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Ne engedjük elhamvadni zsarátnok emlékeinket 
(A nagy háború előjelei és folytatása)

Ady Endre már 1912-ben érzékelt valami baljóslatút. Ezt írja egyik versében: „minden 
egész eltörött.” A kiegyezés után nagy építkezésbe fogott az ország. A bécsi főhatalom 
akarta országunk erősödését. A császár bűntudatát nagylelkűséggel csendesítette. Felépült 
a modern Budapest, nagyvilági arculatot öltve. Impozáns munka, impozáns eredmény. 
Az állampolgárok a hosszantartó békét érzékelték. Serénységük gyümölcsét. Ady füle 
azonban élesre volt hangolva. Felfogta, hogy nincs szakadatlan emelkedés. A létegysé-
gek széthullóban vannak. Szerelmek, barátságok nem szilárdak immár. A nemzet érzületi 
egysége is töredezik. Tehát gyengültünk. Voltaképpen nem lehettünk felkészültek a négy 
esztendő iszonyatára. A biztató szavakat, hogy mire a falevelek lehullanak, vitézeink győz-
tesen térnek vissza otthonaikba, nem igazolták az események. A „Mesebeli János”-okat 
nemcsak a behívó parancs, szívük is cselekvésre bírta. Ez utóbbiért hősök ők valójában. 
Ady Endre, a háború legnagyobb bírálója, szomorú biztatással szól hozzájuk:

Bajban van a messze város,
Gyürkőzni kell a Halállal:
Gyürkőzz, János, rohanj, János.

Én oly korban voltam kamasz, amikor sok nagy háborús vitézzel találkozhattam. 
Leventeoktatóim sorában is többen viselték a vitézi címet. Egy magasabb rangú levente-
tisztet, aranysarkantyús vitézt, névnapján, fáklyás fiatalok köszöntötték. Ezt a kitüntetést ke-
vesen viselték. De nem csupán oktatóimtól kaptunk hiteles-színes képet például a doberdói 
ütközetekről, környezetünk is mesélt nekünk az első nagy háború harci újdonságairól. Igaz, a 
háború rombol és pusztít. De fejleszti a technikát is. Apám két nagy háborúnak volt a katoná-
ja. Arcképét, 1917-es dátumozással, szüleinek ajánlja. Gallérján őrvezetői csillaggal. A má-
sodik nagy háborúból is van képe. Itt már őrmester. A katonai „nomenklatúra” szerint nagy 
úr. Az első világháborúról, annak okos „fortélyairól” sokat mesélt nekünk. A tízes években a 
repülőgép erős segítője a harcoló katonáknak. A 42-es ágyú új és nagy erejű harci gépezete 
volt az ütközeteknek. Később úgy beszéltek róla a frontharcosok, mint valamely bálvány-
ról. Minden időkre adott háborús fegyvert. Afféle gépi-mamut. Ez a történelmi pillanat 
hiedelme volt. A második nagy háború megmutatta a bizonyítékot, hogy a háborús 
technika sem torpan meg. Az első háborúnak azonban volt egy elrettentő mozzanata: 
kézitusa. Katonák álltak egymással szemben. Apák, vőlegények. Szabad fiatalembe-
rek, akik négy évig nem állíthattak májusfát. Anyák, feleségek, menyasszonyok várták 
a levélhullást, hogy a fiú megérkezik, az ólajtót megerősíti, a tetőcserepet helyreigazítja.

A hátország is kivette részét a nagy háborúból. Igaz, nem olyan dúlásszerűen, amiként 
ez a második nagy háború idején történt. A magukra hagyott lányok, asszonyok helytálltak 
fegyvert forgató társuk otthoni munkakörében is. Kapáltak, ha a föld ezt kívánta, kaszáltak, 
ha a gabona beért. Tették, amit kell, mert az élet parancsa is szigorú, akár a katonai behívóé. 
És szükséget is láttak. Kenyér, liszt, burgonya, cukor sokszor volt hiánycikk. Az időseknek 
is fel kellett függeszteniük a térd- és derékfájás „luxusát”. Az otthon maradt emberek, fia-
talok és öregek, éppúgy koptak és elvástak, akár a kocsikerék, kapafej meg a sarló. 
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A férfiak a haza hősei lettek. Az otthon maradtak a lét hősei. A mindennapi kenyérért minden 
nap imádkoztak. És meg is dagasztották. Ez is ima volt. A cselekvés imája. Nehezebb volt, 
mint a béke napjaiban, mivel fogyatkozó erővel kellett létrehozniuk mindent, ami életük 
táplálásához szükséges volt. Az otthonokat nem a 42-es ágyú veszélyeztette. Az alattomos 
erodálódás. Hosszú idő volt ez a négy esztendő. Némelyek szívében a szeretet lángja cson-
kig égett. Szeretetük nem bizonyult olyan erőteljesnek, mint fogadalmuk tételének idején. 
Más asszony-emberben növekedett a ragaszkodás, és ezáltal még nemesedett is. Álmukban 
is várták a távollevőt, de hiszen a katona-ember is ezt cselekedte. A frontszolgálat fokozta 
a bajtársiasság erényét. Az összetartozás nem önkéntes cselekvés a lövészárokban. A baj 
hozza össze a katona-embereket. Vegyünk egy csipetnyi Balassit. A lövészárok 1914-től 
tanulóiskolája a magyar honvédnek. A bajtárs a bajtársának nem csupán vérző sebét köti be. 
Terheinek összességét könnyíti azáltal, hogy értően hallgatja. A bajtársi figyelem nem csak 
egy személy érdeklődése a lövészárokban. Benne a sokkarú jóakarat nyúl feléd.

Szóljon itt most az első nagy háború egyik költő-katonája: Gyóni Géza. Tűzben, szurony-
rohamban vitézlő harcos. „Helyszíni” tudósítója a bátrak küzdelmének. Nem vizionálja a 
véres ütközeteket. Mondjuk a régiek nyelvén: megcselekedte, amit megkövetelt a ha-
za. Bajtársai bajtársaként. A nagy háború eseményeinek leghívebben bemutatott képét 
nyújtja a Csak egy éjszakára… című versében. A hátország „karzatáról” nézve is. A küz-
dők társainak érezhetjük magunkat. A négy év fájdalmas eseményeinek koncentrátumát 
kapjuk benne. E remekműből olyan aforizmák szakíthatók ki, amelyek nem csupán 
a száz év előtt élt emberekhez szólnak. Érvényességük talán több száz év lesz majd. 
Például „Csak egy éjszakára küldjétek el őket: / Gerendatöréskor szálka-keresőket. 
[…] Küldjétek el őket csak egy éjszakára, / Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára. 
[…] Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, / Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom mi 
kell még!” A vers a magatartásformák változásáról rajzol ábrákat. A nehéz viselet elő-
hívja a bajtársi hajlamokat, és kiugratja a jellem-mínuszokat is. Ezek a jegyek békében is 
megnyilatkoznak. Kisebb mértékben és irányítottabban. Ám a hétköznapi krízishelyzetek 
mindig magukban hordozzák a Gyóni-versben bemutatott erény és esendőség elemeket.

Ady Endre a 14-es hadüzenetet létszakadásként élte meg. Ő, az élet szerelmese, az építő foly-
tonosságnak volt a híve. A létezés titkának keresője. Az ilyen vizsgálódás voltaképpen filozófiai 
ügy. Nőrajongó volt, azaz életrajongó. A szerelem mámora az ő szemében nem hormonális 
felhangolódás volt. Meghatódás, a létezés-titkok előtti meghatódás. Ilyen áhítatos létszerelem 
feltétele a béke. Örömöt, boldogságot csak a béke érlel be. A háború napfogyatkozás minden 
emberi jó fölött. Ezt érezte Ady Endre 1914-ben. Hallgassuk csak erős intését és kérelmét.

Őrzők, vigyázzatok a strázsán, 
Az Élet él és élni akar, 
Nem azért adott annyi szépet, 
Hogy átvádoljanak most rajta 
Véres s ostoba feneségek, 
Oly szomorú embernek lenni 
S szörnyűek az állat-hős igék 
S a csillag-szóró éjszakák 
Ma sem engedik feledtetni 
Az ember Szépbe-szőtt hitét 
S akik még vagytok, őrzőn, árván, 
Őrzők: vigyázzatok: a strázsán.

(Ady: Intés az őrzőkhöz)
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Ady Endre a 20. század kapunyitó költője volt. Új hang az új században. Ám a háborút 
nem fogadta el százada modern vívmányának. A költő a hőst megbecsülte. A Mesebeli 
Jánost, a nép nagyra nőtt fiát, aki hazát védett, s nem ismerte az ürügy-haza rejtelmeit. 
Ady mindig kategorikus imperatívusza parancsára kiáltott vagy intett. Küldetéses em-
bernek tekintette magát, aki rátalál az igazság gyökérzetű szóra. Minden szava gyökös, 
szellemi részének tartozéka. Kortársa, barátja, Babits hisz a jóság szellemi fölényében. 
De amidőn azt tapasztalja, hogy a háború a negyedik esztendőben is csörtet, megírja a 
Fortissimo című versét, amely voltaképpen káromlásba fullad. Eljárás is indul ellene. 
Erős argumentumaival a költő győz. Bírái-bírálói elé tárja adalékait: legkeményebb ki-
fejezéseit a Bibliából merítette. Ennek a háborúnak egyetlen oki terápiája van – szerinte 
–: a feledés. A Húsvét előtt című szép költeménye a feledés örömét és hatékonyságát 
zengi. Idézzük a vers befejező sorait:

Testvérek, ha túl leszünk 
Sohse nézünk hátra! 
Ki a bűnös, ne kérdjük, 
ültessünk virágot, 
szeressük és megértsük 
az egész világot: 
egyik rész a munkára 
másik temetésre: 
adjon Isten bort, búzát, 
bort a feledésre!

Ady a háború negyedik évében írta a Krónikás ének 1918-ból című archaikus nyelve-
zetű költeményét. A köznyelvből ki kellett lépnie izmosabb, vastag dolgok kimondásá-
hoz alkalmasabb nyelvhez. A harcok negyedik évében járunk. Hogy mit vesztettünk, azt 
már fel lehetett mérni. A költő még nem tudja, hogy a háború a végét járja. Nem a pusz-
títás jelenségeit sorolja fel. A pusztulásét. A régi értékek erodálásának tárgyait. A megállt 
idő elvonta a figyelmet a hátország karbantartásáról. A régies nyelv így panaszolja a 
bajt: „Ember hajléki már rég nem épűlnek, … Ős, szép kemencék sorjukba elhűlnek…” 
A szellem is kárvallott lett. Az alkotó és az iránymutató szellem is: „Lámpás, szép fejek 
sután megszédűlnek.” Nagy veszteség, ha megfogyatkoznak a valaki emberek. És vol-
taképpen az élet kritikája is. Ilyen esetben az igazolódik, hogy a belső szuverenitás nem 
elég erős. Régi képét nem tudja megtartani.

Itt a végén feltehetjük a kérdést, – akkor ki a hős? A sok ezer Mesebeli János. Kisebb 
mértékben a sok száz Mesebeli hadnagy és százados úr. Nagyapáink és apáink.


