
BÓKA LÁSZLÓ:

ADY
Egy ideig támadták. Aztán összevesztek rajta. Majd bírálni kezd
ték. Végül elfeledkeztek róla. Ma már csak mint muszáj-herkules
szerepel: Babits és Kosztolányi helyett és ellen emlegetik. De ez
a dicsősége is múló, össé válik, úgy emlegetik, mint Sértő Kálmán,
Sinka István, Gulyás Pál nem egészen méltatlan elődjét. Igazi
szüksége azonban senkinek sincs rá. Urbánusnak túlságosan vidé
ki, félművelt és magyar volt, viszont nem volt igazi paraszt, zsi
dókkal barátkozott s nem ismerte fel azt a nyílegyenes vonalat,
mely a vogul medveénekektől, a Kalevalától Gulyás Pálig vezet.
Igazi elismeréssel műve nem találkozik, babérai politikai babérok,
ha dicsérik, bölcseletét dicsérik (Németh László), vagy mythos
teremtő erejét (Kodolányi János).

Az Ady-filológia hamvában holt, az Ady-Múzeum első két kö
tete csonkán szégyenkezik könyvespolcunkon, Földessy Gyula is
egyre inkább mások ellen magyarázza Adyt. A legújabb kor iroda
lomtörténetei pedig ... jobb hallgatni róluk. Babits néhány meg
jegyzése, Benedek Marcell kis Ady-breviáriuma, Schöpflin Aladár
néhány tanulmánya, Komlés Aladár méltatlanul feledett kísérlete,
az Új Magyar Líra, Horváth János ifjonti Ady-könyvesckéje még
mindig a legmagasabb színt je az Ady-irodalomnak. Még ellenfelei
sem tudták méltón vitatni nagyságát: szavuk vak gyűlölségbe fult.
Szabó Dezső néhány Adyról szóló cikkében több felnevelni érde
mes gondolatcsíra volt, de ő épp oly könnyen elvetéli gondolatait,
mint amily könnyen megszüli őket. A Nyugat-nemzedék elsőszü

löttei közül szinte csak Cs. Szabó Lászlót köti valami Adyhoz: el
nézik neki, mint valami erdélyi-protestáns különcködést.

Arra a lanyhaságra, ami Ady művét itthon eláporítja a lelkek
ben, mi sem jellemzőbb, mint Ady elakadt európai útja. Egy-két
középeurópai sejti nagyságát, de nyugatabbra tőlünk alig tudnak
valamit róla, azt is csak úgy, baráti kapcsolatokon keresztül, be
csületszóra hiszik el, nem a silány, dilettáns Iordításoknak, Aki
próbált odakünn Adyról beszélni, emlékezhet arra az udvarias-kö
zönyös figyelemre, amivel hallgatták. "Nagyobb híre volna an
nak!" - ez tükrözik az idegenek szeméből. Nem tudjuk elhitetni
úgy Adyt a nagyvilággal, mint ahogya többi kis nemzet bele tud
dobni egy-egy nevet az irodalmi köztudatba. Biztos jeleként annak,
hogy magunk sem tudjuk felmérni Ady nagyságát, nem tudjuk
felbecsülni értékét. Hogyan is tudnók!

Hiszen helyét sem látjuk! Aki Ady nevét hallja, annak még
mindig ilyen képzettársításai kelnek: Rákosi Jenő, Szabolcska Mi
hály, Vargha Gyula, Tisza István, baloldal, jobboldal, zsidók, faj
magyarok, urbánusok, népi front. Mintha Ady szobrát valami
faluvégi kenderáztatóba állítanánk s aztán nem győznők csodálni,
hogy süllyed, hogy ellepi a békanyál, hogy vállán réce s lúd tol
lászkodik. Világirodalmi távlatba ha állítjuk, Verlaine-t és Baude
laire-t emlegetjük. Ez nemcsak nem igaz, hanem ostobaság is.
Hatása csak annyi, hogy épp úgy paralizálja a franciákat ellene,
mint a "magyar Faust" emlegetése Madách roppant nagyságát kö
zömbősitette Németországban, Madách nagyságának nem legcse
kélyebb bizonysága az, hogy Goethe világtekintélye ellenére sem
egy magyar Faustot alkotott, hanem az Ember Tragédiájával aján-
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dékozta meg a világot. Ady sem magyar Baudelaire, nem is akart,
de nem is tudott volna azzá lenni. Ady volt.

Megengedjük: Adynak nem kis része van abban, hogy nem
tudunk kiszabadulni ebből a béka-perspektívából, hogy még min
dig Rákosi Jenő felől nézzük, hogy elhisszük róla azt is, hogy
Tiszák, Szabolcskák voltak ellenfelei. Mert Ady életében valóban
ezzekkel a hozzá mérten parányokkal állt szemben s köznapi
alakjukat Ady költészetébe foglalva, tehát Ielmagasztosulva ismer
tük meg. S még átkainak kancsal halhatatlansága is elég ahhoz,
hogyeltúlozzuk jelentőségüket. De épp ez lenne Ady igazi meg
ismerésének egyik alapfeltélete, hogy kidöntsük szobra körül a
panoptikum-figurákat, hogy halhatatlansága kertjéből kigyomlál
juk a gazt.

Ady előtt a nagy realisták nevét kell emlegetni, Aranyt,
Maupassant-t ("encore du sang, du sang et de 1'01', toute I'histoíre
humaine" - idézi Adyra Allouma című novelláját Komlós). Ady
költői tettének világnézeti és bölcseleti előfutára Nietzsche, kinek
művét az Ady-kortárs Bergson csak latinra váltotta. A. szellemtör
ténésznek Einsteint, a nagy rombolót és Planckot, a nagy építőt s
a XX. század nagy bíológusait kellene Adyval együtt emlegetni, a
formabontó sformakereső Pícassót s Bartók Bélát. Thomas Hardy
öregkori Iírája, Yeats reakciója az angol realizmusra, Francis
Thompson Isten-keresése s mindenekelőtt Lawrance mythikus vi
lága adhatnak szempontokat Ady nagyságának felismeréséhez
Költő-forradalma milyen magasba tornyol, ha Apollinaire tréfái
s bűvészmutatványaí felől nézvést figyeljük: a huszadik század
francia irodalmában egyetlen név méltó az övéhez, a prózaíró
Prousté. Az olasz irodalom színtelen és süket; mikor Ady legzen
gőbb dalát énekli s a germán nyelvterületen csak Rilke és Stetan
George szava hallik. Thomas Mann még kísérletezik, nagysága
épp úgy csak Ady után nő világirodalmi magasára, mint Babitsé. S
itt a keletközépeurópai térségben nincs számottevő költő kívüle.

S e nevek is ... a legtöbb költők költője már csak, a szellemi
közönyt nincs erejük áttörni, hiányzik belőlük az az elemi erő, az
a forrásszerűen feltörő bőség, a természeti jelenségek amaz ára
dása, ami ellenállhatatlanná teszi a költőt. "Ady anagy, népszerű

költőknek egyik utolsó példája a világon" - írta róla Babits. A
hangsúlya "nagy"-on van s a "népszerű" itt nem lekicsinylés, ha
nem elismerés.

Mikor az újságíró-bábból kikelt a költő-Ady, hívei nem gyŐZi

tek lelkendezni, olyan újnak, "modern"-nek találták s ezt tartották
legnagyobb érdemének. Később, mikor a konzervatív kritika ma
gyartalansággal és nemzetietlenséggel vádolta, hívei meglepődve

vették észre, hogy mily könnyű megvédeni e vádak ellen: költé
szetében a legsűrűbb magyar hagyomány vére áradt. Ma. is ezer
fele téphetik. mindenki megtalálja a maga koncát művében: faj
védő és zsidóbarát, demokrata és gőgős nagyúr, városkedvelő s
faluramenekvő, nyugati és keleti magyar. Rettentő hiba, hogy e
gazdagság megtévesztette hívét-ellenfelét egyaránt, hogy eltévedtek
költészete anyagában. Elég lett volna mindebből annyit tudomásul

'venni, hogy formái nem üres formák, hogy költészete nem célta
lan l'art pour l'art költészet, hanem műve egész világ. Rettentő

hiba volt, hogy erénnyé túlozták újszerűségét, elátkozták modern
ségét, Adyra nem jellemző az, hogy új, nem értéke az a hatás,
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amit kortársaira tett. A tegnapi új holnapra régi lesz. Értéke nem
csökken ezáltal. De kik modern hirneve bűvöletében siyúlnak ma
kötetei után, csalódottan teszik le, mert csalódásukban nem veszik
észre benne az újnál többet érő örök kincset. A franciák már ész
revették Apollinaire polgárbosszantó versei mélyen a legneme
sebb francia hagyomány eleven erének csendes buzgását: többre
is becsülik azóta, hatása általánosabb, neve szentelt névvé válik.
Mi még mindig azt a meghökkenést keressük nagyunkban, amitől

nagyapánk hideglelést kapott.
Mintha az igazi nagyságnak szüksége volna arra, hogy meg

újítsa a világot I Planck fizikai forradalmát emlegettük Ady költő

forradalma mellett. A példa itt is világít. Planck nem új világot
alkotott, hanem az addig ismert világban nagyobb rendet terem
tett, mélyebben hajolt az addig rettegett mélységek fölé s közelebb
hozta a csillagokat. A modern természettudomány nem új szférák
ba lökte a világot, hanem visszahódította a szellemet a természet
számára, illetve elhárította az anyag korlátait a lélek elől s egy
méltatlan dualizmus helyett egységbe fogta a lelketlen anyagot s a
testetlenül tévelygő szellemet. Ady költő forradalma sem újította
meg a magyar költészetet, hanem összebékítette e költészet ősi

formált a teljesebbé gazdagodott magyar lélekkel.
Nem vetette el a jambus monotoniáját: meglazította csak s

első versei alaksejtelmeiből egy olyan jambus született, mely a
magyar költészet legősibb hangjait visszhangzotta. Nem fordult el
a századvég talmi kuruc-divatjától, elindult nyomán s mélyebb,
kincsesebb tárnákra bukkant. Tematikájában nincs semmi új: Is
ten, haza, történelem, falu, szerelem, szegénység, .hírnév, halál.
Ugyanarról dalolt, mint amiről Szabolcska Mihály, vagy Jakab
ödön. Csak asszonynak, pénznek, hazának, Istennek ősképét látta
s megnevezte bátran. Tágított valamit a zseni álomjáró biztonságá
val a szavak hagyományos értelmén, mint ahogya hagyományos
versformákon is tágított. S a szó megett épp úgy felvillant az lIsi
kép, mint ahogy a formák hasadékain besivított az ősi jaj.

Adyt valahogy elvesztette szeme elől a magyarság: bálványt
csinált belőle, mint nágyjaiból, túlbeszélte, mint minden komoly
problémáját, politikára váltotta, mint sorskérdéseít, pipafüstbe
eregette, mint bölcseletét. Ma már hiába mondunk varázsszavakat
róla: ómagyarság, népi magyarság, magyar filozófia és magyar
ugor mythos, Bálvány marad, üres szó marad, politika marad, kö
dös, megfoghtatlan füst.

Visszahódítani, eleven kincsünkké tenni már csak egy úton
tudhatnók, azon az úton, melyről veszedelmes gyorsasággal letér
tek hívei s ellenei egyként.

Mert Ady személyét utálatossá emlékezték, politikájába bele.
kavarták a politikusok sarát, gondolatait kompromittálták s mythosa
véres gazságok cégére lett. De műve még érintetlenül a miénk.
Szégyenünk, hogy e művel magával oly keveset foglalkoztak halála
óta, szégyenünk ma előny: alig van rajta néhány tisztátalan kéz
nyoma.

Ady nagyságát műve őrzi, halhatatlansága az, ha ismét fölébe
hajlunk. De nem érvértI Nem bizonygató példát keresni! Nem ön
igazolás okán I Ady nem világnézeti példatár, nem politikai "ve.
zércsillagok" gyüjteménye, - s aki a Kalevala utóéletét akarja
kitapogatni a magyar költészetben, az menjen Debrencenbe, vagy
valamelyik pesti gyűldébe, ott kap uralaltáji tapaszt nosztalgíáíra.
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Az Ady-mű ezt a fajta érdeklödést éppen úgy nem tűri, mínt
azt a gyengédséget és megbocsátást, amivel - okkal-oktalanul 
szekás gondozni nagyjaink hagyatékát. Adyt nem növeli meg, ha
magyar mértékkel mérjük s nem kisebbíti, ha európai mérték alá
Allítjuk. Szinte azt mondhatnók, hogy európai mértékkel mérve,
nagyobb, mint itthon, mert ott az is műve javára íródhat, ami mű

vének nem egyéni, hanem magyar erénye: formai hajlékonysága,
gazdagsága, verseinek különös zenéje, szabad stilisztikája, vizióí
nak eleven képszerűsége, symbolizmusának súlyos realizmusa.
Európaiságunktól, urbanizmusunktól nem snob fölény t érdemel
Ady, hanem hódolatot. Mielőtt az elmúlt világháború szele be
csapta volna előttünk nyugat kapuit, Adyban mindent megkap
tunk, amiért érdemes volt európainak lenni, költészete őrizte azt,
amit nyugat kincses városai.

*
Szeges gond, égő aggodalom iratja velem e sorokat. A világ

minden táján dúló gigászi nyersanyagcsaták, melyek ma már nem
régimódi naiv célokért, hanem magáért a tér ért, az anyagért, a
lét ért folynak, kíméletlenségükkel óvatosságra intik a népeket.
Hatalmas földalatti rezervoárokban esztendőkre való élelem gyű

lik, a nehéz munkával kibányászott nyersanyag ismét a föld alá
búvik, nemzetek nemzedékek számára gyüjtenek előre kenyeret
és fegyvert.

Csak azt nem tudjuk még, hogy a lelkek mélyén mit tárolnak
a világ népei. Csak azt nem tudjuk, hogy milyen eledelt őriznek a
nemzetek lelkében s milyen fegyverekkel készülnek megőrizni a
véren vett békességet. Erről nem ád hírt sem propaganda, sem a
hírverés mögé fürkésző hírszerzés. S a lélek néma tárnáiból ma
egy áruló hang sem ád jelt. A Sánta ördög csak a házak fedelét
fujja el éjjel, de a lelkek titkát nem tudja leleplezni. A szíveket
s veséket csak Isten vizsgálja s Isten hallgat e zajos világban.

Bölcs orvosoktól tudjuk ,hogy milyen láthatatlan hasadékokon
ssívárog a lélekbe minden, azok tanítják, hogy milyen ősi jajokat,
mennyi tétova tudást őriz meg az ember telhetetlen emlékezete,
hogy buggyan ki néha egy emberöltővel azelőtt, félálomban hallott
szó az öntudatlanság mélyéböl.

Vajjon a mi lelkünk mit rejt el a jövőnek? A mi szívünk mi
vel fegyverkezik. Békességünk csecsemő gyermekének álmai felett
óvatlanul milyen szavakat mondunk? Mire ébred e gyermek, mi
lyen tudásra, milyen emlék alatti emlék szófoszlányaiba kapaszko
dik majd nyiladozó értelme?

Dajkák, kik a jövőt dajkáljátok, vigyázzatok szavatokra, ne
akármi dallal altassátok-ébresszétek a jövendöt!

•
Igy tolul ma ajkunkra Ady neve. Szeges gond, ég;<') aggodalom

iratja le. Vajjon csak a nevéhez tapadó harcot, vajjon csak gúny
képét s dúrva bálványarcát, a körötte felkavart port visszük ma
gunkkal? Az rakódik le lelkünkbe? Vagy e nehéz napokban végre,
végre l ismét műve után nyúl a felébredt lelkiismeret s letisztitja
róla a lázbeteg esztendők szennyét? Mikor minden hazugság me
zítelenre vetkezik, lehet a költöböl is költő s dalából dal csupán?'

Mintha sohse járt volna itt Hallil,
Az Élet, ez az eltörött derék,
KfgYÓ8 örömmel eu föl fejét... Bóka László
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