel 
játszó égi tünemény”. „Mintha pász-
tortűz ég őszi éjszakákon, Messziről 
lobogva tenger pusztaságon: Toldi 
Miklós képe úgy lobog fel nékem”. 
„Zordon, de ragyogó lovagkor, kiégett 
Piros északi fény: újra felgyujtalak”. 
Sőt néha vakmerőbben is. mert „Vö-
rösmarty meg épen azt kérdi, hogy: 
Mi dörömböl az ég boltozatján, Mi zo-
kog, mint malom a pokolban?” „Ez 
nagy merészség”, mondja Ignotus, 
mert „a malom nem zokog s a pokol-
ban nincs malom”. (Honnan tudja?) 

Szóval: a régiek általában érthetőb-
ben zengtek s versök „a logika, gram-
matika, szintaxis és szótári értelem 
szerint határozódik meg”. „Bizonyos, 

hogy ehhez képest A fekete zongora 
értelme nem ily szabatos.” Ezért 
mondta a cikkíró, hogy akasszák fel, 
ha érti a verset: logikával, szótárral 
stb. nem érti meg, de mint „szakbéli” 
s „versbéliekben tájékozott ember” 
természetesen annál jobban érti. 

Ignotus persze mindezt sokkal hosz-
szadalmasabban fejtegeti, mint az 
effélét szokás, nyilvánvalóan azzal a 
céllal, hogy a kor végre megértse őt. 
S valóban igaza is van abban, hogy a 
verset nem mathematikai szempont-
ból kell nézni, a szótár nem kielégítő 
segédeszköz a költő megértésére (hi-
szen ép fordítva: a szótár egészül ki 
minden új költő frazeologiájával) s 
hogy — mondjuk röviden: a költő 
nem a tiszteletreméltó „beszéd- és ér-
telemgyakorlatok” szintjén mozog. Ezt 
azonban Ignotus előtt is tudta min-
denki s így kár volt oly terjengősen 
tárgyalni. Ignotus baklövése ép abban 
van, hogy azt hitte: ú j dolgot mond. 
Vagy, ami még valószínűbb: a régi 
igazságot, csak hogy újnak lássék, oly 
szertelen „szónoki formulával” fejezte 
ki („Akasszanak fel, ha értem”), 
hogy mondanivalójának súlypontja e 
frázisra terelődött. Tulaj donképen ját-
szott a szavakkal, mikor azt mondta: 
„Akasszanak fel, ha értem”. Jóllehet 
nagyon is értette a verset, a frá-
zisba azt az értelmet csempészte be: 
akasszanak fel, ha szatócs-mérlegelés-
sel értem, vagy: nyárspolgári okosko-
dással értem, vagy: logikai értelme-
zéssel értem stb. De ki olvas logikai 
értelmezéssel verset? 

A sok-sok affektált kifejezésmód, 
szavakkal való játék, tekervényes 
bölcsködés, nagyképű tudákosság és 
„szónoki formula” így végül is el-
nyerte méltó büntetését: az írót oly 
érzékeny ponton támadta meg a 
„félreértés”, mely persze fájdalmas 
lehet. Ő, aki Adyért annyit „küzdött”, 
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ő lett volna kezdője a költő ellen in-
dult hajszának? 

Pedig úgy van. De nem azért, mert 
— mint Benedek Marcell mondja — 
nem értette meg Adyt, hanem mert 
nagyzoló, természetellenes kifejezés-
módjával önmagát nem tudta megér-
tetni. Szóval rosszul írt. S lehet-e na-
gyobb bűne írónak, minthogy rosszul 
ír? Pláne akkor, abban a végzetszerű, 
ünnepélyes, soha vissza nem térő pil-
lanatban, amikor a költő népszerűsége 
s részben sorsa függött írásától! Igno-
tusnak összes rossz cikkeit megbocsá-
tottuk volna, ha ez egyszer jó cikket 
ír — de a hős a peripetia csúcsára ért 
s „vezetője” ahelyett, hogy nagyságát 
szemléltette volna, nevetségessé tette 
a maga hiú, öntetszelgő stílusvirágai-
val, tébolyodott mondataival s kétér-
telmű frázisaival! 

Nem hiába haragudott tehát Ady 
Endre az „akasztófáravaló” cikk miatt. 
S hiába „bokrosodik meg” most 
már Ignotus is Benedek Marcell igaz-
ságától: nem az a kérdés, hogy mit 
akart és mit értett egy kiszólásán, ha-
nem hogy mit ért el, mit tett vele. S 
hiába címezgeti most már Földessyt 
is, Benedeket is „tanár úr”-aknak (a 
persiflage forrása bizonyára a rend-
szertelen műveltségű zsurnaliszta némi 
irígysége a rendszeres tudással szem-
ben), Adyra nézve mindenesetre jobb 
lett volna, ha „szónoki” akasztófa-
szólamok helyett csöndesebb profesz-
szoros munkák egyengetik neki az 
utat. Ezek már útban is voltak (Hor-
váth János, Földessy Gyula, Szabó 
Dezső, Schöpflin Aladár, Laczkó Géza 
tanulmányai), de aztán túlharsogták 
őket a tolakodók, a kortesek, kik az 
Ady-ügyet a napihír szintjére sülyesz-
tették, duzzadtak az önteltségtől s iro-
dalmi csodadoktoroknak képzelték 
magukat, mert a költő egy-két hangja 
megnyílt számukra s fantáziájuk már-
már elhitette velük, hogy mivel le-
gyekként röpdösték körül a költő re-
pülőgépét, vele fognak szállni a hal-
hatatlanságba. 

Mind-mind halhatatlanok akarnak 
lenni, akik Adyról csak egy pár cik-
kecskét is írtak, vele beszéltek, őt 
szolgálták, vagy „szónoki formulák-

kal” keserítették! A logikában valami-
kor azt tanultuk: minden ember ha-
landó, Péter ember, tehát Péter ha-
landó. Most, hogy nem annyira Ady 
költészetétől, mint inkább az Ady kö-
rül szereplők érvényesülési futamától 
hangos a csárda környéke, szinte úgy 
tetszik, hogy minden betyár halhatat-
lan, csak az egy Péter, szegény Tas 
Péter: Ady Endre halott. Nem őt ol-
vassák, hanem azokat, akik róla írva 
fecsegnek önmagukról. Mert azt 
mondja Ignotus: „Mikor most pandu-
rék kezdenek tanítani minket, sze-
gény legényeket (egy „szegénylegény”-
nek illenék tudni, hogy nem minden 
„szegény legény” szegénylegény), hogy 
kicsoda volt Rózsa Sándornak Ady 
Ende, abban csak diadalát láthatom a 
mi szegény legénységünknek”. Elfe-
lejti Ignotus, hogy pandurék több 
Rózsa Sándort is ismertek, aztán is-
merték az egész „szegénylegénység” 
történetét, fejlődését s ha később is-
merkednek is meg Rózsa Sándorral: 
alaposabban megismerik, mint a 
„banda” tagjai. Vagyis, a betyárnyelv-
ről az irodalmira térve: a konzervati-
vizmus ép azért, mert mélyen benn-
gyökerezik a magyar irodalomban s 
annak Arany-hagyományaiban, egy új 
eredeti költői szellem felismerésével 
természetesen megkésik, mert ke-
vésbbé eleven az érzéke a jelennek a 
multétól eltérő jelenségei iránt, vi-
szont az ifjúság, mely még nem élte 
be magát a multba s a liberális zsur-
naliszta szellem, melynek meg soha-
sem volt köze a hagyományokhoz s 
így nincs mitől elszakadnia: a dolog 
természete szerint könnyebben befo-
gadja mindazt, ami új. 

A radikális politikai felfogás azo-
nosságán kívül ez a magyarázata 
annak, hogy Ady költői lángesze gyor-
sabban talált megértésre oly hivatla-
noknál is, akiknek tapsait csak jobb 
hiányában volt kénytelen elfogadni a 
költő. 

De hát „diadal!” Ez a fontos. Nem 
Ady diadala, hanem az övék. Ez a dia-
dal aztán diadalmámorral jár, a má-
mor meg a józan ész végső szikrájá-
nak elhamvadásával. Szomorú tünet 
erre Ignotusnak e mondata: „.. . ha 
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már a mi tájékunkon is akad, aki te-
szem engem tanítgat, hogy hogy' kell 
költőt csinálni, attól egy kicsit meg-
bokrosodom”. Hogy hogy' kell költőt 
csinálni! Érti ezt az olvasó? Akassza-
nak fel, ha értem. E szerint ő csi-
nálta volna Ady Endrét? Ime, hogy 

rúg ki a józan beszéd hámjából a meg-
bokrosodott esztétikai riporter. 

Ezt már nemhogy értelemmel, de 
még talán „füllel” és „orral” sem le-
het megközelíteni. Legfölebb tapintás-
sal. A pulzust kell megvizsgálni. 

Sovén. 
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