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A halhatat lanságnak csak első tiz esz
tendeje nehéz és most, hogy Ady tiz év 
óta halott,  valóban pontosan el is érkez
tünk  az úgynevezett Ady-revizióhoz, ami 
egyesek szerint Ady, mások szerint azon
ban az Ady-krit ikusok válsága. I t t  a tiz év és 
miért  ne  lehetne Ady E ndrének  kissé meg
nehezíteni azt az örökkévalóságot, amely
ben neki kezdett  túl jól m enni és miért  
ne lehetne (sokan ezt a legnagyobb jóhi
szeműséggel teszik) kicsit  visszaélni azzal 
a véletlennel,  hogy még életben vagyunk 
és föllépni valamivel szemben, ami nem 
véletlen,  hanem természetes. És ez a te r 
mészetes a ha lhatatlanság és éppen azért 
természetes, m ert  ez a halhatat lanság Ady 
halhatatlansága Byrontól Baudelaireig 
(hogy csak az utolsó p á r  nap keretében 
m arad jak) ,  minden ha lha ta t lannak  át ke l 
le t t  esnie ezen a revízión (amely a halhav 
tatlanság bárányhimlője) és egészen bizo
nyos, hogy ki fogja bírni. Ady E ndre  is. 
Sőt. Ez m intha  szorosan és szükségszerűen 
hozzátartozna híréhez, amely dicsősség és 
ehhez a siron túli  második életéhez, amely 
az ő igazi és az előbbinél sokkal hatalma, 
sabb élete. Mert igen kicsi ke lle tt  volna, 
hogy legyen Ady, ha nagyságán nem iiu 
köznek meg m ár idejekorán. De megütköz
tek rajta.

Egy kis irodalmi közelharc meg sem 
levő szobra tövében és emlékének h a ta l 
mas árnyékában. Bogarászás a sihant k ö 
rül. Megkeresni Ady oeuvrejében a soro
kat, amelyek nem Adyhoz méltók. (Figye
lik? Azért  ő a mérték. Mindig és mindig 
csak ő a mérték.)  Strófáit  kikopogtatni,  
hol vannak  belülről a kavernák?  Vers 
lábairól térd re f lexe t  venni. Botonizálni. 
Bogarászni. Tanárkodni.  Meg nem érteni. 
Meg nem akarn i  érteni.

Ezen természetesen nem szabad meg 
ütközni. Mindennek megvan a maga re n d 
je, értelme, törvénye. És ha Ady azért volt 
itt,  m ert  Adynak i t t  ke lle tt  lennie, vi
szont az Ady-gáncsolók is azért  vannak itt , 
mert az Ady-géncsolóknak i t t  kell  lenniök. 
Egyetlen nagy egyéniség sem m enekülhe 

te t t  sem utánzóitól,  sem gáncsolóitól, akik 
(lélektanilag) szintén utánzói. Inver tá l t  
utánzói. Okos utánzói. Mert hogy a nálam 
hata lmasabbat ne imádjam, a rra  még m in
dig a legjobb módszer a gyűlölködés, bár 
van egy kellemetlen vele járója: észrevéte
lem magam a halottal  és kinek sírjától tá 
vol akarom ta r tan i  a tömegeket, ot t  magam 
megjelenek naponta. De nincs menekvés! 
Aki gyűlöl, az sokkal jobban rabja a m á
siknak, mint az, aki szeret.

Mert a szeretet igen gazdaságos valami. 
Csak fegyelem és beosztás kérdése és az 
ember úgy rendezheti  be a dolgokat, hogy 
a napi huszonnégy órából csak egyet fo r 
dítson szeretetre. Mert a szeretet  hamai 
kielégül. De a gyűlölet! A gyűlölet oltha 
tatlan. És aki gyűlöl, annak gyűlölni kell 
a nap mind a huszonnégy órájában. N ap 
pal és éjszaka, ébren és álomban. A gyű
lölet nem műkedvelő szórakozás, az egész 
embert kiván. Aki Adyt gyűlöli, annak

Adyval kell álmodnia is. És —  m egkérde
zem —  valóban olyan elintézett  tétel  ez 
az Ady Endre?  Valóban olyan mélyen al
szik a föld alatt,  ha tőle  nem tudnak 
aludni a föld fölött?  Valóban oly^n na 
gyón ha lo t t  ez a halott,  ha tőle  az élők 
nem tudnak  élni.

Védelem? Vita? Lehet vitatkozni a köz 
ségi demokrata  pár t  programjáról.  De egy 
irodalmi dicsőségről? Azt csak elfogadni 
lehet, vagy elvetni. Ezek a dolgok külön
ben sem döntők. Engem például nagyon 
m egnyugtatott ,  amikor megtudtam, hogy 
F laubert  (és éppen a Háború  és béke 
m iatt)  hülyének ta r to t ta  Tolsztojt.  Ugyan
azt a Tolsztojt,  aki aztán annyira nem 
hagyta magát,  hogy mingyárt  Shakespea- 
ret ü tö tte  hülyévé. Mit je lent  ez? Semmit. 
Őriások játéka. Akkora  egyéniségeké, akik 
semilyen más egyéniséget nem tudnak  el
fogadni, csak a magukét. F lauber t  hülyé
nek ta r to t ta  Tolsztojt,  Tolsztoj hülyének 
ta r to t ta  Shakespearet,  de jóhiszeműen fe l 
tételezem, hogy Shakespeare a maga ré 
széről hülyének ta r to t ta  volna mind a 
k e t tő t  F lauberte t  is, Tolsztojt is. Engem 
nem alterál . Én nem hagyom magam. Én 
a magam részéről minden este könyvespol
com előtt csöndben és ünnepélyesen visz- 
szaavatom őket lángeszekké. F laubert- t ,  
Tolsztojt,  Shakespearet.  Irgalom nélkül 
mind a hármat.  o

De Adyt nemcsak óriások kezdték  ki, 
hanem az egyszerű és közepes tehetségek 
szép száma is. Mondom, nem fogok érvel
ni és nem fogok vitatkozni. Csak megállók 
egy ponton. Az Adyt gáncsolok Ady nép 
szerűségére azt mondják, hogy: túlzás. 
Igazuk van. Sőt, tovább megyek. Nem is 
Ady népszerűsége a túlzás. Maga Ady: tú l 
zás. De h á t  —  bele kell  törődni  —  vannak 
más ilyen túlzások a világon. Például?  . . . 
I t t  van mingyárt  egy. A Himalája.  Sze
rénytelen elterpeszkedésével, arrogáns 
égbenyomulásával igazán kellemetlen tú l 
zás. De há t  tessék m ár megmondani:  mit 
lehet ellene tenni?  Semmit. Legfölebb egy 
cikket irní. A himalája ellen.
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ügyre rövidebbek a napok, tél van, 

egyre hosszabbak a napok nélküled, nem szeretsz, 

a város felett ül a köd. Irgalom!

Léggömbként hajt a jellegek felé siri varázslat, 

a jellegek közt egyre messzebb jársz, messzire 

tagy tőlem és folyton-folyton messzebb.

Fáradt vagyok, illatod kutatom, merre vagy? 

Este lesz s lámpásomban se olaj, se áram. 

Idegen vágy dőzsöl bájaidon rőt alkonyi órán.

Szállj, szállj a halvány elemek között. I tt  vagyok, 

em lékeid sepergetem keserves 

izavakkal. Fájsz, de már csak azt tudom, hogy létezel.


