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(Ady-élmények az erdélyi magyar költészetben) 
 
Ady és a Holnap városában, Nagyváradon („Várad: hol Ady Endre arca / Ra-

gyogott éjszakák homályán” — ahogyan ezt Várad című emblematikus költemé-
nyében Juhász Gyula megörökítette), a „Pece-parti” vagy „Körös-parti Pá-
rizsban” tehát (amiként Emlékkönyvében Tabéry Géza is aposztrofálja a várost) 
már szinte közvetlenül — egy hónappal — a költő halála után Ady Endre Társa-
ságot alapítottak, s 1919 júniusában pedig elindították a Magyar Szó című irodalmi 
lapot, amelyet hamar követett a másik, a Tavasz is — hangsúlyosan támaszkodva 
így nyilvánvalóan egyszerre a „Nyugat”-os ösztönzésekre és a helyi hagyomá-
nyokra. A Tabéry szerkesztette Magyar Szó kezdettől programosan hirdette az 
„irodalmi decentralizáció” szükségét és értékelvét, a „centrumtól az események 
kényszere folytán levált területek” kulturális öntörvényűségének megteremthető-
ségét, a saját és sajátos sorstudatot kifejező „önálló vidéki irodalom” kifejlődésé-
nek igényét. Az első lapszámok „tiszántúli és erdélyi” irodalomról beszéltek, erő-
síti meg emlékezésében Tabéry, sőt inkább volt a hangsúly a Tiszántúlon, mint 
Erdélyen, lévén az írók nagy része tiszántúli. (Gondolhatunk például az „élő 
fáklyá”-nak, a „lángész”-nek nevezett Adyról 1919 novemberében remek tanul-
mányban értekező — s a nagy kortársat egyébként versben /Ady Endre halálára/ 
is meggyászoló — debreceni Oláh Gáborra.) A keserű történelmi, trianoni fejle-
mények következtében azután természetszerűleg tért veszített a „tiszaháti” iro-
dalmiság hangoztatása — s helyette az erdélyi irodalom akkoriban még pusztán 
geográfiai szóhasználata került előtérbe (fogalmazott Tabéry). Erdélyi irodalom-
történeti összefüggésekben értelmeződött így egyre inkább az a tagadhatatlan 
eszmei-stiláris Ady-hatás is, amely Tabéry pacifista-háborúellenes és forradalmi 
jellegű, illetve majd a jellegzetes-tragikus magyar sorsérzést megnyilatkoztató — 
és kétségtelenül sokban a „telített vérhez” hasonlítható „sűrű fajiság”-ában 
megidézett-méltatott Ady hangját intonáló — nyugatos, stílromantikus-késősze-
cessziós verseiben szembetűnően megmutatkozik. Ars poeticus költeményeinek 
egyikében így vall: „Vagy érhetetlen cél, örök tető, / Bús éjszakámba ragyogó 
Kelet”; „Gyönyör s vajúdó béna fájdalom / Fagyott magtára, miből gyöngy da-
lom / Búg ki” (Ars); s egy másikban emígy: „Szittya felhők közt szárnyalt még az 
ének / Pár szárnycsapással ezelőtt” (Törött a szárny). Világosan látta Tabéry, hogy 
a meghonosodó és klasszikussá emelkedő nyugatos-esztéticista modernség és új-
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szerűség lényegét „az a nyelvújításszerű erupció képezi, mely valahol Vajda Já-
nosban és Komjáthyban morajlott fel, és Ady Endrében, Babits Mihályban, 
Kosztolányiban, Juhász Gyulában tombolta, élte ki magát.” Szenvedélyes-szép 
siratóénekeikben autentikusan jellemzik és elevenítik meg ezt a tüneményszerű 
fenomént, ezt az összetett Ady-jelenséget más akkori váradiak is: „Ki volt?… 
Bronzbőrű, szép kesely, / borús, pogány, poétafej, / korhely Apolló, bús, duhaj, 
/ fején dús, hollótollú haj. / Párisban is lovas nomád, / ki gőggel rúgtatott 
odább, / barbár napisten, hun kobold, / halál és csók heroldja volt, / ki míg élt, 
holtan bujdokolt, / s ma már halálon túl se holt” (Emőd Tamás: Itt nyugszik…); 
„Kunfajta, nagy szemű legény volt, / Szavában Kálvin lelke ég. / Mindszent fa-
lut, a bölcsőhelyét / A pocsolyás Ér önti el. / A hepehupás vén Szilágyban / 
Szegény diák tanyára lel. /…/ A vér és arany víg városában / Reménye, álma 
holnapi. / A bús és nagyszerű Sötétnek / Nekivág az új Messiás. / Fut a nagy, 
szent Holnap elébe. / Sírása az életsírás. /…/ Pogány titkokkal teli szívén / Egy 
csúf rontás ül: magyar átok. /…/ Föl-földobott kő lett belőle / És Páris lett a 
Bakonya, / De szívét megőrizte Léda / S a másik tiszta asszonya. /…/ Holt 
prófétánk, új Messiásunk, / Te műved lesz a szépnek műve, / Emléked rátalál 
örökké / Sok tiszta, új lélekre, hűre” (Gara Ákos: Az Értől az Óceánig — Ady-
reminiszcenciák). 

És kétségtelen az Ady-inspiráció azok körében is, akik a prófétikus, mitizáló-zsol-
táros beszédmód expresszionisztikus tónusba hajlításával, a szabadverses modernség 
vagy modernizmus kísérleteivel hoztak újat. Az Adyt példaképének tekintő Szombati-
Szabó Istvánnak még a frissítést adó, a sötét és traumatikus trianoni időkben, a ka-
tasztrófahangulat közegében („az erdélyi sziklák között, az egyetemes borongás napja-
iban”) kiváltképpen különlegességet jelentő szerelmi költészete is „Ady tragikusan 
zengő, fülledt Léda-szerelmére és héjanászára” emlékeztette később Dsida Jenőt; arra, 
hogy „a halál csontarca leskelődik a szerelem fiatal arca mögül”. De nemcsak ezzel az 
adysan „furcsa illatú”, „egzotikus” atmoszférájával ragadja meg Szombati-Szabó lírája 
a „poeta angelicus” Dsidát, hanem egész retorikai felépítésével, „ódon zamatú” szép-
ségeivel, biblikus vétetésű, „gondolatritmusos”, „litániaszerű”, „monoton mormogá-
sával” — „kemény kálvinista magyarságával” is. 

A tradicionális artisztikumot a destilizáló, depoetizáló szabadversnyelvi szenvedé-
lyességgel felváltó Bartalis János-i expresszionizmus (főként istenes-fohászos vagy ke-
serű öntanúsító változataiban) olykor szintén rokonságot mutat a rímtelen-aritmiás, 
gondolatritmusos prozódiához vonzódó, az ismétléses-anaforikus és egyszerű tősza-
vas-tőmondatos kijelentésességtől alapvetően nem idegenkedő Ady bizonyos verstí-
pusaival (a „kijelentő nyugalmas tudatossága jellemzi őt”; „Ady csupa kijelentő mon-
dat” — fejtegette ezt Babits Mihály, vagy 1921-es tanulmányában Áprily Lajos is, a hi-
ányos, állítmánytalan, mellérendeléses szintaxis, a „lapidáris” leírásmód különös han-
gulatfestő karaktervonásairól beszélve). „Vándor csillag. / Vándor madár. / Messze, 
messze vándorolok. // Zúgó vizen. Búvó erdőn. / Sóhajtás kél bús szívemből. (…) 
Hulló könnycsepp. / Hulló harmat. // Két szememből folynak, folynak. // Nincsen 
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falu. / Nincsen város. // Ahol csendben megpihenjek” — halljuk Bartalis egyik ilyen 
jellegű verséből. A Sírbeszéd Ady Endréhez 1920-ban viszont az enthuziasztikus 
kozmikus kitágítás, a végtelen expresszív univerzalizálás hiperbolikus nyelvformáit 
mozgósítja a nagyság és az apokaliptikus veszteség mértékének érzékeltetésére: „Eljött 
az idő / és én újra világsírodon állok. // Két parányi csillagom ég, / a Mindenség 
reszket. // Feléd fordítom fájdalom-arcom, / fáradt ölemben az Universum rózsái / 
fakadnak. (…) Az ormok gyászolnak. / Nincs Nap… / A vizek elfeketedtek (…) 
Sírod honába szólok, elköltözött Ember. / Isten-testvér! / Az egész föld zokog. / Az 
egész világ megváltó írt kér. / Hol nyugszik apostoli bús szatír-arcod? // A lebitangolt 
Ember új napja ébred. / Hol van Mózesi botod? / Mi egy történelmi perc 
kitagadottjai / oly siváran állunk, / hogy nemzeti létünk fénylő csillaga / mindjárt, 
mindjárt sírod éjébe hull — — — // Az egész Kozmosz vad sírja domborul.” 

Felsejlenek az adys színezetek és ihletések Szentimrei Jenő ugyancsak a dinami-
kus expresszivitás fokozatait végigjáró háborús lírabeszédében is; az Imádság roham 
után („Mint hűlt testből kiszálló lélek, / Lehullok Uram elibéd / És megköszönöm, 
hogy még élek”) vagy az Él az élet („Átgázol rajtuk kereke rútul / harc szekerének, / 
szél tovavágtat, ár tovazúdul, / de él az élet”) már címében is ilyesfajta reminiszcen-
ciákról vagy párhuzamokról tanúskodó hangütéssel szól. Az 1924-es Ady-óda (ön-
megnevezése szerint e „zengő szárnyas óda”) pedig egyenesen ditirambikus vagy 
panegirikus stanzákban magasztalja a „mindent lebíró hős”-t, a „modern titán”-t; az 
ünneplő-dicsőítő ének hagyományos szókészletével írja körül az értékmegtartó zseni 
(az „óceánból visszatért”, „az érmindszenti házhoz” megtérő „Ér”) útmutató, út-
megvilágító és hitet erősítő, egyszersmind aktivitásra biztató szerepét, vigaszt és re-
ményt sugárzó jelentőségét: „Néz, láttat s lát ’üveges nagy szeme’, / Benne ragyog 
jelen, múlt és jövő. / Dala ma is friss élettel tele, / Erővel és harsányan feltörő, / Ma 
is Igazság és ma is Zene (…) Nem halt meg, ó százszorta jobban él / A költő ma, 
mint testi életében. / Most telt meg értelemmel, most beszél / Igéje minden szívhez, 
mint teljében / Pompázó rózsa (…) Az él belőle már, ami örök (…) Te légy vezé-
rünk! Ím hozzád kiáltunk, / Add át nekünk, ami tebenned lényeg! / Rád függesztett 
szemmel hiszünk és látunk / Egy jobb jövőt (…) Halottan is égő fáklyánk maradj, / 
Új harcainkhoz új erőt te adj.” 

Ady megítélése, értékelése mindazonáltal az első pillanattól — mármint a kisebb-
ségi sorba kényszerült erdélyi irodalom megszületésétől — fogva vitás, ellent-
mondásos és problematikus volt. Bár eszményképe volt ő már az induló — és némi-
képpen rivalizáló — nagyváradi folyóiratoknak is, a voltaképpeni döntő kérdés, hogy 
miként lehet őt folytatni, azonnal felvetődött; fellángoltak ekörül a szenvedélyek, sőt 
az elismerés-elutasítás antagonizmusa fölé még új igyekezet is próbált hidat verni: „a 
költő utólagos megszelídítőié, akik hivatalos elfogadtatása érdekében átfestették hitval-
lását” (ahogyan ezt Kovács János, a Magyar Szó és a Tavasz 1971-es antológiájának ösz-
szeállítója megállapítja). „A váradi Ady-kultusz a maga ellentmondásait továbbadta az 
utódoknak”, de magának Ady jelentőségének a feldolgozása: „az irodalom fejlődésére 
gyakorolt sorsdöntő hatásának a tudatosulása szerves része a romániai magyar iroda-
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lom történetének” (szintén Kovács Jánost idézve). — S valóban, az bizonyos, hogy 
Magyar fa sorsa — A vádlott Ady költészete című korszakos 1927-es könyve előtt, 1922-
ben (a Pásztortűz 1922/23. számában) még Makkai Sándor is az igazság, szépség, jóság 
relativizálásának, az értékek összezavarásának, a szellemi-erkölcsi életünk megbénítá-
sára és elpusztítására törő, „halálos méreg” dekadencia terjesztésének a bűnében ma-
rasztalja el Adyt. A Magyar fa sorsa viszont már lényegében mindenkire revelációszerű-
en hatott (a Kosztolányihoz vagy Ravasz Lászlóhoz köthető akkori polémiák ellenére 
is). A teljesen más költői alkatú Reményik Sándor kezdeti és valamelyest mindvégig 
megmaradó idegenkedése is ekkor oldódik igazán, amikor tehát — nagyrészt Makkai 
e „perdöntőnek” nevezett könyve nyomán — eljut a belátáshoz: az „újszerű”, „lobo-
gó”, „szárnyaló” Ady-hang „hallatlan tömörsége”, a képek, színek, szimbólumok 
megrázó ereje a teljességet üzeni és közvetíti: „mélységtől magasságig, szennytől tiszta-
ságig, istentagadástól istenimádásig, pokoltól mennyig”; s vele „a magyar irodalom ta-
lán legnagyobb formai, nyelvi, kifejezésbeli forradalma érkezett meg, egy óriási lírai 
megújulás, olyan felszabadulás, amilyenről a századvég halvány és vértelen költészete 
álmodni sem mert.” Igaz, a nagyon hamar Ady halála után (1919 februárjában) szüle-
tett és „a megbékélt Ady Endrének” ajánlott Köt a rög című versének retorikai rájátszá-
sai már akkor a katartikus és megvilágosító, megigazító sorsparadoxonok végső igaz-
ságai szerint láttatták a költőóriást: „Aki messzevágyik, / Csak hazáig ér el, / Ha nem 
selyemszállal: / Köt a rög kötéllel, / Koporsókötéllel. // Aki pártos szívvel / Önszí-
vére lázad, / Földalatt lel végül / Ősi hazát, házat, / Nyugodalmas házat. // Aki tépe-
geti, / Mint egy nyűgöt, átkot, / Szívében hordozza / Az a magyarságot, / Igaz ma-
gyarságot. // Akinek magyarul / Muzsikál a vére, / E bús szerelemtől / Nincsen me-
nekvése, / Sehol menekvése. // Majd ha a sírodon / Friss tavaszi hajtás / Nő — Te 
is belátod: / Így van ez jól, pajtás, / Így van ez jól, pajtás.” (Ld. ehhez: Pomogáts Béla: 
Reményik Sándor és Ady Endre, Kortárs, 2011/7-8.) 

Az 1909 őszén Nagyenyedre A Holnap és Ady köteteivel, Ady felszabadító és 
eszméltető hatása alatt érkező Áprily Lajos későbbi, 1920-as verse, A halott Ady 
emlékének alcímet viselő Patroklos alszik egyszerre kiállás és hitvallás a nagy kortárs 
sokféle érdektől kisajátítani próbált viharzó grandiozitása mellett; akinek öröksé-
géért, „birtokáért bőszült torna foly”. Milyen „nagyon élő és aktuális volt ezek-
ben az időkben” ez a vers, „s ki tudja, meddig lesz még az”; „Patroklos alszik, és 
holtteste körül folyik az ádáz viadal” — vallotta erről 1935-ben Reményik. 
„Áprily távol állott ettől az Adyt egyes csoportok számára kisajátító harctól. Ő a 
harcok fölé emelkedett, a pártok és az idő felett Ady jövőbe világító nagysága ra-
gadta meg”; „Ady költészetének új korszakot formáló ereje nyűgözte le, azt fél-
tette, azt akarta a jövő számára megőrizni” — írja monográfiájában Vita Zsig-
mond. S noha a szimbólumteremtő, nyelvi-képi Ady-hatás jelei olykor meg-
figyelhetők Áprily verseiben, mindez (a Reményiké mellett) megint csak egy táv-
latos példa lehet arra, hogy a megnyugvás szelídebb hangjait kereső — vagyis egy 
egészen másféle poétikai alkatú líravilágot képviselő — költő is miképpen tud hi-
telesen ragaszkodni egy korszakos géniusz eszmei-etikai hagyatékához. 
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S ahogy aztán Áprily törekedett a stiláris és hangnemi függetlenedésre, hasonló-
képpen igyekezett a fiatal Dsida Jenő is levetkőzni a robusztus Adytól eredő óhatatlan 
impulzusok nyomait, s hatásától távol tartva magát mihamarabb megtalálni egyéni 
hangját. Egész nemzedékére is jellemző egyébként „az Ady-utánzás tudatos-gondos 
kerülése — az ’Ady-epigon’ a tízes évek végétől súlyos megbélyegzésnek számít” — 
amint azt Láng Gusztáv is konstatálja. A markánsan másfajta költőiség eszményei 
azonban nem jelentik azt, hogy Dsida is, mégis, ne érezhetne mélyen rá — és szintén 
versben is, a méltató esszék mellett — a Magyar fa sorsára; ezt a címet viselő („Makkai 
Sándornak mély tisztelettel” dedikált) költeményében ráadásul a felbolydító Makkai-
féle értelmezés prizmájára vetítve a megszenvedett — „zordon” zivataros — sorsve-
rés és a fájdalmas kitagadottság mély tragikumát. Eredendő Kosztolányi-rajongása 
sem csorbítja meggyőződéses Ady-tiszteletét — amelyet a Pásztortűz 1927/24. számá-
nak vezércikkében, A félszáz esztendős Ady Endre című esszéjében oly ékesen meg is fo-
galmaz. A „nyelv zenéjének, szókapcsolásának, gondolatfűzésének, általában annak, 
amit a költészet testének nevezhetnénk, Adynál nagyobb mesterét mai fogalmaink 
szerint nem lehet elképzelni” — állítja, s „borzongó” misztikummal teli szerelmi lírá-
jában „két lélek és test sors rendelte, önmarcangoló egymás felé vergődését” hangsú-
lyozza, vallásosságában „az örök emberi pietás” megrázó személyes élményszerűségét 
(mely „mint borzalmas segélykiáltás harsan ki a végtelen diszharmóniából egy megsej-
tett kormányzó Valakihez”), magyarságküzdelmében pedig a megrendítő önismereti 
mélységek eszméltető tragikumát és katarzisát domborítja ki. Mindezzel egyidejűleg és 
az Ady-utánérzések határozott elkerülésének szándékával ellenben az Ady-tónusok új-
jáéleszthetetlenségét is nyomatékosítja. Nem riad el Ady prófétikus beszédmodorától, 
ha folytathatatlannak véli vagy ítéli is azt, noha az erdélyi lírában mindenütt érzi az 
„Ady-intonálást”. Igaza van, mert csak a nagy erdélyi „helikonistákat” tekintve is 
Tompa László későszimbolista imaginációjában, vészterhes jelképi vízióiban és sorsos 
sugallataiban, a ló vagy a lovas motívum sűrű és sejtelmes, egyszersmind robajló asz-
szociációiban bizton és mindenképpen ráismerhetni az Ady-stílus közvetlenebb remi-
niszcenciáira, közelebbi szóképi, formaképzési és látomástapasztalataira. A szecessziós 
szenzualizmustól a szikár-tárgyias vallomásosságig ívelő Olosz Lajos-lírában szintén 
felfedezhetők az — elsősorban a végzettudatos, paradoxonos mondatszerkesztő — 
adys örökség jelei: „Nagy-nagy vágyam, / életkoporsóm, tüzes ágyam, / bocsáss meg 
nekem, / hogy egészen sohasem akartalak. (…) Adj még nekem egy utolsó tavaszes-
tét, / hadd öntsem ámított szívedbe / a legigazabb esztelen / és elkésett szerelmet” 
(Félig élt élet). S egy másik — mert túlságos utánérzésektől terhelt — dimenzióban és 
minőségszférában az induló Wass Albert (ugyancsak megénekelve a „lelke-
lombja tépett”, „fekete”, „dac-kemény”, „szél-járta”, „árva” „ősi” Magyar fa sor-
sát) olykor csakugyan rikító stílus-, sőt motívumimitációkkal, pontosabban talán 
egyszerű stíluspróbákkal vagy stílusgyakorlatokkal alakítja hanghordozását: „Ál-
lunk egymástól messze-távol, / és minden álmunk messzeség. / Vagyunk bús, árva 
óriások, / rekettye-raj közt büszke Mások: / idegenek és jegenyék”; „Rohanj au-
tóm, rohanj velem, / rohanj dübörgő életem (…) A végtelenbe így megyünk, / a 
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Mámor lesz az Istenünk, / csókkal-csatázó életünk”; „Hol sápad már az ősz vará-
zsa, / ma furcsa nászt ül két madár: / belekering a hervadásba / rikoltozó, vad 
Héja-pár”; „Ma nagyon csókolj, / nyíljék ki lelked legszebb csók-virága: / ma csó-
kolsz utoljára”; „Együtt daloljuk ezt, / két dalnoka az ősznek, / higyjétek el ne-
künk: / mi mindig szeretünk, s mindig temetünk, / mindig temetünk”; „Lehajtott 
fejjel, nesztelen haladt. / Hiába volt felhőbe-halt a lelke: / azért az erdő mégis ész-
revette (…) A Nyár ment át az erdőn, / s amerre elhaladt: / a néma erdő döbbent 
katonái / tisztelegve álltak sorfalat”; „Életet élni egymást nézve, / megcsöndesül-
ve, megigézve. // Hegyre futni, ha jönnek mások: / babonás régi látomások. // 
Keresztet építeni, szörnyű-szépet, / homokba írni végtelen meséket. (…) S amikor 
halkan közelít az óra, / befeküdni egy ringó koporsóba, // zöld vizeken sötétkék 
égre nézve: / úgy suhanni ki a semmiségbe”; „Nem úgy fakad a vers / ahogy Ti 
gondoljátok, / nagy véres harcok árán, / könnyes, bús csókok árán: / nem úgy fa-
kad a vers.” (További adys sorokat mutat ki Wass verseiben Tapodi Zsuzsa /Az 
Ady-kultusz hatása az induló erdélyi magyar irodalom identitástudatára, in: Közösség, kultúra, 
identitás, szerk. Pap Levente, Tapodi Zsuzsa, Kolozsvár, 2008/.) — Mindez persze 
nem csoda: Ady kivételes hatása alól teljességgel szinte senki, korábban sem vonhat-
ta ki magát. A kolozsvári költő-barát (akiről még maga Ady írta 1916-ban a Nyugat-
ban, hogy „ama meg nem tévesztők közül való, akik nekünk örömünk és elégtéte-
lünk: megéreztek, bejelentettek, szeretnek bennünket, harcolnak értünk. Azok közül 
való, akiknek a művészi örök ifjúság igazán sajátjuk, s nem erőlködés vagy szemér-
metlen csalás”), Jékey Aladár tehát például már 1914-ben versciklussal hódol, tiszte-
leg a zseninek (Ady); a fiatal Bárd Oszkár pedig szintén a tízes években visszhangoz-
za őt elbűvölten — művészi törekvéseit később és általában is programosan követ-
ve; „’férfi-isten’-nek, ’bús, pokoli dalnok’-nak nevezi Adyt és szellemi örökségét 
büszkén vállalja: ’mégis tőled jöttünk, utódaid vagyunk’ (Ady Endréhez)” (írja monog-
ráfusa, Murvai László). Szombati-Szabó István, aki Debrecenből érkezvén, „1918-
tól haláláig a dél-erdélyi magyarság körében a magyar kultúra népszerűsítésének alá-
zatos és fáradhatatlan szolgája volt” (Győri L. János: Szombati Szabó István mint a Deb-
receni Főiskolai Lapok szerkesztője, in: Cselekvő irodalom — Írások a hatvanéves Görömbei 
András tiszteletére, szerk. Bertha Zoltán, Ekler Andrea, Bp., 2005), ugyancsak ele-
venen tartotta az Ady-élményt. Nem véletlenül tárgyalja külön címszó alatt az 
Ady-kultuszt Osvát Kálmán 1928-ban Nagyváradon megjelent Erdélyi Lexikona, s 
adták ki ugyanekkor (bár évszám feltüntetése nélkül) Kolozsvárott az Arcok és 
harcok Ady körül című tanulmánykötetet — Gaál Gábor előszavával. S a kora-
beli Ady-hatásokat több alapvető tanulmányában is feltérképező Kozma Dezső 
(Ady és a születő erdélyi magyar líra, Utunk, 1969/4.; A hazai Ady-viták történetéhez, 
Igaz Szó, 1977/10.; Az Ady-örökség történetéből, Nyelv-  és  Irodalomtudományi  
Közlemények,  1988/1.; Ady  Endre  emlékeze- 
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te, in: Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 1., főszerk. Balogh Edgár, Bukarest, 1981) 
úgyszintén megállapítja: „Az új utakat kereső romániai magyar írók, költők szinte 
egytől egyig ősüknek tekintik Adyt. (Áprily Lajos, Jékey Aladár, Reményik Sán-
dor, Szombati Szabó István, Szentimrei Jenő, Bartalis János, Wojticzky Gyula, 
Nagy Emma, Bárd Oszkár versben is hitet tesznek.)”; „Sokan Ady kifejezéseivel 
élnek, Ady módján fogalmazzák meg mondanivalójukat, hozzá hasonlóan akar-
nak ’a vizeknek új medret ásni’. Tompa László — magányos fenyőként — adys 
daccal ’nyílt csodákba’ néz, ’szent ős-melódiáknak’ adva át magát, Olosz Lajos 
’pogány csodákra’ vár, és a nagybetűs Élet számára is Titok, Varázs, Mámor; 
Berde Mária ’dölyfös daccal’ vívja ’zord tusáját’, Szombati Szabó István úgy érzi, 
’űzöttje életnek és halálnak’, istenverte átok-erdeje pedig az Ady megénekelte 
magyar Ugart szimbolizálja.” És erre tapint rá 1924-es előadásában Kuncz Ala-
dár is, aki úgy észleli, hogy bár nem találhatunk „minden költőnkben Ady-
hatást”, de szelleme, felszabadító gesztusa mégis él „minden költőnkben, akár 
klasszikus álmokat kerget, akár szabad versekben énekli a mai élet diadalát; akár a 
legelvontabb egyéniesség szféráiba vonul, akár a tömegérzések hullámaiba veti 
magát, mert a vers diadalát, a költői hivatás áldottságát ő hozta vissza a magyar 
irodalomba.” Ady — és a hazai magyar irodalom kialakulása című, 1957-es áttekintő 
tanulmányában (Utunk, 1957/47., 48., 49.) Jancsó Elemér definíciószerűen is le-
szögezi, hogy „az 1918 és 1928 között kialakuló erdélyi polgári irodalom Ady és 
a Nyugat jegyében bontakozott ki”, s hogy eszmei-esztétikai hatásuk nélkül az 
erdélyi irodalom talán nem is jött volna létre. (Mindezekhez a kérdésekhez ld. 
még Szabó Zsolt Egy nemzedék hivatása — Ady Endre költészetének hazai fogadtatásá-
hoz című tanulmányát a többi hasonló témájú írással együtt a Korunk 1977/9-es 
emlékszámából, Kántor Lajos és Láng Gusztáv kézikönyvéből /Romániai magyar 
irodalom 1944–1970, Bukarest, 1973/ az Ady-kérdésnek szentelt bibliográfiai feje-
zetet, illetve legújabban a Jelek és csodák — Ady Endre és Erdély című kitűnő szö-
veggyűjteményt Sas Péter szerkesztésében /Bp., 2008/, valamint Pomogáts Béla 
részletesen eligazító kísérő tanulmányával az Erdély Adyja /Nagyvárad, 2007/ 
című gazdag összeállítást a költő Erdélyhez kapcsolódó verseiből, elbeszélései-
ből, publicisztikai írásaiból, s ugyancsak Pomogáts Béla szerkesztésében a Levél a 
végekről /Csíkszereda, 2007/ című díszkiadású válogatást Ady Erdély-
költeményeiből; és Pomogáts Béla Ady Erdélye és Erdély Adyja című tanulmányát 
/Kortárs, 1996/2. és in: uő: Öt költő, Marosvásárhely, 2005/; továbbá Péter I. 
Zoltán több idevágó könyvét, köztük az Ady Erdélyben /Bp., 2003/ címűt.) 

De ha Dsida felismerte és megállapította Ady irodalomhistóriai egyszeriségé-
nek és poétikai folytathatatlanságának tény- vagy törvényszerűségét, illetve tézi-
sét, akkor az „ötvenéves”, majd a tíz éve halott Adyról szólva (1927-ben és 
1929-ben) már Kuncz Aladár is (aki 1924-ben még elsősorban világszemlélet-ala-
kító újszerűsége, kivételes forradalmi, egyszersmind hagyományhorizontú teljes-
sége, szuverén európai és magyar egyetemessége, „tisztán magyar talajból” gyöke-
rező és csak onnan kinőhető jelenség-volta, s így viták fölött álló, „pártoskodó 
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mérlegeléseken” győzedelmeskedő „felsőbbleges” művészi örökéletűsége, halha-
tatlansága mellett beszélt és érvelt), különös élességgel nyilatkozva, még erőtel-
jesebben helyezi őt az irodalomtörténeti múlt övezetébe. Egy korszellem meg-
testesülésének nevezi a költőt, akinek zsenijén keresztül játszotta el a kor a maga 
„komor és zord melódiáját”, „halálszimfóniáját”; s leszögezi, hogy a márványos, 
„éteri tisztultságba” — sőt a „mesebeliségbe” — távolodott és zárkózott Ady 
Endre: „a múlté”. Mert „a múlté az a világ, az a sok rettenetes szenvedés is, ame-
lyet ez a szörnyű látomású vátesz megjósolt.” Az apokaliptikus pusztulás utáni 
életkezdés, a kiküzdendő új életöröm történelmi vágyának és reménységének az 
érzülete fűti tehát Kuncz Aladár szavait, miképpen a Dsida Jenőéit is, aki ugyan-
csak szépen ecseteli, hogy „sötét magyar homloka körül babérkoszorúval, a nagy 
lelkek gloriolájával” Ady „belépett a klasszikusok mozdulatlan”, noha „lelkeket 
mozgató glédájába”, s hogy így — a mást kívánó korízlésnek engedve — senki 
többé nem írhat az ő hangján; „örök magyar emberi új lírája a mai ember szemé-
ben már csak a múlt forradalmát jelenti”. (Érdekes az is, hogy az 1924-ben még 
Ady-ódát zengő Szentimrei Jenő 1928-ban már úgy vélekedik, „az Ady-hatás szű-
nőben van Erdélyben”, hogy aztán 1957-ben, a nyolcvanadik születésnapon 
mégis kijelentse: Ady „beleivódik az emlékezetbe. Beszüremkedik pórusainkon 
át a szervezetbe.”) 

Ilyen módon történt tehát meg a Trianon utáni Erdélyben Ady úgynevezhető 
„kanonizációja” — nem kis részben a nagyszerű Makkai-könyvnek is köszönhe-
tően —, azzal a bizonyossággal, hogy költészetének eltávolító „archiválása” ép-
pen nem jelentheti egyúttal világteremtő eredetiségének, univerzális látókörének, 
gyökeresen magyar és szférikusan egyetemes szellemi-művészi teljességvarázsá-
nak és igazságérvényének a megkérdőjelezését. Verseinek összességét „Ady-
Bibliaként” olvasó közvetlen utókora, főként aztán az egész Kárpát-medencében 
kiteljesedő népiség áramlata, a népi írói mozgalom szellemi erőt és erkölcsi-
szemléleti biztonságot merített belőle évtizedeken keresztül — a tragikus magyar 
szétszóratásban is. — Jékely Zoltán 1940-es, „Ady szellemének” ajánlott 
balladisztikus verse éppen ezt a megtöretettséget cselekményesíti — a rárohanó 
„vad hegyi rablók” kegyetlenségének áldozatul vettetett hírvivő epiko-tragédiájá-
val demonstrálva a célhoz nem érés önkritikus gyötrelmét: „hát megfogant az 
átok, / s hazánk azóta nem az, ami volt. / Csonkák lettünk, megváltó hírre vá-
rók, / hazugság-hivők és nagyálmodók” (Átok). Gellért Sándor viszont szilaj-da-
cos hetykeséggel és rátarti önérzettel, ugyanakkor kedélyes méltóságtudattal kér-
di: „Úgy-e Ady Endre, / vallod te is, hogy itt / nem akad mi párunk / öt-hat 
embernyomig” — még ha az Isten teremthet is bármikor „táltosujjúakat”; azért 
„nagy csiszárság is / a magyar csiszárság: / Napóleon trónján / kiveri pipáját” 
(Csiszárság). És ez a táltos-motívum bukkan fel Sirató Földessy Gyula felett című 
(1965. március 6-ára keltezett) versében is: „Én is ültem, Gyula bátyám, / Ady 
táltos-paripáján / s mentem fiatal koromban / fel hozzád a Rózsadombra.” Gel-
lért Sándor egyébként riportszerű, esszéprózai vallomásfüzérben is emlékezik a 
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költőre, megeleveníti az érmindszenti tájat — Ady Endre szülőföldjén című írásá-
ban (in: Gellért Sándor: Kóborló hadjáratok, Szatmárnémeti, 2001) —, szív-
ügyének tekintve az Ady-porta műemléki-emlékmúzeumi sorsát, és kedves, sőt 
frivol anekdotákat is gyűjtve a költőről a falu Adyfalvára való átkeresztelésekor, 
1957. november 24-én. Úgy látja, hogy „Ady költészetében a szülőföld, a mind-
szenti táj a maga elhagyatottságában (…) kicsiben a haldokló Magyarország”, 
annak a kísérteties jelképe; s hogy így „az érmindszenti táj az országot és Ma-
gyarországot, de magát a költőt is jelképezi”; „ő az Avar-domb, akiben kincsek 
rejlenek”; „a táj vigasztalan, de a költő érzi és tudja, hogy az élő életet nem lehet 
megállítani”; „az Ér nagy, álmos, furcsa árok, pocsolyás víz, sás, káka van benne, 
az Óceánt mégis eléri.” Valóban: „Gellért Sándornál a magyar költők rangsorá-
ban Ady állt az első helyen. Nemegyszer hangoztatta, hogy ketten tudnak igazán 
magyarul: Ady Endre és ő” (Móser Zoltán, Székelyföld, 2011/10.). — S mások is 
a rájuk jellemző stílusformákban róják le tiszteletüket, emlékeznek a nagy elődre. 
Szemlér Ferenc egyszer ódaian tesz ragaszkodó vallomást (Ady ünnepére), másszor 
arra szólít fel csendesen, hogy mert ő „mégis csak él”, „tisztelet / adassék ne-
ki!… Múlt és jövő // hajtson neki fejet, / mert ő a hit, a bizalom, a tett” (Szerény 
tisztelgés); Horváth Imre tárgyias-elvont portréverse pedig szűkszavún metszett 
absztrakt-kísérteties képekben vizionálja és láttatja a „szélfújta fák”, záporozó 
„fagyott madarak” között, a „farkasordító éjszakában” didergő költőt: hogy „az 
utókor üvölt utána” (Ady). És igézetes marad ő még a progresszív-programos, 
aktivista avantgardizmus bűvköréhez vonzódó Méliusz József számára is, aki 
„Adynak egy szabadságközpontú magyarság- és Erdély-képével sétál például 
Enyeden is. ’Ady lírai csodatevésének vagyok a rabja’ — vallja” (ahogyan 
Méliusz monográfusa, Borcsa János írja). 

 
* 

 

És áttételes hatásgyakorló, megszólító erejét ezután sem veszítette el e líra 
olyan mértékben, hogy az elhanyagolhatónak volna vélhető. Az Ady-szuggesztió 
a lírai transzformáció számtalan változatában — az áthallások, idézetek, utalások, 
parafrázisok, stílusimitációk, textuális, motivikus, konnotatív utalások megannyi 
alakzatában, közvetettebb vagy erőteljesebb hatásformákról tanúskodó megnyi-
latkozásában, illetve a kimondott hommage- és emlékversek sorában — lelhető 
föl a későbbi, az újabb korok erdélyi költészetében is. A költő halálának félév-
százados évfordulóján Dévald László listát készített az addigi Ady-emlékversek-
ről (Versek Adyról, Ady Endre dicsérete, Utunk, 1969/4.), a teljes magyar irodalmat 
számba véve: s a címlajstromban felsorolt több száz mű között mintegy félszáz 
az erdélyiekhez köthető alkotások száma. (Ma, lassan újabb fél évszázad eltelte 
után talán megint aktuális és tanulságos lehetne egy ilyen felmérés és összeállí-
tás.) 



46 135 éve született Ady Endre 

Egy-egy lírai darabban vagy akár csupán egy-egy hangulati mozzanatban is ki-
fejeződhet mindenesetre Ady megidézésének jelentéses gesztusa — a második 
világháború után színre lépő nemzedékek körében is, a mai napig tehát. 

Szilágyi Domokos lírájának tragikus drámaiságába, zsoltáros-biblikus versei-
nek ódon keserűségébe, a Szegénylegények plebejus indulatsűrűségének hangzataiba 
vagy a Magyarok önostorozó nemzeti viviszekciójának kíméletlenségébe például 
kétségtelen adys intonációk és visszhangok vegyülnek. (Még ha 1969-ben 
definitíve jelenti is ki egy vitára késztető cikkében: „József Attila közelebb áll 
hozzánk.” /Idézi: Kántor Lajos: Ki vagy Te, Szilágyi Domokos?, Bp., 1996./) Egy 
korai (1957-es — s az Igaz Szó 1957/11-es, monumentális Ady Endre-emlékszámá-
ban közölt) költemény, az Emlékezésként Ady Endrére alcímű Érmellék pedig köz-
vetlenül és az eszmei ragaszkodás hevületével idézi — születésének nyolcvanadik 
évfordulóján — a nagy előd alakját, igazságainak örökérvényűségét, jövőteremtő 
küzdelmeinek, lázadó szellemének közösségi, szociális és erkölcsi értelmét: „A 
’hét szilvafa’ most őszi fényben ragyog. / Alkonyati bíbor hullik a sűrű csendre. 
/ Amíg az Ér felér a messze Óceánig: / Rólad csobog halkan mindenütt, Ady 
Endre”; „Szilárd szó kellett és nem elszálló, könnyű sóhaj —: / A te szavad volt. 
— Vertek? — Visszaütöttél. — Harc volt, / harc életre-halálra, sőt, a halálon túl 
is”; „Megköszönjük, hogy fájtál, mert dallal balzsamoztál / minden sebet, hogy 
többé soha, soha ne fájjon…” — Ady utáni „szöveg-helyzetnek” vagy „helyzet-
szövegnek” nevezi Történelempedagógiai lecke fiúknak s leányoknak című, morál-
teológiai kontextusba ágyazott, „prédikációs” bölcseleti intelmeit Páskándi Géza 
arról, hogy „némely fiatalok magát az ifjúságot tévesztik össze a tiszta közer-
kölccsel”, holott az „csakis próbatételek s nem születettség által igazolható”; 
önaffirmációjában kijelentvén: „belőletek még lehet akár bérgyilkos is, / ám be-
számítván múlt nehéz időket: én — nem voltam”. Léda asszony legszebb orcája alá 
— sorok című (paratextusában és explicit asszociációiban „A Léda arany-szobrá”-
ra utaló) versében pedig panegirikusan azt nyomaté-kosítja, hogy annak a mérté-
kéhez, aki „nagy zsoltárral / ér partjáról / hódítni jött”, ahhoz Léda (a „szajna s 
körös cárnéja”, a „tisztító” csodájú „nőstény-heraklész”) fel tudott emelkedni: 
„ha ő Zeusz volt hattyuként / méltó hozzá csak így lehettél / jelképek szent ta-
lapzatán”; ezért: „léda vére — bíbor katedrális — / le nem omolsz poloska-
trombitákra”. (Páskándi — ld. Mesterek kortárs szemmel /Pomáz, 2005/ című 
posztumusz könyvét — egyébként alapos tanulmányokban is értekezett Ady 
képlátó, képalkotó és -teremtő fantáziájáról. Azt is megállapítva, hogy „a nemzeti 
belterjességnek nagyobb kritikusa, a nemzeti méltóságnak nagyobb kifejezője alig 
volt nála.”) — Tóth István „barbár királyfi”-nak aposztrofálta a költőt a halálá-
nak ötvenedik évfordulójára írott versében (Ady Endréhez), aki „Csabaként csil-
lagjelzéseket” hagyott, s akiről „teljes litániát / Ér, Ugar, Óceán, Párizs” mond-
hat; Majtényi Erik (A mi Adynk) pedig szintén úgy érezte: „A meg nem alkuvá-
sok költője, Ady Endre, / Szép, szomorú szemével ismét reánk tekint.” 
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A mai, élő vagy közvetlenül kortárs erdélyi költők közül Jánosházy György si-
ratóénekszerű, panaszdalos, elégikus szonettekben kesergi a mulandóság, az ér-
ték- és emlékvesztő nemzetpusztulás feltartóztathatatlanságát. A megfakult szí-
nek és Ady-emlékek között „szemétdombon kutyák írják a rímet”, „idegen jár-
dán holt nevek kísérnek”, s „kihaltak a költők, hervadtra sápadt / a Körösön a 
koraőszi fény, / tükrében nem fésülködik szirén, / dohos balkáni est mos benne 
lábat” (Nagyváradi elégia). De a lamentációt parafrazeált adys háborgások is meg-
élénkítik: „Nekünk Mohács kell, lanyha fajnak”, vágja a szemünkbe ő is, s így 
buzdít: „Miért is, hogy keserű múltunk / leckéiből mit sem tanultunk? / Ha szé-
rűinket lerohanják, // állítsunk martalócok ellen / csatakígyót, ne tehetetlen / 
kárálást, gyáva handabandát” (Mohácsok után). — Kányádi Sándor krónikás rezig-
nációja szintén a legújabb idők csalódásait üzeni, a reményhullámok ismételt ki-
oltásán borongó egyetemes társadalomkritikával telítődve: „volt ámítások után új 
/ s legújabb ámítások / szemeket próbáló ködén / átlátni nincs ma látnok // 
nincs az az elektronikus / csoda nincs az az isten / aki e nyálkás undorok- / un-
dorán átsegítsen // csak kussolás csak senyvedés / a bátrak belehalnak / újabb 
ámítók jönnek és / nem lesznek forradalmak” (Jövendőmondás — A. E. lapjaiból). 
Mert — mint a végső kurucos tapasztalat szerint is (tanú rá többek között az „ad 
notam Ady Endre” írott 1985-ös A bujdosni se tudó szegénylegény éneke) — aki „sze-
gény volt / még szegényebb / lesz a tehetős / tehetősebb // fürkészheted mit / 
hoz a holnap / lesz a becsapott becsapottabb” (így az 1994-es Nóta). Érdekes, 
hogy az Ady születésének centenáriumán Érmindszenten felolvasott lírai ünnepi 
beszédben („És a Templom is épül. És itt vagyunk. Megvagyunk”), illetve az 
ugyanekkori, 1977-es Kányádi-versben (Ment a Körös mentin) még szinte több volt 
az önerősítő létbizalom: „Ady Endre egyszer erre bandukolt / őszi erdő alján ré-
gi dalt dúdolt / régi volt az ének s mégis mégis új / olyan amitől a lélek lángra 
gyúl // olyan amitől az őszi ág kihajt / amitől a víznek kicsi lesz a part”; „ ment 
a körös mentin amerre a víz / mint akit nem lába — gondolata visz”. A verset 
Bustya Endrének dedikálta, mint ahogy fantáziajátékos prózaversében (Ady 
Bustyánál) Szőcs Géza is megelevenítette a legendás kolozsvári Ady-kutatót: kép-
zeletében 1979 novemberében Ady megkéri a filológust, hogy a könyvtárából 
hordja elő mindazt, amit róla addig írtak. Hol nevetve, hol mormolva, dünnyög-
ve olvas a költő, győzve a papírhegyet, s amikor kinéz az ablakon, látja a Szamos-
hidat s a környéket, ahol „találkoznak egymással a Horea, Dacia, General 
Drăgălina, Emil Racoviţă, George Bariţiu utcák és a Mihai Viteazul tér”, mi-
közben „havat fúj a szél”. „Kedves ez a Krúdy”, „ez tetszett”, és „Németh Lász-
ló is”, „Nagy László is”, mondja, s amikor 1989 novemberében újra elmegy 
Bustyához, majd 1999-ben is, és kinéz az ablakon, akkor látja — és három pont-
tal fejeződik be a fiktív történet, hátborzongató melankóliával sugallva az ottho-
nos történelmi múlt kiszolgáltatottságát az identitássorvasztó időhatalomnak, fi-
noman sejtetve egyúttal a temporalitásban lejátszódó elidegenedésre ráérző lélek 
önfelismerő, önmegőrző esélykereséseit. (A posztmodern nyelvjáték varázsait a 
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kollektív identitás sorskérdéseivel olyannyiszor katartikusan összekapcsoló Szőcs 
Géza az 1977-es centenáriumon még egy másik, pastiche-jellegű montázsversben 
/Adj’ Isten, holtak/ is megemlékezett Adyról — igazolandó a regiszterkeverő, 
többféle beszédmód érvényét és aktualitását.) És fanyar-eszméltető ötletjáték 
szervezi Vári Attila emlékversét is, amelyben mai „walesi bárdok” — mint kül-
földi költő-delegátusok — szólalnak föl („mi bárdok tudjuk / hogy egyszer falut 
fognak elnevezni érmindszentről”), mivel ők büszkék arra, „hogy Ady kétféle 
walesi bárdokat is írt / mert Wales-ben szintén divat / magyar költőkről írni” 
(Walesi küldött beszéde Adyfalván). 

A mottóját Az Illés szekerén nyitóverséből átemelő Lászlóffy Aladár-költemény 
(Adyval tüzes szekéren) az örök érvényű költői magatartáspéldához igazodó 
transzhistorikus és transzfiguratív téridő-dimenziók tágasságában érzékelteti a 
kultúra- és morálteremtő szellem törvényszerűségeiben megragadható antro-
pológiai és humánontológiai lényegminőségeket. Az általános szellem- és művé-
szetfilozófiai értelemben is megvilágosodó feltétlen értéksajátosságokat. Mindazt, 
ami „valami végleges esteledéstől óvja az emberiséget”. A szövegköziség játékte-
rében a spirituális szövetségalakítás és az egylényegűségből fakadó, s testi, lelki, 
nyelvi metamorfózisok, reinkarnációk kavargásában megnyilatkozó művészi 
azonosulás etikai követelményei is megfogalmazódnak, vagyis, másfelől, az esz-
mei jelentésképzés szükségszerűen a motivikus idézésformák és intertextusok 
dúsan asszociatív hálózatában revelálódik. „Itt por, ott füst, valaki álruhában így 
őszönként, / tavaszonként visszajár a tájra, akácfák csontjaiba / temetve hajdani 
fia az égnek, a földnek, bús, / bocskoros, lelkétől-nemes, mint azok az / önma-
gukat tüzes trónra emelő magyar parasztkirályok, / lehet, hogy valaki álruhája 
most is a testem, mely akár / költőt is befogad, és el se engedi”; „pereg a hom-
lok-óra, / testből lélekbe pereg”; „a szülőföld is, az idő is kinek-kinek otthonos 
egyszer: / amikor él, de el nem szabadul többé, ha elég hosszasan / beleátkozza 
magát a vagyok-vizébe, a voltam-szelébe, a / teknősbéka is örökös arkangyal a 
maga tengerében: repül; / lassú tánca a mindig csak félig megművelt ugarnak 
felveti / valaki-versek, örökre-mondatok csontjait az ingerült óceán / olvasott 
felszínére, hol szülőföld hullámzik egy / világ tetejére terítve: a csipke, a nyelv 
csipkéje, ez az / emberi ajkon a semmiből lett semmi, a semmiből lett / minden, 
a mindenből lett semmi, hol semmiből / akármit venni és lenni a legtisztább 
dicsfény-veszély”; „jaj épp most, épp akkor / épp mindig nem volna szabad ab-
bahagyni: épp ott / vagyok azok felett a mélységek felett és máris a / halottak 
élén!”; „az erőseknek nem / kell szerencse, anélkül is meg kell hogy mutatkozzék 
/ sorsuk fölénye, a példa, ha volt, van, van, van, / lesz a parancs, aki ő volt és te 
vagy és én vagyok végig”. — Az utalásos szövegképzés Lászlóffynál rendre ösz-
szefonja a jelentésvibrációk üde játékosságát a sorsos keserűséggel — mint az 
Ady-vizsga darabjaiban is; az egyikben (Mert mindig elkésünk) ekképpen: „Párizsba 
beszökött az ősz, / az Érmellékre a tavasz, / s újrakezdődött, mintha bősz / 
szezon-bújócska volna az, / hogy minket mindig megelőz / egy szebben elmon-
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dott panasz. / Sorsunkba beszökött az ősz.” S egy újabb Lászlóffy Aladár-
kesergő így lamentál: „Egy jobbágy-lelkű anyaország. / Jó fia, Erdély, elesett (…) 
Héttorony, siebenbürgenes, / vagy csak cigányos! Kiskunságolj / és pucolj! vagy 
maradj s temess! / Szóltak, Adyk és szent királyok / aggódók átka istenes.” — 
Tragikum és szépség rezignált összjátékára ad Palocsay Zsigmond is példát, ami-
kor az emberi küzdelem és hanyatlás melankóliáját jeleníti meg: „a Szorongás ko-
ronát, / zsolozsmát vár fejére, / jogart is ragadna göcsörtös kezébe, / vájkál 
ágbogak, / dorong és kés után, / de azt leli, mit ugar terem”; „mert sepert szérű, 
az Ég-alja, / elhullatott csillag-magva / üszkös a Paraszt-nyárnak, / — Holdja 
kél lasan a Hortobágynak // MAGÁT hozza holtan, / véresen ölében / barna 
Bú párázik hülledő szemében” (Éjféli délibáb); „hangot hallott, (mély-sötétet), / 
mit más fül alig hallhatott, / hát belesüketült a pisszegésbe (…) Testét átjárta az 
Ártalom, (mi fájdalom): / az Élők javadalma // Lelkét máglyára, — máskor meg 
jégre / rakta, / s KÉSŐBB (így is — úgy is), mindenki / akarta // Idege bél-
húrként foszlott-húrolódott, / pénze széllel-füsttel, el is szállingózott” (Ady utolsó 
fényképére). 

A kontemplatív, bár a sorsvállalás magasfeszültségében izzó önreflexivitás he-
lyébe másoknál még inkább az erkölcsi szenvedélystilizálás alakzatai lépnek. A 
protestáló nemzeti hűség és önmegőrzés imperatívuszai feszítik Lászlóffy Csaba 
egyik Adyt citáló versének hangját („enyéim közt / ellenségként küzdök / (még 
magyarul fáj a rím!) / megmaradok túsznak / engem visszahúznak / makacs 
költőeleim” — Előhang a játékhoz). (Viszont egy újabb versében — A „Dunán”-n 
Adyt szavaltak — jóval fanyarabb-elégikusabb a hang: „Gúnyosan leáldozott a 
nap, mely / az Ő ó nótáin nőtt fel”; „csupán tudatom tartja életben / Őt és a 
magyarságot”; „Semmi rejtelem, habár sok nyarunk / kidalolatlan marad vég-
képp”. — „Sárban veszett hó” címmel Lászlóffy Csaba egyébként hangjátékban is 
felidézte Adyt — Hatvanyval együtt.) Jancsik Pál így sóhajt és kérdez „Ady em-
lékének” dedikált versében (Az örök szivárvány): „Pávás, izzó színeidnek, Ady, / 
ezen a tájon mikor akad párja?” Farkas Árpád (Ostorzúgásban ének) az Ady-
reminiszcenciák (olykor közvetlen hang- és stílusimitációs) mozgósításával, adys 
tónusok és képzetek revitalizálásával a pusztulással szembenéző, hadakozó helyt-
állás (s a hamisításokkal leszámoló fájdalmas önvizsgálat, önbírálat) prófétikus 
igazságait kiáltja el a dinamikus képkapcsolások, az áthevített szimbólumok nyel-
vi elementaritásának, sőt mágiájának közegében: „Mint kit a Halál becsapott, / 
kaján s vad ős-szomj költöget, / a Sion-hegy alján felröhög, / hogy milyen na-
gyon szórjuk itt / disznók elé a gyöngyöket. // Másfajta raj lennénk pedig, / 
másképpen csörömpöl a szó, / másfajta álmokkal süllyed / velünk az Utolsó 
Hajó. // S a század zúzott térein, / hol fölmered és megragyog, / korbácsok 
zúgják titkait, / búsan biborló vad dalok. // Lerágva csontig álmai, / hajában 
szitok s pör sziszeg, / midőn messiás-sírokon / nyekergetik víg lantjaik / a fény-
lő képű igricek. // Nem kell már lant, se cimbalom, / tornázó vágyaknak tora, / 
csak Ady Endre ostora, / csak Ady Endre ostora!” (Asszociatív erővel rímel ez 
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Nagy László soraira /A föltámadás szomorúsága/: „Látok én csillagra akasztva egy 
elárvult ostort. Nekem Ady Endre ostora tetszik.”) A költészet Ady is képviselte 
„templomépítő” méltóságának és szakrális önértékének a hatalma, a szellemi 
folytonosság és halhatatlanság apoteózisa sugárzik Király László verséből (Ady), 
a klasszicizáló dallammenetek hajlataiból is: „A Költészet tűzesős éjszakáin / — 
míg a mélyben lázadó múlt dobog — / szép gőgös tekintete ránk világít / s vö-
rösbe borítja álmaink. // A Költészet tűzesős éjszakáin / — íme, itt van, ez volt 
az élet: — / a meg-nem-halhatók bús fölénye / ajkain szomorún fölragyog. // 
Harangszó-hangja mögött fölsejlenek / versből épített katedrálisok, / s a Költé-
szet tűzesős éjszakáin / az öröklét hűs szárnya meglegyint. // És nem távolodik 
tőlünk semmi már / tehetetlenség ködébe veszve, / míg ifjú szívekben maga 
tündököl, / s szava fényt gyújt az arcokon.” Ferenczes István látomásversében 
az invokáció által megszólított költő (még ha „felgyújtott vére” „gyújtózsinór-
ként surrog” is most felénk, s „bennünk éli túl” a hatalmi rendszereket jelképező 
„zászlók”, „papírvirágok záporát”) viszont éppen a romló utókori helyzettel és 
környezettel szembesülve kell tehát, hogy figyelmeztetésként még inkább önma-
gába húzódva védje, mentse, túlélni segítse a tiszta értéktartalmakat: „Elfordul ő, 
mert látva látja / a farsangos fagyot / halottas maszkot ölt, / túlélni mát s ezt a 
holnapot” (Ady Endre elfordul). Hasonlóképpen viaskodik az „alattomos”, „ál-
nok” jelenvalósággal (a hetvenes évek végének romániai valóságával) Gittai Ist-
ván versalanya is, bátorító biztatásért, reménységért, az önvédelmi jövőtudat erő-
sítéséért Adyhoz fohászkodva: „rajtam a jel / a tűrés áldott szolgasága”; „rajtam 
a jelen / minden porbahullása / minden jövőbevacogása / rajtam az üszkös mag 
/ konok csíraláza / rajtam a kétségbeesett akarás / lármafalángja / rajtam van 
mert rajtam / rajtam a sor élni / kibírni odázni alatta / az összerogyást”; „ha 
csapdát és vermet lopnak eléd / és ünnepelned kell a verést / ha becsapnak és 
jégre visznek / szemfényvesztő papjai a rendnek / te szólj úgy miként azt lehet / 
licitáld felül merszedet / süsd bélyegződ ahol éred / bús győzelmes vereséged / 
az életért igenis lehetsz / réme szörnye vakmerője / a holnapvédelemnek” (Hol-
napvédelem). Az Ady százéves élete alcímű verset Gittai István felolvasta a legendás 
nagyváradi Ady-körben, de 1978-as kötetébe (Szeszélyes galopp) csak néhány szó 
„hangtompítós” megváltoztatásával, kicserélésével kerülhetett: a „szolgaság” szót 
az „olajág”, az „ünnepelned kell a verést” az „ünnepelned kell a mesét” mondat, 
a „szemfényvesztő papjai a rendnek” szókapcsolatot a „szemfényvesztő papjai a 
víznek” váltotta fel — jellemzően az akkori idők cenzurális és egyéb viszonyaira. 
(Minderről önéletrajzi esszéfüzérében — Emlékbe forduló idő, Nagyvárad, 2005 — 
a költő pontosan beszámol.) Legújabban pedig ekként kesereg: „Elfuserált, kétes, 
jövőtlen, / magyar hajónk elmerülőben. / Ki fog ügyelni ránk, s a rendre? / 
Foszlik ostorod Ady Endre” (Költői triptichon). Barabás Zoltán („a versekbe me-
nekített város oltalmazó poézisével” — ahogy tanulmánykötetében / Megtartó 
párbeszéd, Miskolc, 2009/ Ködöböcz Gábor írja róla) ugyancsak Ady városában, 
de már napjainkban panaszolja megrázón lüktető elégikus vers-vízióiban, hogy 
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„Váradot már-már / felveti a szemét”, s „a főutcán, / a piszkos tükörablak előtt 
/ most balkáni és bizantin / kerülgeti a koldus szavakat” (Parafrázis odaátra); s az 
eltévedt lovast övező fénytelen ködsűrűségre asszociálva meg az ütemes verssor-
ismétlések sajgó hullámzására kapcsolódva jeleníti meg a „rémült tekintetű fűz-
fák”-at s a „bestiális szürkület”-et: „Utoljára egyetlen undok / Utoljára egyetlen 
undok // fagyseb volt az ég, / fagyseb volt az ég, // de már az is felszívódott / 
de már az is felszívódott // a jajtipró ködhomályban. / a jajtipró ködhomály-
ban” (Jajtipró). (S pontosan ezt a hangulati sajátosságot karikírozza Goron Sán-
dor Barabás-versparódiája is — az Uram, én itt éppen Adyt várom című: „Uram / 
egyre közelebb / tik-takkolja / az alkonyt / az idő / s a város / oly nehezen / 
szuszog, / mintha / valami / részeg / balkáni / bódulat / fertőzte / volna 
meg”.) Egy másik bihari költő, Pataki István így lamentál: „de ugye nem igaz 
hogy hagyod / magadon s rajtunk a fagyot / dermeszt mint az átok / csonkolt 
végtagon üszkös zsarátnok / nemzettesten a kórság (…) kóbor veszettkutyák 
nyála / mely mint a lúg kimar / mindent mi magyar / lelkekből agyakból” (ady 
sírjánál). És szintén érték-ütköztető, pontosabban az értéket a silánysággal össze-
villantó költőiséggel jeleníti meg az Ady-féle lét- és emberminőségeket Markó 
Béla is a Költők koszorúja című szonettsorozat (szonettkoszorú) 12. darabjában 
(Ady Endre): „Szabad lehessen, éljen emberül, / polipkarú, alantas ingoványok / 
ne fojtogassák a távolba látót, / ne rettegjen, hogy ő is elmerül // a bűzös sár-
ban, míg a szemhatár / már tág mezőt, már friss eget mutatna, / ne lépjen mér-
ges, úttalan utakra, / ki múltba néz, de eljövőkre vár, // s Jövőt keres, Szerelmet, 
Életet / a Gorgó-fejű halottak felett, / ki gőggel él, és mást is gőgre lázít, // fe-
ledje végre volt alázatát, / kóstoljon bort, nőt, verset és hazát, / s szólhasson, 
hogyha jobb Tavaszra vágyik!” (Korábban, az 1977-es centenárium alkalmával 
paradox tiszteletadással járult a költő elé Markó: Miért nem írok tisztelgő verset Ady 
Endre emlékezetére című szövegében a veszélytelen muzeális tárgyakká merevült-
szelídült költői mű /„bebalzsamozott” „vers-múmiák”, „indulat-relikviák”, „ha-
ragvás-leletek”, „lángolás-ereklyék”/ ellenében „lelkes ellenkezésünk csiholóját”, 
„hódolatunk gyújtogatóját” — a „mammut-Ady Endre” valódi lényét ébreszti-
élesztgeti: „nem a volt-dac hanem a van-dac” jegyében.) Az értékvesztés sejtel-
mes hangulati és vizionárius átképzelései Egyed Péter versében (Ady Endre lovai) 
is sugallatos erejűek (a megtöretés, az utolsó ima, a tétova ügetés metaforikus 
mozzanataival és látványelemeivel), s még Kovács András Ferenc áthallásos, né-
zőpont-sokszorozó, posztmodern nyelvjátékban disszeminálódó Ady-allúzióiban 
(a Szent András hava című egyik legutóbbiban) is. S ezek közül a Csucsai fénykép. 
Ady-zsoltár különösképpen árasztja a személyiség mindenség-igényű küzdelmének 
— „a győztes vereségnek” — az átható tragikumérzetét: „Elhervadt rózsás kala-
pom, / Ki lőn szép nincstelenség dísze, / Elpártolt tőlem az igaz / Szavak te-
remtő éze-íze”; „Tiport fajták vad Esaiása, / Szórhatsz virágos átkokat. // Min-
denség kalapja alatt / Két bolygó forrong új s új eszmét: / Két szemem az, Ke-
gyelmes Úr, / Te nézz beléjük, hogyha mersz még — / Kopárak s lakhatatlanok 
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már… // Akár az Ország s a Dicsőség.” Hasonlóan keserű-gunyoros hangvételű 
a Tompa Gáborral közösen jegyzett „kétbalkezes szonettek”, a Depressio 
Transsylvaniae sorozatának A Gara de Est-en című darabja is: „Már latrok konca itt 
a jó s a szép — / szájhősi nyugdíj jár a volt bakóknak. (…) Ha látnád, Bandikám, 
mi lett Csucsából! / A honfibú, mint büszke sár, dagad… / Cujkát reklámoz 
szutykos Csinszka-had!” Az Ady-modell vitális és egzisztenciális problematikájá-
nak erőteljessége egyébként a posztmodernhez kapcsolódó más költőket is meg-
ragad: rájátszásos, frivol, akár blaszfém persziflázsainak tanúsága szerint (V. úr 
meg én, özvegy legények; Az igazi Nyugat; Páthosz temetése) például Orbán János Dénes 
is kötődik hozzá. Egyik legutóbbi vallomásában (Elek Tiborral folytatott beszél-
getésében /Bárka, 2005/6., és in: Elek Tibor: Árnyékban és fényben, Pozsony, 
2007., ill. uő: Magatartások és formák, Csíkszereda, 2008/) pedig egyenesen azt nyi-
latkozta, hogy az első vonalban nála Vörösmarty, Petőfi, Arany és Ady sorakozik 
föl; a „nyelven kívül az erő is nagyon fontos számomra az irodalomban, a költé-
szetben, például Villon az iszonyú lendület és erő következtében az egyik 
eszményképem, nem poétikailag. Ilyen szempontból József Attila például messze 
nem olyan erős, mint Ady” — jelenti ki. (Szilágyi István ugyancsak ezt mondja 
Fekete Vincével készült beszélgetésében /Székelyföld, 2008/10./: „Nekem Ady a 
nagy költő.”) — Az Ady-inspiráció elevensége egyébként valóban átüt minden 
kanonizációs merevségen. G. Katona József két illúziótlanul merengő, atmoszfé-
rikusan természet- és életképszerű költeménye éppen a felszíni, ceremoniális je-
lenségek (esetleg disszonanciák) mögötti mélységeit tudja érzékeltetni a költői 
gyökerességnek, a szellem és a szülőföld (jungi értelemben: a „föld és lélek”) 
eredendő, primordiális összefüggéseinek: „az ady-kúrián mintha még mindig füs-
tölögne / a húsz éve leégett szérű / mintha füstölögne a nádas szülőház / mint-
ha füstölögnének a fák / az összesereglett lelkek / szikkadt füvek pányváin / az 
érmelléki táj szívében / az elfojtott ősi lángok hamvadnak / égnek / felemelke-
dik oszlik az őszi köd / mintha az öreg gémeskút vize párologna / a mohos 
föld-katlanból”; „állunk az ősz rokokó-díszítésű kastélyában / fekete leleplezésre 
váró ady-szobra előtt / s talán pironkodunk mint egy már / elnapolhatatlan bel-
ső seregszemlén / mely alól nincs felmentés / mint akik maguk ellen tettek felje-
lentést / most várunk a szembesítésre / arcunkba világítnak átjárnak bennünket 
/ ady pogány-ős szemei / ezek a látás csodájától vérző szemek / s a csontos jó 
kuruc-szavak / bujdosó éjszakák boros-szegényei / bevilágítják létünk krátereit”; 
„s végül is belénk sajdul a kérdés / hogy miért vagyunk mi itt / mit akarunk ha 
akarunk egyáltalán valamit” (jegyzet az érmindszenti centenáriumon); „vén szilágy ol-
dalában füstölög / a roggyant őszi falu / néhány vén fa őrzi itt a halhatatlan-
ságot”; „és mi a lélek horizontjain szögesdrótkerítésekig / zarándoklunk meg-
szállottan / s megáldjuk ezt az önmagán kívül rekedt világot / fohásszal mind-
magunkban // íme száz év múlva érmindszent / s a táj / kicsi házak két temp-
lom temetőkert / gyepes lélek-kosár // aszott falu gondokban gajdoló / gumi-
csizmás emberekkel / sötét az arcuk közöny sarában caplatnak / már rég mire 
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érkezik a reggel // most csodálkozva nézik mi készül az ady-portán / s hogy ke-
rült-e ott szilvórium / nem ismerik a szót mi lehet az kivégzés / árverés mi lehet 
az a centenárium // jönnek ők is a kerítéshez kíváncsiak / s bár borostás de jó a 
lelkük / mi elfoglaltuk bent a portát büszkék vagyunk / már álarcainkat felszerel-
tük // pedig mégis csak az övék ez a nagyranőtt / világteremtő hatalom / mert 
lelkük a földet nézi csak s ami abból kinő / azért övék ez az irodalom” (jegyzet az 
érmindszenti centenárium kapcsán). — De hasonló „földközeli” perspektívát dúsít fel 
képi konkrétumaival Fényi István is, amikor Az érmindszenti temetőben Ady Lőrinc 
sírjánál tűnődve-borongva a régmúlt ügyes-bajos mindennapjain („hány magot fi-
zet / a búzaföld köblöse hány szekér lóhere szárad a tagban”) így beszél: „bá-
tyám csak Maga maradt a kaszálóvá laposodó temetőben / a múltkor is milyen 
gazos volt ott nem messze a templomudvar / — de ingázó papot se hívőt ne 
bántsak — / nagy libafalkák totyogtak a kerítésnél / a réseken dugták be csőrü-
ket csipdesték a paréj s a laboda fejét / inkább tovább néztem mi van az Égi 
Ady-portán”; „áldassék a Mag áldassék a Föld aki adta és a Föld aki befogadta / 
s a Termés a Város a Templom a Tavaszi Szél s az Üzetés amivé lett”. („Terem-
tettél világot és lett Biblia, / épül és fogy e tájon a szent Valami, / meghoztad 
nékünk azt is, ami Ady, / mi lehetne még életünk híja” — vallja máskor is 
/Duruzsolás a jégveremből — Változatok egy Ady-témára/.) Beke Sándor versében 
szintén a jellegzetes tájak kelnek életre: „Én láttam Ady Endrét. // Érmelléken, 
/ hepe-hupákon, / Kraszna-árokban, / szérűskertben, / ősi skóla előtt” (Ady 
Endre sétái). — S ezt a gyökeres szülőföldi hangulatot tömöríti Szilágyi István 
prózaversszerű kisesszéje is: „Jött mindennek, hajtotta, hozta lánctépő, teremtő 
ősi indulat. Jött törvénytagadó igazságtevőnek, s mondott ezernyi elélt, rozsdás 
igenre dacos nemet. Jött a külső Szilágyból, az Érmellék fele olvadó lankáktól 
száz hepehupán át a bort vérező, bort verejtékező dombtarajok fele; jött vörös-
fényes őszön, holdas nagy téli éjen, harsogó tavaszban Zilah fele, Kelet fele. 
Mintha e romhegy Meszesnek akarta volna vetni a hátát ifjan, hogy itt töltse föl 
példázatos lelkét sok százados szándék, mielőtt Nyugatnak, Holnapnak, Eu-
rópának szegül. Innen hajszolta álmoknak légiója, Őt, a kegyetlen sorsú született 
kegyosztót, ki lett Istent sírva káromló zsoltáros — öreg magyar szavakkal pro-
testáló újhites. És ide tért vissza valahányszor Anteuszként, e földet megérinteni. 
A születés és halál között feszülő élet próbája a teremteni bírás. Sorsát, küldeté-
sét történelem és népsors határozta meg” (Ady). A „rímek ősi hajnalát idézte 
elém, vérrel átitatott, aranytól ragyogó képeit, és arcomat a karéj kenyértől és az 
egyéni gondoktól a közösségi sors és a történelmi sors felé fordította, hogy esz-
mélkedésem éveiben ez tápláljon”; „Móricz Zsigmond szélességében terjesztette 
ki a nép és a magyarság fogalmát, Ady mélységében mélyítette el. Ezért szeret-
tem meg benne egy életre a közösséget, a fajtát, amelyhez tartozom, sorsának jó 
és rossz napjaiban egyaránt” — összegezte bensőségesen izzó lírai esszé-vallo-
másában Bálint Tibor is arról, aki számára „Jelenés volt, akár az égig érő tűzosz-
lop” (Álmok légiója). — A lirizáló vagy lírai hevületű, konfesszionális esszévallo-
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mások sora is bőséges — Trianon óta máig — Franyó Zoltántól és Kós Károly-
tól Méliusz Józsefig, Sütő Andrástól Székely Jánosig, Létay Lajostól Lászlóffy 
Aladárig, Király Lászlótól Farkas Árpádig és Saszet Gézáig. A Páskándi Gézáé 
(Ady: korszak és egyéniség) így vall: „a nemzeti belterjességnek nagyobb kritikusa, a 
nemzeti méltóságnak nagyobb kifejezője alig volt nála”. Vagy a nagyváradi Hor-
váth Imréé így: „Soha nem beszéltem Ady Endrével. De ebben a városban, ahol 
élek, róla beszél minden”; „ebben a városban csaptak égig Ady géniuszának láng-
jai” (Egy sor története). 

Az Adyhoz kapcsolódó erdélyi költői alkotások példái pedig természetesen még 
tovább is sorolhatók mondjuk Simon Magdától (Váradi sirató) Veress Zoltánig (Az 
Ady-múzeumban — Tabéry Gézának), Szász Jánostól (Ady igaza) Eszteró Istvánig (Ady 
koronája), Cseke Gábortól (ady-lecke) Egyed Emeséig (Üdvözlet — Ady Endre tollával), 
Balázs Imre Józsefig (Várad, este nyolc), vagy Bölöni Domokostól (100), Fazakas 
Lászlótól (Üzenet egykori iskoládba), Czegő Zoltántól (Három a tánc) Goron Sándorig 
(Ady-apokrif), Nagy Attiláig (Ady-plágium), Hadnagy Józseftől (Ki vagy?) Kádár Feren-
cig (Kettesben Adyval, Zarándokúton), Dénes Lászlóig (Desifrírozott Ady-töredékek, Pateti-
kus etűd), Tüzes Bálintig (Ady), Karácsonyi Zsoltig (Ady Endre levele Karának), Király 
Zoltánig, Lövétei Lázár Lászlóig és másokig (például a Kolozsvárról diákkorában 
Magyarországra kitelepülő Zsibói Gergelyig /Búcsú Csucsától/), és túl akár a törté-
nelmi értelemben vett Erdélyen, a nyugati, partiumi határszéltől a Kárpátokon túli 
keleti végekig, a magyar nyelvterület Romániához tartozó legarchaikusabb vidékéig, 
Moldváig is. A legfrissebb példa innen a moldvai csángó Iancu Laura törékeny, fi-
nom mívű költészete, aki hangsúlyosan (egész versciklussal is) szólaltat meg adys 
élményeket, esztétikai hatásformákat és szellemi kötődéseket. „Végre hát így / Így 
kezdek újra / Mint Ady új vizeken járni // Új sebek mélyek feketék / Vetettek ha-
ragba / S mint Ady a semmit / Írni kezdem újra” — mondja egyik versében (Mint), 
s egy másikban (Öregedő elmúlás), hogy: „Ady útját betűzöm, / S az idő kibontja nyo-
mait.” 

Csupán ennyiből is látható tehát: Ady hagyománya, minden ellene ható körül-
mény dacára: élő öröksége líránknak. Korszerűsége, örök időszerűsége benne 
rejlik bármikor megidézhető szellemiségében és költőiségében, hiteles és aktuális 
megszólító erejében. Az erdélyi irodalomban pedig mindez még bizonyos sajátos 
többletjelentéssel, jelleg- és értékminőség-vonásokkal is felruházódik: így külö-
nös nyomatékkal visszhangozhat tovább. 

 


