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90 éve veszítette el a nemzet egyik legnagyobb költőjét, Ady Endrét, a mo-

dern magyar irodalom úttörőjét, aki 1906-ban megjelent Új versek mű kötetével 
korszakalkotó változást hozott a magyar líra területén. Szimbolizmusáról, mo-
dernségéről sok szó esik ez évforduló kapcsán, ám forradalmiságáról manapság 
nem „divatos” beszélni, mint ahogy arról sem, hogy korában az együttélő népek, 
nemzetiségek összefogásának, testvériségének legnagyobb hirdetője, propagátora 
volt. Pedig ez fehéren-feketén bizonyítható tény, és — sajnos — egy évszázad 
elteltével sem veszített aktualitásából a nagy költő tanítása, útmutatása vagy — 
divatos szóval — üzenete. 

Ady azért lett az „úri Magyarország” egyes képviselői szemében veszedelmes 
hazaáruló, sőt, nemzetgyalázó, mert ki merte mondani az igazságot a „magyar 
Ugarról”, az ország elmaradottságáról, másrészt hirdetni merte az azonos sorsú 
szomszédos kisnemzetekkel való összefogás szükségességét. Ady nem volt „ha-
zájának ellensége”, csak bírálója, rajongott népéért, a magyarságért, de sohasem 
került szembe az együtt lakó nemzetiségek érdekeivel. Cikkeiben, novelláiban, 
költészetében egyaránt bőven találkozunk ezzel a témakörrel. 

A költő a Szilágyság szülötte, ahol évszázadok óta együtt éltek magyarok, ro-
mánok és más nemzetiségek is. Szülőfalujában, Érmindszenten kis gyermekkorá-
tól együtt élt román társaival: „Itt mintha összetartoznék minden élet. Ennek a 
völgynek külön lelke van. A vegyítetlen fajták ritka fajtája él itt a völgyben. Túl a 
nagy tetőn s közel ide mindenütt kicsi, kunyhós falvakban vézna nyomorult em-
berkék tengődnek. Kétféle nyelven is beszélnek — magyarul és oláhul. De egy-
formára paskolta őket az élet. Sápadtak, csenevészek, gyöngék, szegények és sö-
tétek” — írja Öreg Szilágy István című novellájában. 

Amilyen természetes volt a faluban a két nép együttélése, olyan természetes-
séggel jelennek meg novelláiban a különböző nemzetiségű hősök, elsősorban a 
román szereplők (A púpos, Vérhalom és Barbarossa, A papkisasszony, Giroltán Mária, 
Szelezsán Rákhel kísértete, A durrsár, Benesán Mária zarándoklásai). Román hősei — 
papok, szép, fehérbőrű leányok, agyonhajszolt parasztok — mind ihlettel és sze-
retettel megformált alakok: „a szép, halk, fehér tiszta Benesán Mária” — így jel-
lemzi a román parasztlányt Benesán Mária zarándoklásai című írásában. A föltámadt 
leányság című novellában élesen szembefordul a kurtanemesek ostoba sovinizmu-
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sával, az olyan korlátolt emberekkel, akik inkább befogadják saját népük legjel-
lemtelenebbjeit, mint a becsületes, jó szándékú, de más nemzetiségű embert. 

Szülőföldjéről hozta magával a társadalomból kirekesztett, szegény sorsú zsi-
dók iránti rokonszenvét is. Később Nagykárolyban és Váradon is találkozik az 
antiszemitizmussal, ekkor írja Az ezüst Krisztus és a Vér városa című novelláit. Ko-
rai rokonszenvének egyik legszebb bizonyítéka A tojásos Riza című novella. 
Őszinte, meleg szeretettel ír a szép, de szomorú kislányról, akit kicsúfolnak, mert 
édesapja tojást árul a faluban (ez a szegény zsidók egyik foglalatossága, kenyérke-
resési módja volt). A költőt mélyen érinti és sokat foglalkoztatja ez a kérdés, és 
később ennek eredménye A bélyeges sereg című verse. 

Ady nem ismert és nem akart ismerni különbséget nép és nép, faj és faj között. 
A Répakapálás című lírai hangú novellájában a cigányság megbélyegzése ellen tilta-
kozik. A répakapáló magyar lányok között két cigánylány is dolgozik: Petyka és Ju-
liska. A két lányt úgy közösítik ki a többiek, hogy nem ittak velük egy korsóból, 
külön korsót kellett használni. A két cigánylány éjszaka beleiszik a többiek korsó-
jába, ami „az élet, a boldogság, az álmok teljesülését” jelenti számukra. 

Harcos, bátor hangú cikkeiben nyíltan hirdeti a nacionalizmus veszélyét, és 
harcra buzdít ellene. Abban az időben lépten-nyomon nacionalista jelszavak 
röpködtek a levegőben, de Ady ebben a zűrzavarban mindenkinél tisztábban lá-
tott. „A zsarnokok vagy uralkodni vágyók uszítják egymásra a nemzeteket” — 
vallja Ultimátum című cikkében. Ugyanezt hirdeti Nacionalisták című írásában is, 
bár tudja, hogy emiatt az uralkodó körökben hazaárulónak fogják bélyegezni. 
Nagy érdeme, hogy észlelte a megoldatlan nemzetiségi kérdést, és lelkesedéssel 
fogadja a románság forradalmi megmozdulását: „Egyszerűen gyönyörű az a hír, 
amely Máramarosból érkezik. Kaszát fogott a paraszt, mert megint eltagosítottak 
tőle valami százhúsz holdnyi földet. S a kőhátról úgy görögtek lefelé a földet mé-
rő urak, mint télen a lavina. Brávó, hurrá Máramaros, talán egyetlen forradalmi 
szöglete Magyarországnak. (...) A máramarosi oláh még tud lázadni, mert emlék-
szik Hórára és Kloskára” — írja A történelmi pellagra című cikkében. 

Legélesebben, legszókimondóbban A nacionalizmus alkonya című híres írásában 
választja el az igazi és az álhazafit egymástól. Tanításai, elvei ma is helytállók: „A 
nacionalizmus: a dühödt hazafiság: De még az sem. A patrióta nevet ugyan sok-
szor kompromittálták már, de még mindig szentebb fogalom köpenye, hogysem 
a nacionalizmust födhesse. A nacionalizmus nem hazafiság. A hazafiság valami 
olyan sine qua nonja az embernek és a társadalomnak, hogy még fogalommá sem 
kell sűríteni s szót sem kell keresni hozzá. A közös kultúrában s közös társadalmi 
munkában álló becsületes, munkás emberek mind azok. Hazafiak, ha úgy tetszik. 
Aki ellensége a haladásnak, a jobbra törésnek, az emberi szellem feltétlen sza-
badságának, hazaáruló, ha örökösen nem tesz is egyebet, mint a nemzeti him-
nuszt énekli.” 



24 90 éve halt meg Ady Endre 

Az évszázadokon át együtt élő Duna menti kis népek többségének — a sze-
génységben, nyomorban élőknek — a sorsa is közös. Erre mutat rá lírájának két 
híres, egymással azonos tartalmú, egymásra felelő darabjában is, melyekben a kö-
zös folyam — a Duna — jelképként szerepel. 

Mindkettő viszonylag korai vers. A Duna vallomása az 1907-es Vér és arany cí-
mű kötetben szerepel. A költő hangja itt még egyértelműen pesszimista, nem lát 
lehetőséget a Duna partján élő „fél-emberek, fél-nemzetecskék” sorsának jobbra 
fordulására: „A Duna-táj bús villámhárító. / Fél-emberek, fél-nemzetecskék / 
Számára készült szégyen-kaloda. / Ahol a szárnyakat lenyesték / S ahol halotta-
sak az esték. // „Sohse lesz másként, így rendeltetett”, / Mormolta a vén Duna 
habja.” 

Egy év múlva, az 1908-ban megjelent Az Illés szekerén című kötetben közölt 
hasonló tárgyú versében már jóval derűlátóbban fogalmazza meg a Duna men-
tén együtt élő népek sorsának alakulását. A Magyar jakobinus dala című költemé-
nye — melynek jónéhány sora szállóigévé vált — nem csak optimistább, de har-
cosabb, forradalmibb hangú is. A költő úgy érzi, nincs már messze az az idő, 
amikor a Duna és az Olt menti népek megértik, hogy közös a sorsuk, hogy „Du-
nának, Oltnak egy a hangja”, és ettől már csak egy lépés választ el az összefogá-
sig, a közös harcig: 

 
„Mikor fogunk már összefogni? 
Mikor mondunk már egy nagyot, 
Mi elnyomottak, összetörtek, 
Magyarok és nem-magyarok? 

 
Meddig lesz még úr a betyárság 
És pulyahad mi, milliók? 
Magyarország népe meddig lesz 
Kalitkás seregély-fiók? 
 
Bús koldusok Magyarországa, 
Ma se hitünk, se kenyerünk. 
Holnap már minden a mienk lesz, 
Hogyha akarunk, ha merünk.” 

 
Valószínű, hogy ezek a sorok a mai olvasó számára „hurrá-optimizmusnak” 

tűnnek, és a későbbi évek történései, különösen az első világháború, sem igazol-
ják — a költő számára sem — ezt a korai nagy hitet, felbuzdulást, de ez semmit 
sem von le a versnek sem az eszmei, sem a művészi értékéből. Ady a maga tör-
hetetlen hitével azt szerette volna elérni, hogy ezek a nemzetek, nemzetiségek 
ébredjenek rá közös sorsukra, egymásrautaltságukra, és nyújtsanak testvérkezet 
egymásnak. Ez az üzenete ma időszerűbb, mint bármikor. 
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Én láttam Ady Endrét. 
 

Tegnap kinézett az 
Orient Express ablakán, 

s a Gare de l’Est-en leszállt, 
akár egy tősgyökeres 

párizsi gavallér. 
 

Én láttam Ady Endrét. 
 

Ott sétált 
hátratett kézzel 

a Champs-Elysées-n 
s a Parc Monceau-ban. 

 
Én láttam Ady Endrét. 

 
Megállt a virágárusok 

bódéi előtt, 
s egy csokor virággal 

továbbhaladt a 
Rue de Lévis-n. 

 
Én láttam Ady Endrét. 

 
A Penseur előtt 
valamit súgott 

az Élet Szobrának. 
És láttam leülni a 

Café de la Paix teraszán. 
 

Én láttam Ady Endrét. 
 

Mellette 
ott somfordált Valaki 


