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DSIDA JENŐ ADYRÓL

Dsida Jen(} kora ifjúságától fogva lelkesedett Adyért, és nagyon sokat tett
a költő erdélyi népszeTŰsítéséért. Az ottani magyarság egy része, kivált az idc5
sebb generáció, idegenkedett Adytól. nem értette, f)agynem akarta érteni. Innét
Dsida cikkének polemikus hangja; miközben Adyt magasztalja - joggal állítva
őt (már akkor!) klasszíkusaink sorába - míntha kimondatlanul is támadná CI
nagyságát elismerni vonakodókat, köztük a Pásztortűz nevÜkön persze nem ne
vezett olvasóit. is. A cikk ugyanis ebben a Kolozsvárott megjelenő kétheti folyó
iratban látott napviZágot, 1927-ben, Ady szülefésének ötvenedik évfordulója al
kalmából. A szerző, mint cikke naivan lelkes hangjából érezní is, nagyon fiatal
uott : mindössze húszesztendős. Srthető,_ha néha a szólamok ellen küzdve maga
is szólamokba téved; írásának ezeket a részeit .• .-'ql jelezve -., elhagytuk; a
mintegy· harminc sor (ZoZáról, Ady "magyar támadóinak nyílzáporáról", meg
arról, mi lett volna, ha Ady nem magyarnak születik) inkább terheli, mint
előbbre viszi a cikk mondandóját. Az Ady-évben talán érdemes fölidézni ezt a
szerény dokumentumot is, mely éppúgy jellemzi a két háboTú közö.tti -erdél1/Í
magyarság szellemi víZágát, mint a pályáját kezdó Dsid4 Jenőt.

Dsida Jenő

A FÉLSZÁZ ESZTENDÓS 1\.DY ENDRE

A sohasem' pihenő nagy fekete madár, a suhogó' Idó ötvenszer lebbentette
meg szárnyát azóta, hogy a sötétszemű, szomorú titán ellátogatott hozzánk. A
negyvenedik szárnylebbenésre már el is távozott: talán nem találta érdemesnek
tovább időznie ezen a bánatba borult sárgolyön, Mire magunkhoz térhettünk
volna a világon végígsöprő, szörnyű vérzivatar után, - a mesebeli óriás már
seholsem volt. Ú gy szülték a' csillagok erre a keserves erdélyi földre, hogy "sem
boldog őse, sem rokona, sem ismerőse" nem volt senkinek. A gondolatai külön
gondolatok voltak, - az álmai, a vágyai, a hitei: külön lélek. Ha Ici közeledett
hozzá, csak azért tette, hogy legyen kibe ütni, harapni egyet s így kí-kí levezet
hesse lelke feszültségét, mely a különös záporszagú idők jele volt.

Tény igaz, hogy ma még túlságosan benne élünk ebben a zűrzavaros század-'
eIóben, a felkavart világhullámok még korántsem simultak el az általános meg
nyugvás szélcsendjében, de ebből a tényből az Ady megbírálhatatlansága mellett
kovácsolni -érvet, esztelenség. Esztelenség, mert maga a történelem bélyegezte
esztelenséggé, Mint ahogyan az emberélet rövídségét és hosszúságát sem tisztán
az esztendők száma határozza meg, hanem a benne kifejtett tevékenységek meny
nyísége, az élmények összesűrúsödött, avagy azéthígult .egymásutánja, éppúgy a
történelmi korszakok mártékegységének sem lehet csupán az évtizedek mennyi
ségét számítani be, hanem a történelmi eseményütemek andante-ját, avagy
allegretto-ját. Aligha volt még olyan korszak il történelemben, maly. olyan rap
szodíkusan mutatta volna föl a legkülönbözőbb jellegű tömegpS'Zichológiai,' faji.
politikai és kulturális alakulatok hullámzását, mint jelen századunk eleje. A
spanyol inkviziciók kora talán közelebb állt Petőfihez, mint mihozzánk a háború
előtti Ady-korszak. S éppen ezért bízvást állíthatjuk, hogy Ady- kora bármily
közel áll is hozzánk az időben - most már minden bűnével, erényével, minden
szereplőiével, kulísszájával és rendezőjével történelmi távlatban áll előttünk.

Mert ném lehet akkora változást és olyan irányú változást elképzelni az emberi
lelkek összességében, mely valaha is paralízální tudná azokat az értékhatásokat,
melyekbe Ady abszolút művészí nagysága beágyazódott. Ami Adyban érték, az
éppen azért érték, mert örök és elkophatatlan s az éppen olyan ma, mínt volt
tegnap, s lesz holnap és egyforma tisztán megítélhető immár a szépet sóvárgó
és önkéntelenül esztetízálö lelkek ablakából az idő bármely távlatában. ••
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Keserűen nagy meg nem értések között énekelte szét életét a huszadik század
aladdíg legnagyobb magyar vátesze. .akinek korszakalkotó nagyságát ilyen szűk

keretek között még csak sejteni sem lehet. Különben is távol áll tőlünk a
közvetlen Ady után következő nemzedék eruptív, ma már szükségtelen lelkese
dése, mely... hasonló lélektani törvényeken alapulhatott, mint az ősi katakombázó
keresztények. rajongó önfeláldozása. Ma már Ady alakjának kontúrjai körül
belül tisztán rajzolódnak 'elénk s ha valaki még hébe-hóba meg is próbálja
ezeket a vonalakat el rajzolni : kísérletét nem lehet többé komolyan venni.

Nekünk erdélyieknek különös jelentőséggel bír aza tény is, hogy Ady Erdély
szülötte, A Makkai püspök Ady-könyvében remeleüt kifejtet: "humanumot", "VoX
humanat" csak Erdély levegőjében lehet úgy felszippantani, mint Ady halló
fülei és érzékeny lelke beitták. De Ady sem tudott többé Erdélytól menekülni;
már a háborús idők közepén belesajdul valami:

Fáj a közelség: messzire megyek
S az ősi Tuhutum-hágta· hegyek
l"e.lejtődjenek, halványodjanak
S minden az itthoni pusztulásból:
Nekem elég marad.

Egyik prózai munkájában, melyet vallomásoknak nevez, Erdélybe veti a meg
jobbulás minden bízalmát. - Es Erdély mai Urájából, bár tompán és messzírő!
zöngve, de mindenhol kíérezhető az Ady-intonálás.

A jelen Adyt olvasó ifjú nemzedék szinte sóbálvánnyá mered arra a gon
dolatra, hogy lehetett valaha nem érteni Adyt. Minden szava élesen elhatárolódó
és keményen kijegecesedett. Ami pszícholanalitíkaí tudatalattiság és álomszerű rap
szodikusság van írásaiban, az a mai múélvezó ifjúságot korántsem hozza -zavarba.

De nem hozza őket zavarba az sem, hogy Ady emlékének kicsinyes közömbösei
- rníután az érdemi viták. nem adták számukra a kívánatos eredményt - egy
semlegesítő gesztussal próbálják elodázn4. generációk _ítéletét. A megformulázott
jelszó: Igen. közel áll még hozzánk Ady forradalmi egyénisége egész jelentősé

ge, hogysem végleges ítéletet tudnánk mondaní nagyságáról. Majd a jövő.

Ez kényelmes így, de valótlan. Mert... a nyelv zenéjének, sz6kapcsolásának,
gondolatfúzésének, általában annak, amit a költészet testének nevezhetnénk, Adynál
nagyobb mesterét mai fogalmaink szerint nem lehet elképzelni. Az átlagművelt,

Adyt olvasott embernek ez oly világosan és tudottan tűnik szemébe, hogy minden
fejtegetést feleslegessé tesz. '.

Hiába jön dadaizmus, futurizmus és más izmusok rengetege, ezek csak azt
teszik nyilvánvalóvá, hogy· a jelenben senkinek sem szabad többé úgy írnia" mínt
Ady tette. És nemcsak azért nem szabad, mert már Ady megtette, mert az általános
korízlés ma ismét egyebet kíván. Értsük meg jól: a kerízlés csak a mindenkori
jelennel szemben változó, a rnúlttal szemben soha. Ma már nem írunk époszt,
de Homérosz örökszép marad,' ma. már fejlett verstechnikánk van, s a nyelvi
zsonglőrködés ezer eszköze áll rendelkezésünkre, ám a primitív Balassi öröknagy
marad, - ma már nem írhatunk az Ady Endre hangján és ez a hang mégis
örökké tiszta csengésú és el nem halkuló marad.

Mindez pedig összefoglalva azt jelenti, hogy Ady örök emberi és örök magyar
emberi új lírája a mai ember szemében már csak a múlt forradalmát jelenti.
Vagyis, hogy Ady a mai művelt közönség, főképpen pedig a múélvezó ifjúság
szívében nem "modern" többé, akinek irodalmi létjogosultsága még vitára adhat
alkalmat, hanem sötét magyar homloka körül babérkoszorúval, a nagy lelkek
glóriájával belépett a klasszikusok mozdulatlan, de míndig lelket mozgaté
glédájába.

Közli CSISZ~R ALAJOS
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