
NAGY BORBÁLA RÉKA

Ady Endre „útraválásai”

Ady Endre halála centenáriumának méltó zárása az Országos Széchényi Könyvtár és 
a Magyar Művészeti Akadémia összefogásából született, az OSZK és az MMA Kiadó 
közös kiadásában megjelent album.

Az előzék már sugallja, hogy merre fogják kalauzolni az olvasót Rózsafalvi 
Zsuzsanna és Boka László irodalomtörténészek, s hogy a mindig úton lévő, „pogy-
gyászlétre” kárhozott költő számára melyek voltak azok a meghatározó városok 
(Érmindszent, Nagyvárad, Párizs, Budapest, Csucsa), ahol, ha kevés ideig is, de otthonra 
találhatott. Ady paradigmaváltásai úgynevezett térváltásaihoz is kötődnek, és ezeknek a 
térváltásoknak, utazásoknak a számbavételéhez a könyvtár Ady-gyűjteményének anya-
ga bőséges, értékes hátteret tudott biztosítani.

Az utazás egy olyan motívum, melynek segítségével nemcsak a költő külső, fizikai, 
térbeli léte, hanem a belső, lelki utazó, valamint az otthonra vágyó és menekülő ember 
is tetten érhető. A helyét nem lelő, az örök reménykedőből az örökké kereső, a magá-
nyos és kiúttalan, bolyongó életébe, mindennapjaiba pillanthatunk be a levelezések, ta-
láló idézetek olvasása során – végül lelepleződik a nemzeti önismeretünk meghatározó 
alakja: valójában egy önmagával is vívódó, gyarló és útkereső embert ismerhetünk meg.

A Bevezető után Rózsafalvi Zsuzsanna „Az Értől az Oceánig”. Az útravált Ady Endre 
– egy hagyaték tükrében című nyitó tanulmányában fontos háttértörténetet és -anyagot, 
életrajzi medret ad az albumban kronológiai sorrendben közölt dokumentumoknak, 
képeslapoknak, leveleknek, szövegeknek. Számba veszi az utakat és topográfiailag kö-
zelít. (A nagykárolyi és zilahi tanulmányok után Nagyváradra vezet először Ady útja. 
A „Körös-parti Athénban” kezdődik el rajongása a városért, ami magát a modernitást 
és a pezsgő szellemi közeget jelentette számára. Később egyre inkább utasította el a 
falusi életet. Ekkor kezdett el írni a Nagyváradi Naplónak, lett a kávéházak gyakori 
vendége, az éjszakai élet meghatározó figurája.) Rózsafalvi rávilágít arra is, hogy Párizs 
és a Léda-élmény milyen szorosan összefonódik, hiszen Léda megismerése után tá-
gul Ady világlátása is. (1904-től másfél évet éltek Párizsban, majd a Riviérára, Monte 
Carlóba utaztak. Adynak ez meghatározó időszaka, hiszen ekkoriban tudatosul benne a 
betegsége, a Léda-szerelem és a pénz pedig kulcsmotívumokká válnak költészetében. 
Folyamatosan küld írásokat a Budapesti Naplónak, majd a Pesti Naplónak. 1911-ben 
volt a hetedik útja.) Szellemi és kulturális kaland, a modernség volt számára Párizs, a 
szanatóriumi kezelések kényszerutazásoknak számítottak. „Érmindszentre én akkor me-
gyek, amikor az anyám kívánja, avagy unom a szanatóriumokat és hoteleket, vagy pedig 
nagyon üldözött, letört avagy megalázott vagyok […] s ha a városi remeteségem fikció 
lesz, hazajövök Érmindszentre” – idézi Adyt. Megtudhatjuk azt is, hogy hol voltak a köl-
tő mindennapi színterei (például mely kávéházakban időzött), vagy milyen meghatározó 
versek születtek egy-egy párizsi utazás alkalmával. Számba veszi Ady elvágyódásait és 
hazatéréseit, a városi és vidéki lét különbözőségéből született műveket. „A magánéleti 
és fizikai-térbeli útkeresés a pálya elején összeforr: a párizsi utak, a levelező tudósítói 
pálya ugyan szerény egzisztenciát teremtett számára, azonban keretet is tudott biztosíta-
ni költészete újabb és újabb vonásainak kialakulásához. […] Az utazások az önmegértés 
különböző stációi is, melyek feledhetetlen képek sorát ihletik: víg, ködbe fúlt, eladó 
vagy halált hozó hajók, rohanó, halálba vivő vonatok, elszabadult, futó szekerek, éjsza-
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kai kocsiutak képét, sok-sok időben és térben, vertikálisan és horizontálisan is változó 
versnyelvi bravúrt, melyek örök motívumokat teremtettek a tágabban értelmezett »eg-
zisztencia« függvényében.”

A szecessziós hangulatú oldalakat lapozva egyben az Országos Széchényi Könyvtár 
– „a barátnak”, Révész Bélának is köszönhetően – gazdag Ady-gyűjteményébe utazunk. 
Gyakorlatilag az itt található hagyaték fontosabb írásos emlékei, idézetek az életútból, 
valamint visszaemlékezések töredékei láthatók, olvashatók itt, s közelebb érezhetjük a 
múlt század elejének hangulatát. A Léda- és a Csinszka-szerelem hangsúlyos szerepet 
kapott a könyvben a Brüll- és a Boncza-hagyaték gazdagsága miatt is, ezáltal kaphatunk 
árnyaltabb képet a költő magánéletéről.

A szerzők-szerkesztők hatalmas ismeretanyag birtokában, mégis könnyedén vezetik 
az olvasót. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján alapvetően a költő pályájának 
csúcsától veszik sorra Ady főbb állomásait, az adott időszakok meghatározó műveire, 
azok kézirataira, fotóira fókuszálva. A kiemelt versek jól szemléltetik az Ady-életmű 
fontosabb fordulópontjait – miközben a szerkesztők bravúrosan zsonglőrködnek az 
ezekhez a pontokhoz, eseményekhez passzoló idézetekkel, kortársi és önéletrajzi vissza-
emlékezésekkel, s megpróbálnak magyarázatot adni a költő lelki változásaihoz, indítta-
tásaihoz, írásainak hátteréhez, avagy ahhoz, hogyan erősödött fel benne a béke, a meg-
váltás, a végső feloldozás, az isteni kegyelem vágya. (A teljesség igénye nélkül sorolom 
a kéziratos verseket az album korszakolása szerint; 1904–1907: A fehér csönd, Bihar 
vezér földjén, Pénz és karnevál, Lédával a bálban, Hazamegyek a falumba; A Sion-
hegy alatt; 1908–1909: A magyar Pimodán, Májusi zápor után, A duk-duk affér, Magyar 
lelkek forradalma, Megint Párizs felé; 1909: Így szaladsz karjaimba, Portus Herculis 
Monoeci, Álmodik a nyomor, Budapest éjszakája szól, Hiába hideg a Hold; 1910–1914: 
Szeretném, ha szeretnének, Az utolsó kuruc, Öreg suhanc vágyakozása, Valaki, valaki 
emleget, A föltámadás szomorúsága, Eladó a hajó, Az Isten-kereső álma, Az árulás 
nyara, A csöndes eltávozás, Valaki útravált belőlünk, Elbocsátó szép üzenet, Üzenet 
amerikai Vérieimhez, Véres panorámák tavaszán; 1914–1919: Halottak élén, Ember 
az embertelenségben, Emlékezés egy nyár-éjszakára, Én láttam a futó Erdélyt, Véresre 
zúzott homlokkal, Készülődés tavaszi utazásra, Az utolsó hajók.) A kötet album részének 
„szerzői” ily módon természetesen Ady és egy-egy idézett kortársa, pályatársa, szeretője 
– Lédával egy kilencéves szerelem hiteles pillanatai elevenek meg –, rokona (Ady Lajos, 
Brüll Berta), olvashatunk „hozzászólást” Bölöni Györgytől, aki Párizsban (is) kalauzol-
ja, Krúdy Gyulától, Biró Lajostól és Révész Bélától, akik Budapesten követik a költő 
sorsát, avagy sorolhatnám még Schöpflin Aladárt, Hatvany Lajost, Juhász Gyulát, Cs. 
Szabó Lászlót, Szerb Antalt, Király Istvánt, Oláh Gábort, Emőd Tamást, Wertheintein 
Nándort, Kurucz Aladárt stb.

Az Ady-albumot követő második, „Az elsüllyedt utak” – Mindenség-keresés, belső 
vívódások és a kiúttalanság tapasztalata az Ady-életműben című tanulmány mintegy 
keretbe szerkeszti a kötetet. Boka László elemző szemmel közelíti meg a műveket, 
egyik szép példája ennek az Az eltévedt lovas és Az elsüllyedt utak párhuzamba állítása, 
másik például az impresszionisták, így Baudelaire hatása az Illés szekerén című versre. 
A tanulmány egyik origója a Szeretném, ha szeretnének című kötet. Olyan versek kelet-
kezési körülményeit is megismerhetjük, mint a Hiába hideg a Hold, a Valaki útravált 
belőlünk, avagy azt, mi volt a háttere A föl-földobott kőnek Kolozsvárról és a Kocsi-út 
az éjszakában szállóigévé lett „Minden Egész eltörött” élményének. Ady „én”-jének 
változásai és a helyváltoztatásai párhuzamba állíthatók, és Boka ki is bontja az utazás-
motívumot a rohanó vonat képének a megragadásával. Rámutat arra is például, hogy a 
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befutott, körülrajongott Adynak milyen belső vívódásai voltak. „Senkim sincs és nincs 
merre menjek.” – idézi Hatvanyt, s szembesít azzal, hogy a „küldetéstudat erejét és átkát 
egyszerre szenvedő poéta, a ’látnok’” Ady kettős énje, meg nem értettsége elmagányo-
sodáshoz vezetett. A külvilág felé szerepeket játszott, botrányos életvitelével valójában 
a gyöngeségeit leplezte. A Minden-kereséstől eljutott ugyan a Mindenség-érzetig, de ez-
zel együtt a világfi megcsömörlésig is. A magyar Pimodán című vers kapcsán Boka így 
fogalmaz: a „feloldódásvágy átível a halál motívumába is”, majd kifejti azt is, hogyan 
hatalmasodik el Ady magánya és jut el egyfajta bezzeg-szemlélethez.

A két szerző elkalauzol a Nyugat és a Holnap szerkesztőségek Ady-világába is, frap-
pánsan összefoglalják a költő sikereit és az ellene irányuló hangokat A duk-duk affér, a 
kétpólusú irodalom és az Ady-epigonok kapcsán is.

A könyv olvasásához azonban jó, ha a kézügyben van egy Ady-kötet. A nyitó- és 
zárótanulmányokban felvillantott verscímek az életmű fontos állomásai, ezért ér-
demes újraolvasni a kiemelt műveket, de az album lapozgatása közben is meg-
megakadhat tekintetünk egy-egy autográf kéziraton. A gyakorlott, kézíráshoz 
szokott szemnek nem nagy kihívás Ady sorait olvasni, de az utókor korántsem 
biztos, hogy ki tudja majd bogarászni a szavakat, például Léda kézírásából. 
Ezt némileg ellensúlyozza, hogy mindkét tanulmány idéz az albumban közölt 
szövegekből. Összességében óriási élmény ekkora mennyiségű és minőségű 
Ady-kéziratot látni! (Milyen volt kézírása, amikor levelet vagy egy képeslapot 
fogalmaz – ott, akkor, abban a lelki állapotban –, avagy milyen, amikor például 
gondosan tisztázott vers kerül ki a kezei közül. A grafológiában jártasok itt bő-
ven csemegézhetnek.)

A gondosan válogatott képanyag leginkább az olvasó műélvezetét szolgálja, 
mintegy kedvcsináló Ady Endre költészetéhez. Akár egy iskolai tanóra szem-
léltető eszköze is lehetne az album, hiszen eddig ritkán látott fotókat, Ady-
portrékat, dedikációkat tartalmaz. Helyet kaptak például a költő hivatalos iratai, 
bizonyítványa, avagy a Lédáról készült kihívó képek, de az Ady-album java ré-
szét képeslapok, levelek és verskéziratok teszik ki. A könyv nincsen bonyolítva 
listákkal, függelékkel, csak az Ady életében megjelent köteteket veszi számba. 
Nem akar tudományoskodni, talán azért is, mert a dokumentumok őrzője és kutatói 
elég garancia a tudományos háttérre. A címnegyedben ígért képjegyzék ugyan elmaradt, 
és a képaláírásokat – meg az idézeteket sem – terhelték mindenféle forrásmegjelölés-
sel. Az album végére még oda kívánkozna a könyv bemutatóján is hiányolt térkép, 
amely összefogja-összefoglalja Ady Endre „útraválásait”. (Az emlékévhez és a „Valaki 
útravált…” – Ady 100 programsorozathoz kötődő kiállítási tárlaton ezeket mintegy pó-
tolták a szerkesztők.)

Az Adyval foglalkozó irodalom hosszú sorát bővíteni igen nagy kihívás, de a könyv 
megközelítéséből a vizuális élményen túl Ady költészetének mintegy szintézisét, vala-
mint a szerelmes, istenes, modern, a halállal szembenéző vagy magánnyal teli versek 
keresztmetszetét kapjuk. A költő életének fontos állomásain, a különböző városokban 
íródott sorain keresztül a nagyvárosi atmoszférába és magánéletébe láthatunk, topográ-
fiai megközelítésből jutunk el prózájáig, lírájáig – az album így segít hozzá egy árnyal-
tabb Ady-képhez.

(Boka László – Rózsafalvi Zsuzsanna: „Valaki útravált…” – Az úton lévő és kiútke-
reső Ady Endre. Budapest, 2020, MMA Kiadó, 247 p.)


