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Gróh Gáspár

Szabó DezSő 
éS aDy

 (Részletek a tanulmányból)

Az Ady–Szabó Dezső-kapcsolatról szóló 
elemzés valójában hosszú ideig kibon-
tatlan maradt. Igazából akkor kellett 

volna megírni, amikor az emlékezetpolitika 
sújtotta irodalomtörténet-írásnak ez eszébe 
sem juthatott. Ezen a szálon egy Ady–Szabó 
Dezső–Németh László vonulatot lehetett és 
kellett volna föltárni. De Ady akkoriban, mint 
forradalmi költő, éppen Petőfi és József At-
tila közti hídként funkcionált, Szabó Dezső 
feketelistára került, Németh László kiűzetett az 
irodalom világából. Ő utóbb műfordítóvá lefo-
kozva fölbukkanhatott, később már regény- és 
drámaíróként is megjelenhetett, aztán irodalmi 
és pedagógiai esszéi is szalonképessé váltak. 
Azon az áron, hogy a számára legfontosabb, 
a magyar sorskérdéseket taglaló írások csak 
akkor kerülhettek újból a szélesebb nyilvá-
nosság elé, amikor már nem élt. Sőt, az általa 
felvetett kérdések megoldatlanul hullottak ki 
a közbeszédből és még az intézésükre hiva-
tottak gondolkodásából is. Akkor már senkit 
sem érdekelt, hogy Németh László a nemze-
ti modernizáció – ez az évtizedekig tilalmas 
gondolat – meghatározó ideológusa volt, mert 
a nemzeti modernizáció sem érdekelt senkit, 
és az sem, hogy annak gondolata miként je-
lent meg a századelőn. Ezt a kérdéskört két 
nemzedékre kiiktatta a közgondolkodásból a 
pártállami agitprop (vagyis: az agitációs és pro-
paganda központ, amelynek egyetlen feladata 
a kommunista hatalom szellemi legitimációja 
volt). Így aztán a Németh Lászlónál sokkal 
problematikusabb, szellemi-erkölcsi értelem-
ben sokat hibázó Szabó Dezső útjával végképp 

„…egy különös szellemi kapcsolat természetéről”
A Lyukasóra előző számában hírt adtunk arról a kétnapos konferenciáról, amelyet a Magyar Művészeti Akadémia Művé-
szetelméleti és Módszertani Kutatóintézete kezdeményezett október végén a Pesti Vigadóban Szabó Dezső helye a magyar 

kultúrában címmel. A tudományos eszmecsere szervezőit a hiánypótlás szándéka vezérelte. Hiszen, ahogy a konferencia 
proklamációja is megfogalmazta: „Szabó Dezső kétségtelenül a magyar kultúrtörténet nagy hatású, megkerülhetetlen alak-

ja… Szerepének jelentőségét, hatásának mibenlétét azonban mind a kortársak, mind az utókor értékelői másban látták.” 
(Sőt, a nagy műveltségű, több nyelven beszélő tanár, a közéleti írásaival rendre vihart kavaró magyar író munkásságát, 

1945 januárjában bekövetkezett halála után évtizedekig agyonhallgatták.) Szabó Dezső szerzői életműve szerteágazó jelle-
géhez illően, különböző tudományterületek képviselői kaptak felkérést az előadásokra, amelyeknek anyaga kötetbe foglalva 
hamarosan megjelenik az MMA gondozásában. Most Gróh Gáspár irodalomtörténész tanulmányából adunk közre érdekes 

részleteket (Szabó Dezső és Ady címmel és a fenti alcímmel hangzott el a konferencián). (A szerk.)

Szabó Dezső
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nem illett foglalkozni. A teljes hallgatás paran-
csa idővel annyiban változott, hogy történelmi 
kutatásokban már meg lehetett említeni – mert 
nyilvánvaló volt, hogy teljes kihagyásával nem 
fogalmazható meg semmiféle, legalább műkö-
dőképesnek látszó konstrukció.

Ha Szabó Dezső irodalomképéről, a magyar 
irodalom történetében betöltött szerepéről gon-
dolkodunk, legalább az Ady és Szabó Dezső 
életműve közti kapcsolattal foglalkoznunk 
kell. E kapcsolatnak több szintje van, és ezek 
szerkezete külön-külön sem egyszerű. Szabó 
Dezső először olvasója volt és rajongója lett 
Adynak, később a Nyugat körében már szerző-
társa, utóbb értelmezője, majd kritikusa lett, de 
mindvégig folytatója akart lenni az általa leg-
fontosabbnak tartott összefüggésben: a nemzeti 
sorskérdések ügyében. Így kimagasló szerepet 
töltött be az Ady-recepció alakulásában, és egy 
későbbi generáció nézőpontjából már olyan al-
kotó, akit – gondolati hatását tekintve mintegy 
Ady mellé emelve (de a még későbbi utókor 

szinte egybehangzó véleménye szerint túlzásba 
esve) – együtt is emlegettek vele. 

Kapcsolatuk árulkodik a korukról, szellemi 
környezetükről, ami hatásukat is nagyban be-
folyásolta. E kapcsolat első szakasza alig egy 
évtizednyi. Ennyi még egy életművön belül 
sem túl sok idő, Szabó Dezső nem is talál-
kozott túl sokszor Adyval: a vidéki tanárnak 
sem pénze, sem elegendő szabadsága nem volt 
arra, hogy részt vegyen a budapesti irodalmi-
szerkesztőségi életben. Ady puszta jelenléte 
is olyan hatással volt azonban a kortársakra, 
ami eleve túlnőtt az esetleges személyes talál-
kozásokon. Ez a hatás Szabó Dezsőt is elérte. 
Ady szelleme igazodási pont volt, olyan ki-
sugárzással, ami hívei körében felülírta min-
den, idővel szélesebb körben is ismertté vált 
emberi gyarlóságát. A hétköznapi esendősége 
és alkotói teljesítménye közti feszültséget a 
folyamatosan és látványosan gazdagodó élet-
mű már a kortársak körében is föloldotta. De 
volt is mit föloldania: Ady életmódja túlsá-

gosan nagy támadási felületet kínált annak a 
hipokrita vulgárkonzervativizmusnak, amely 
képtelen volt arra, hogy gondolkodásának új-
szerűségét fölismerje és befogadja. Erre csak a 
költő halála után kezdett valamelyest fogéko-
nyabbá válni, de nem egyszerre és főként nem 
teljeskörűen. Az előzményeket tekintve mégis 
viszonylag gyorsan – sokat számított a háború 
utáni nemzedékváltás és az, hogy az ebben rej-
lő lehetőséggel Szabó Dezső élni tudott –, és 
ebben döntő szerepet kapott Az elsodort falu.

Találkozás Ady költészetével
[…] Az Ady-versekkel találkozás kezdeteiről 
két alkalommal írt bővebben. Személyeseb-
ben az életrajz egészébe ágyazva az Életeim-
ben, míg a röviddel Ady halála után született 
összefoglalás (Ady arcához) tónusát erősen 
befolyásolja, hogy Szabó Dezső Ady hirtelen 
épülő mítoszához kapcsolódva a sajátját is meg 
akarja alapozni. 

Az Ady-művel való találkozás korántsem 
volt villámcsapásszerű. Kölcsönpénzből tett 
párizsi útjáról tér vissza Nagyváradra, taná-
ri állomáshelyére, eltelve Párizs varázsával, 
nagyszerűségével. Útba esik Budapest, itt Ba-
lázs Bélába botlik, akivel három évig lakott 
együtt az Eötvös Collegiumban. Kései beszá-
molója, talán a múltidézés minden emléke-
zésbe beszivárgó nosztalgikus vonásai miatt 
elnézőbb az egykori társ jellemzésében: „…
különben jó pajtás volt, kissé gyorsan robbanó 
embernek ismertem, s gondoltam, most is egy 
hangulatát fokozza fehér izzásra. Különben is, 
ezekben a napokban igazán nem voltak füleim 
az irodalom számára.” Ez a kép jóval elnézőbb, 
mint amilyet korábban, Az elsodort faluban raj-
zolt róla, de az azért még ekkor is benne van, 
hogy Balázs Béla nem a leghitelesebb személy 
arra, hogy számára új értékeket közvetítsen, 
másfelől amúgy is kevésbé fogékony rájuk. 
Balázs Ady és a Nyugat hírével rohan rá: „…
új világ fog következni! Nagy költőnk van, a 
legnagyobb, akit valaha magyar föld látott: 
Ady Endre. Most jelent meg a Véres és Arany 
(sic!) kötete, csodálatos dolog. Nem láttad még 
a Nyugatot? Itt tömörülünk mi körötte, mi, fia-
tal Magyarország, egy egész csomó tehetséges 
fiatal költő és író.”

Mindez Szabó Dezsőt ekkor teljességgel 
hidegen hagyja, talán a Balázs Béla-féle lel-
kendezés iránti bizalmatlanság miatt. Röviddel 
később, már Nagyváradon, egyik tanártársa 
biztatja ismét a Vér és arany olvasására, kezébe 
is adja a kötetet, amelyet minden különösebb 
érdeklődés nélkül lapozgat. Közömbös, mert, 
ahogy mondja, „az 1867 utáni magyarországi 
irodalom meglehetősen megölte bennem a re-
ményt, hogy valami igazi reveláció fog történni 
az irodalomban”. A kötetbe beleolvasva sem 
érez másként: „…tallózásom nem volt sze-

Ady Endre
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rencsés. Szemeim először a Sírni, sírni, sírni 
kezdetű versre estek, aztán az Özvegy legények 
tánca és a Zozó levele következtek”, a folytatás 
sem jelent revelációt: „…a könyvet félretettem 
és eloltottam a lámpát. Másnap reggel visz-
szaadtam a kötetet… Általános, semmire sem 
kötelező frázisokat mondtam róla.”

De a gyorsan erősödő Ady-táborból érkező 
újabb roham nem várat magára sokat. A követ-
kező Ady-hívő Juhász Gyula. Szabó Dezsőnek 
az ebben az ügyben történt találkozásukról szó-
ló emlékezésében érdemes felfigyelni a beve-
zető mondatra, amelyet ugyan semmi okunk 
szó szerint elfogadni. Eszerint Juhász Gyula 
azzal közelít hozzá, hogy „kolléga úrnak az a 
híre, hogy a legjobban ismeri a modern európai 
irodalmat az országban”. Ez ebben a formában 
bizonyára túlzás, nem is annyira Szabó Dezső 
ismereteit, mint annak országos hírét tekintve. 
Bármily nagyszerű volt is az Eötvös Collegium 
oktatása, benne a francia nyelv és irodalom 
szakosok képzése, a tanulmányoknak aligha 
volt tárgya a modern, illetve kortárs francia és 
európai irodalom. Ahhoz, hogy ebben valaki 
járatos legyen, neki magának kellett megke-
resnie a lapokat, könyveket, amit Szabó De-
zső meg is tett, és tudását Párizsban tovább 
mélyítette. Önéletírásában azonban, folyama-
tos önmisztifikációja részeként, olvasmányai 
helyett inkább kalandjai emlékét idézi, míg 
tudása mindig magától értetődő teljességében 
ugrik elő. Tudása, mint majd későbbi írásai 
bizonyítják, kétségbevonhatatlan, de annak híre 
semmiképpen nem terjedhetett messzire a Nyu-
gatban rövidesen megjelenő közleményeinek 
ismertté válása előtt. Már csak azért sem, mert 
vidéki állomáshelyei elzárták a pesti kávéhá-
zak irodalmi közegétől. Itt tehát legalább két, 
különböző időpontban végbement beszélgetés 
során elhangzottak keverednek. 

Ténynek fogadhatjuk el azonban azt, hogy 
Juhász Gyula adta neki az első komoly leckét 
a fiatal magyar irodalomból: „…beszélt ne-
kem az új magyar költőkről, és elfulladásig 
rajongva idézte elém Ady, Babits, Tóth Ár-
pád, Kosztolányi, Balázs Béla és saját verseit. 
Én az akkor nálunk nemigen ismert francia 
költők: Vielé-Griffin, Régnier, Lerberghe, 
Samain verseiből mutattam be néhányat.” Az 
emlékezésből tehát kiderül, hogy Szabó Dezső 
ekkoriban még valóban otthonosabb lehetett a 
kortárs francia, mint a magyar költészet vilá-
gában. Juhász Gyula azonban a fiatal magyar 
irodalom világában élve már látta a közelgő 
költői robbanást. „Megvallom, hogy előttem 
akkor az irodalmi hitnek ez az egyetemes ma-
gyar megváltássá rajongása kissé gyermekded, 
majdhogynem komikus volt” – írja e kapcso-
lat emlékét idézve Szabó Dezső. Adyt illetően 
azonban még a Juhász Gyulával való beszélge-

tés sem hoz áttörést. Az persze jellemző Szabó 
Dezsőre, hogy a fordulat nem az Ady-rajongók 
ajánlása nyomán, hanem egy Ady-gúnyoló kol-
léga szavainak visszahatásaként következik 
be. Vagyis elsőként a dac ösztönzi arra, hogy 
újból kézbe vegye a Vér és arany kötetet, majd 
belekezdjen Az Illés-szekerén verseibe. A két 
kötetet olvasva egy életre kiszakíthatatlanul 
besorol az Ady-táborba, és ettől kezdve tájéko-
zódásának állócsillaga lesz Ady, még akkor is, 
amikor éppen el akarna fordulni tőle.

Találkozás Ady Endrével
A későbbi személyes találkozások ehhez ké-
pest kevés örömet kínálnak. Ezekről az Ady 
arcához című írásban számol be (amelyben 
azt is mondja, hogy a legjobb az lett volna, 
ha Adyból csak a verseit ismernénk). Szabó 
Dezső szerint Ady társasága közepén sem volt 
igazi társasági ember, már csak azért sem, mert 
neki nem társasága, hanem udvartartása volt. 
Olyanok vették körül, akik közül sokan, elis-
merve zsenijét, még a tőle elszenvedett meg-
aláztatásokat is megtiszteltetésnek tekintették 
– ez nemcsak Ady fejedelemtudatát erősítet-
te, de kihatott másokkal való kapcsolatára is. 
Szabó Dezső többször fölemlíti Ady szerinte 
méltatlanoknak, s főként őáltala semmire sem 
tartottaknak adott dedikációit, vers-ajánlásait. 
Teszi ezt azzal a céllal, hogy azok legalább 
utólag ne dicsekedhessenek Ady barátságával. 
Ebben alighanem sok igaza van, Ady társasági 
magányáról mások is szólnak, de Szabó De-
zső szavainak igazságára árnyékot vet, hogy 
igencsak sérthette az, hogy míg társasága jó 
néhány tagja (Laczkó Géza, Kuncz Aladár, 
Kaffka Margit, Balázs Béla) kapott ilyen de-
dikációt, ő nem…

Az alkohol súlyos jelenlétéről esik ugyan 
szó, de szellemi értelemben ezt nem tartja kü-
lönösebben fontosnak Szabó Dezső. Sokkal 
többet szól Ady pózairól – amivel kapcsola-
tosan, mintegy a maga fensőbbségét igazolan-
dó, jelzi, hogy tökéletesen átlátott rajtuk. Mint 
mondja, belülről ismerte az anyagilag lecsú-
szott, gazdasági végzetét véletlenek sorával 
magyarázó, mágnás öntudatú paraszt-nemes 
lelkületét. „Paraszt Apollo” – idézi e karakter 
jellemzésére magát Adyt mint a legilletékeseb-
bet. Ami nem akadályozza meg abban, hogy 
így summázza a maga alkotta kép fő vonásait: 
ez „…a nagyváros kárhozatába s egy túlhajtott 
kultúra dekadenciájába tévedt költő mélyebbről 
volt a népnek: a faj ős televényének előfakadá-
sa, mint Petőfi. Ezért érthető, hogy a magyar 
népköltészet, a magyar néplélek legnagyobb 
művészi erejében benne valósult meg.” E meg-
jegyzéséhez Szabó Dezső még egy lábjegyzetet 
is fűz: „Itt nem mutathatom ki, csak jelzem: 
az a Balassával megindult folyamat, hogy a 
magyar műlíra eszközeiben, színeiben mindig 
a népköltészet felszívásával újult meg, benne, 
és nem Petőfiben érte el tetőpontját.” Ennek 
„kimutatásával” azonban adós maradt, pedig 

okfejtése igencsak fontos és érdekes lenne, 
nem szólva arról, miként hatott volna ez a Pe-
tőfinek még epigonjaiban is a népiesség és a 
nemzeti elkötelezettség csúcsát látó irodalmi 
konzervativizmus táborában…

Ady-alakja kísért Az elsodort faluban, ahol 
az olvasóközönség által széles körben vele azo-
nosított Farkas Miklós megannyi külsőleges 
Ady-vonást mutat, ezekhez olyan vezércikk-
futamok társulnak, amelyekből összeállni lát-
szik egy sajátos nemzeti-ideológiai jelentésre 
redukált Ady-kép. Ez a továbbiakban alapjául 
szolgál egy könnyen emészthető Ady-értel-
mezésnek – de regénye megírásakor Szabó 
Dezső ezt nem egészen így képzelte. E szöve-
gek radikális társadalomkritikája, nyugat felé 
mutatása határozott irányt jelez, de részben 
tudatosan nélkülözi az Ady-mű lényegét jelentő 
mélységet és intenzitást, ami társulva Farkas 
Miklós semmibe hulló, erőtlen figurájával, be-
ágyazva a Nyugat körének karikatúraalbumába 
nem követendő, hanem meghaladandó példát 
mutatott. Ahhoz azonban ez a redukált kép is 
elég volt, hogy a tömegolvasatban fölvillantson 
valamit abból, ami Adyt Adyvá tette. Mi több, 
a történelem viharos változásai közepette a 
negatív kép pozitívba fordult. 

„Az irodalom 
társadalmi funkció”
Szabó Dezső Ady költészetéről három tanul-
mányt írt. A kifejezetten Ady költészetét taglaló 
írásokon túl Szabó Dezső műveiben egész pá-
lyafutása során gyakran idézi példáját, alakját, 
utal költészetének revelációt jelentő hatására, 
egyetemes jelentőségére és recepciójának kér-
déseire, folyamatosan bírálja és gúny tárgyává 
teszi hivatalos elutasítását. Tanulmányainak 
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tendenciája, hangsúlyai több ponton is eltérnek 
egymástól, amit részben indokol az írásuk közt 
eltelt idő: az első 1911-ben íródott, a másik 
kettő Ady halála után, 1919 első felében. Nyolc 
év elegendő volt ahhoz, hogy minden külső 
körülmény átalakuljon, már életében is sokban 
változott az olvasatát befolyásoló szellemi, 
társadalmi, politikai légkör. Ugyanilyen fontos, 
hogy 1911 nagyjából Ady költői életútjának 
felezőpontja, a későbbiekben fő művek szü-
lettek, költészete új tartalmakkal gazdagodott. 

Szabó Dezsőre nemcsak Ady gyakorolt 
elementáris hatást, az Ady körül kirobbant 
polémiákból levont következtetése hasonlóan 
fontos. Ezek ugyanis azt az irodalomfelfogást 
erősítették meg benne, amelynek jegyében kora 
eszmélkedésétől kezdve gondolkozott. Ideál-
ja a romantika vátesz-költője volt, amellyel 
szemben az Eötvös-collegiumi években időle-
gesen hajlott az autonóm irodalmiság eszmé-
nyének elfogadására. Ady költészete viszont 
közüggyé vált, az irodalmi forradalom ezen 
túlmenően egyenesen politikaformáló erőként 
hatott. Ez a példa, és az, ahogyan a tízes évek 
polgári radikalizmusa összekapcsolódott az 
Ady és a Nyugat körül szerveződött körrel, 
azt bizonyította számára, hogy az irodalom-
nak nemcsak lehetősége, de kötelessége is a 
társadalmi feladatvállalás. Ez az irodalomkép, 
a bontakozó szociológia elméletével meg-
erősítve, eldöntötte írói sorsát. Az irodalom 
társadalmi funkció című tanulmánya (1910 
körül) nem csupán egy sajátos esztétikai fel-
fogás kifejtése, hanem egész pályafutásának 
elvi alapvetése. Ady költészetének politikai 
vízválasztót jelentő közüggyé válását látva for-
málódott Szabó Dezső írói programja, erkölcsi 
parancsnak érezte, hogy bármi áron meg kell 
valósítania az irodalom társadalomalakító sze-
repéről vallott nézeteit. Valójában ez a program 
nem lenne kiolvasható Ady költészetéből, de 
anélkül aligha született volna meg. Azt azon-
ban Szabó Dezső nem vette – nem is vehette 
–, észre, hogy a háttérben történik valami, ami 
a profetikus irodalom kérdését más összefüg-
gésbe helyezi. Ady nemcsak költői lángelme 
volt, hanem korának fia, irodalmi mozgatója, 
aki lírai forradalmával történelmet formált. De 
szociokulturális értelemben már korszakhatá-
ron állt, ahhoz, hogy közéleti tényező legyen, 

a magyar társadalom anakronisztikus vonásai 
kellettek. Ezért lehetett költészete közéleti 
tényező, ezért formálhatta az irodalmon túl 
is a közgondolkodást, alakíthatta a politikai 
közvéleményt. Azt a feladatot látta el, amelyet 
a 19. század költői, de ezt röviddel később, sőt 
már ekkoriban is, a tömegmédia kezdte betöl-
teni. Szabó Dezső e változás örvényeiben nem 
találhatta meg a személyére szabott szerepet. 
Szeme előtt a romantika korának ideálja le-
begett, amikor az irodalmi véleménypolitikát 
autonóm zsenik alakították. Ezzel szemben a 
20. századi modernitás tömegmédiáját a po-
litikai megrendelések teljesítéséből hasznot 
húzó vállalkozók és bértollnokok formálták. 
Ady ilyen értelemben nem mérföld-, hanem 
zárókő lett: utána hasonló szerepet már senki 
sem töltött be. Szabó Dezső elszenvedte ezt a 
változást, a maga módján igyekezett is alkal-
mazkodni hozzá. Így lett igazán hasonlatos 
szeretett Don Quijotéjához: egy előző világ 
normái szerint akart hős lenni, és pórul is járt. 
Hatni csak azon az áron tudott, hogy ki kellett 
szakadnia az irodalomból.

„A romantikus Ady”
Szabó Dezső első Ady tanulmánya nem sokkal 
a költészetével történt találkozás után született: 
A romantikus Ady 1911-ben jelent meg a Nyu-
gatban. Ennek az írásának az Ady-emlékeit 
közreadó írásaiban nem tulajdonít különösebb 
jelentőséget, ahogyan nem utal A forradalmas 
Ady című, 1919-ben önálló füzetben megje-
lent írására sem. Utóbbi különösen érthető is, 
a szelektív memória szívesen kiejti az olyan 
emlékeket, amelyek valamilyen szempontból 
problematikusak.

A romantikus Ady végkövetkeztetése sok-
ban ellentétes Szabó Dezső későbbi Ady-értel-
mezésével. A tanulmány nagyobbik részében 
szerzője (francia példák idézése és széles körű 
ismereteket mutató európai kitekintése nyo-
mán) két embertípust állít olvasója elé. Ezek 
természetesen nem személyek, hanem szellemi 
típusok: a klasszikus és a romantikus. A klasz-
szikus „a szociális ember”, akinek gondolkodá-
sát a közösségi-társadalmi normák határozzák 
meg, akinek a rend és a célszerűség fontos, 
életét a kötelességtudat határozza meg, híve a 
központi hatalomnak, „ami egészen egyéni és 
különös, az nem érdekli”, „általános, typusos 
emberek általános érvényű eseményeiben ke-
resi az élet lényegét”. Számára a művészet és 
az irodalom nem puszta kifejezés, hanem a 
valóság, az általános imitációja, az erkölcsi 
világrend illusztrációja.

Ezzel szemben a romantikus ember ennek 
majd mindenben az ellenkezője, de legalábbis 
alapjaiban más. „A megismerést, az élet meg-
értését nem képzeti reprezentációban, hanem 
az élet mindenféleségében közvetlen megélő 
intuícióban keresi”, ha „az igazi élet az, ami 
kifejezhetetlenül speciális, egyén: az élet érté-
ke az egyéni élet teljes kifejlése” – mondja. A 

romantikus ember „…a vallásban az inspirá-
ciót, a hangulatot elébe helyezi a dogmának, a 
’belső érzés szavát’ az Egyház parancsainak. 
Mint vallásos: Luther, mint logikus: Descartes, 
mint politikus: Rousseau. Forradalmár, ki a 
törvény, társadalmi és morális szabályok ellen 
hangoztatja az ’ész, szív és természet’ jogát.”

A két típus hosszadalmas és igen kiterjedt 
szakirodalmi hátterű taglalására azért van 
szüksége, hogy utána Adyt besorolhassa a 
romantikusok típusába. A Szabó Dezső antro-
pológiájában oly fontos végzetfogalom akár 
gyerekkori élményeiből is levezethető szerepét 
– romantika ide vagy oda – erősíti Taine és 
Comte ismerete és hatása, de, mint általában, 
itt is tartózkodik szellemi mozdítóinak megne-
vezésétől, megmarad elképzelései mint saját, 
őseredeti meglátása kifejtésénél. „A túl sok 
életű hős mámorosan fejti ki exuberantáját, 
azt hiszi, hogy tombol az életben, hogy akar 
és hódít. Mi pedig látjuk, hogy gép, mit a Ha-
lál járat. A legnagyobb életben benne látjuk a 
pusztulás technikáját” – mondja, hogy aztán 
valami hasonlót mutasson meg majd regényei-
ben, és ezt a képet vetítse rá az Ady-fenoménre 
alapozott regényhősre, Farkas Miklósra is.

Az 1911-es írás értelemszerűen nem szólhat 
Ady későbbi költészetének ekkor még megírat-
lan remekműveiről, azok közt mind összetet-
tebb és fájdalmasabb magyarságverseiről, de 
kiemeli magyarságélményét: akkor, amikor 
hazafiatlannak, nemzetellenesnek bélyegzi a 
konzervatív kritika. Magyarságképét a roman-
tika végzettudatával is összeköti, azt az Adyt 
folyamatosan elátkozottságérzésében ismerve 
fel. Szabó Dezső szerint azonban ez az átok 
nem csak Adyt sújtja: „…egész keleti faja átka, 
tragédiája talál benne legteljesebb kifejezésre. 
[…] A senkifia magyar faj tragikus kettőssé-
ge sír ki belőle: vérében a keleti nap fátuma, 
mely szerint az álom az akció, s a tett csak 
mint indulat lehetséges, és az irigy csodálko-
zó szeretet a nyugati nap, a nyugati művészet 
iránt. Szinte hihetetlen, hogy a patentírozott 
magyarok, kik szegény kódex-irodalmunk 
cafatjaiban balhásszák a nemzeti szellemet, 
nem látják meg Adynak ezt a tragikus, fatá-
lis, magyarságát” – mondja, hogy aztán olyan 
versekre hivatkozzék, mint A Hortobágy poé-
tája, A Tisza partján  (Most jöttem a Gangesz 
partjáról címmel említi), Párizs az én Bako-
nyom. Aztán a „végítélet fullajtárainak” nevezi 
Ady ellenfeleit, akik befogadására képtelenül 
a költészete lényegét nem érintő külsőségekre 
hivatkozva támadják, nyugatrajongásáról, alko-
holfüggéséről, olcsó szerelmeiről, dekadenci-
ájáról beszélve akarják lejáratni. Szabó Dezső 
óvakodik ezeknek a nézeteknek taglalásától, 
mert meggyőződése szerint Ady életvitelének 
ezek az elemei egyáltalán nem érintik magát 
a művet. Ugyanakkor összefüggnek azokkal 
a magatartásformákkal, melyek a romantikus 
embert jellemzik. Szemben azzal, hogy „a 
klasszikus csakis a maga korának embere”, 

Ady
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Ady szenvedélyek vonzásában zajló élete a 
romantikában gyökerező személyiség kifeje-
zése: „romantikus visszaélése (értsd: újraélése 
– a szerző megjegyzése) egy primitívebb, több 
érzékű, nagyobb életű embertípusnak”. 

De nem áll meg ennyinél: „…a romanti-
kus intuitív közösségben tud lenni faja volt 
psychéjével. Ahogy Ady az Én nem vagyok 
magyar c. versében jellemzi magát s amilyen-
nek minden versében látszik: tomboló testű, 
büszke, szertelen, dacos, mát fitymáló” – írja, 
amihez még hozzáteszi: annak, „…hogy nem 
analizálom itt, mint magyart, oka: mert a ’kaca-
gányos ősök’, a ’puszta fia’, a ’turul’, a nemzeti 
analizáló esztétika egész ringlispilje túlságosan 
diszkreditáltatott. Egészen bizonyos: nemso-
kára mindenkinek rányílik a szeme, hogy Ady 
a legmélyebben fajember minden magyar 
költők között. Hatalmas szerve az európai 
adaptationak, mint annyi mások előtte. Idő-
rendben utolsója annak a hosszú sor magyar 
prófétának, kik nyugati hivatással születtek.”

Ezzel kapcsolatban hozzátehetjük: Szabó 
Dezsőben itt már bejelenti magát a majdani 
próféta – amit az egykorú olvasók számára 
szinte észrevehetetlen megjegyzéssel jelez: 
Adyt nem végérvényesen, hanem csak idő-
rendben nevezi utolsónak. Ez a próféta azon-
ban csak 1918–1919-ben lép fel a történelem 
színpadára. Odáig küszködik benne az Adyban 
is meglátott kettős lélek: a fajának megteste-
süléseként megélt magyarsága és a Nyugatra 
nyitott „egyetemes ember”. Vagy másként 
fogalmazva, az iménti tanulmány kategóriáit 
idézve: a (született) romantikus harcol a (ta-
nulva formált) klasszikussal. Avagy az indivi-
dualista a szociális emberrel. 

A fenti ellentétpárok mást és mást jelen-
tenek. Különböznek, de összetartoznak. Két 
oldaluk szembenállása nem tiszta képlet, 
amelytől a közöttük való, amúgy is lehetetlen 
választás még nehezebb. Így aztán Szabó De-
zső sem ekkor, sem később nem tudja megvá-
laszolni az önmaga által kiélezett kérdéssort, 
amely azután beépül az élete egészét jellemző 
ellentmondások közé.

1911-ben tehát Ady mint romantikus és indi-
vidualista jelenik meg – és az ebben rejlő forra-
dalmiságot üdvözli benne Szabó Dezső először. 
„Élni, élni teljesen, korlátlanul, folyton érzett 
élettel: ez a romantikus ideg-szükség” – mert 
„…a világon minden korlát. Mert jóllakást, 
kielégülést, megszokást, fáradságot ad min-
den. Egyetlen egy végtelen perspektíva nyílik a 
dolgok mögött: az ismeretlen, a halál.” Aligha 
kell ide Ady verscímeket idézni, költészetének 
(főként persze 1911 előtti) alapvonásaira utal 
Szabó Dezső. 

A Petőfi-párhuzamról
Ezt a világnézeti romantikát végül az irodalmi 
romantikával, a nagyon is kézenfekvő Petőfi-
párhuzammal kapcsolja össze, amely csak az 
utókornak ilyen természetes. A tanulmány írá-

sának idején nemzeti költészetnek csak Petőfi 
(Vörösmarty, Arany, Tompa – de azért legin-
kább Petőfi…) követését tartották, ha nem is 
csak Szabolcska Mihály, de legalább Kozma 
Andor módjára. Vagyis az akkori közfelfogás-
ban Petőfi és Ady nem ikercsillagok, hanem 
egymást kizáró pólusok voltak. Petőfi roman-
tikájának, forradalmiságának, népiességének 
nyugati indíttatása legfeljebb néhány megrög-
zött motívumvadász megjegyzéseiben (így a 
Szabó Dezső által ádáz dühvel bírált Béran-
ger-hatások emlegetésében) mutatkozott. Ady 
magyarságának a nyugati gondolkodással egy-
bekötött mélységére és újszerűségére ez a köz-
vélemény nem volt fogékony. Ugyanúgy nem, 
ahogyan azt zenei téren Bartók is látta, tapasz-
talta – még csak nem is saját, valóban messze 
előreszaladt kompozíciói befogadása kapcsán, 
hanem a kései Liszt befogadását illetően, mert 
még tőle is csak a korai, főként virtuóz művek 
kellettek. Mint írja: „közönségünk mind e mai 
napig nem szokta meg Liszt muzsikáját”. (Fi-
gyelemre méltó egybeesés, hogy az erről szóló 
írása ugyancsak 1911-ben született.) A kortár-
sak körében uralkodó közízlés és közvélemény 
szemében tehát már maga az is botrányosnak 
számított, hogy Szabó Dezső bármiben, akár 
csupán spontaneitásában Adyt Petőfivel hason-
lítsa és kapcsolja össze: „Ebben a tekintetben 
csakis Petőfit tudom hozzá hasonlítani a ma-
gyar irodalomban” – mondja, és provokációját 
így folytatja: „Azonkívül: Ady épp oly ener-
gia forrást jelent a fiatal magyar generációnak, 
mint Nietzsche a németnek. […] A padra tett 
kezűek szomorú országában ő az élet szava: 
merjetek magatok lenni, egész életet élni. Elő 
kell csalogatni minden életet az emberekből, 
hogy semmi érték el ne vesszen. Egy nehány 
– nagyon kevés – versét kivéve legyenek Ady 
versei minden fiatal kezében. Ő jelenleg az új 
generáció leghatalmasabb nevelője egy magya-
rabb magyarság, egészségesebb morál, életebb 
élet felé.” Bátor szavak, mert akkor írja le őket 
Szabó Dezső, amikor az uralkodó vélemény 
szerint Ady az ifjúság megrontója, a magyarság 
árulója, a magyar jövőt fenyegető első számú 
közellenség. De itt is érdemes felfigyelni arra, 
hogy a „leghatalmasabb nevelő”-nek minősítés 
előtt megint ott van egy időhatározó: jelenleg. 
Ami nem pusztán a pontosságot célozta, hanem 
igénybejelentés is. 

Ez az igény fokozatosan erősödik, de csak 
lassan tisztul Szabó Dezsőben. A romantikus 
és a klasszikus típust mint az individualista és a 
szociális embert állítja szembe egymással. […]

Szabó Dezső első Ady-tanulmánya a Petőfi-
analógiával zárult. Az 1919-ben következő két 
tanulmány születésének idejére már alapjaiban 
megváltozott az Ady-befogadás környezete: 
Petőfi életművével összekötése értelmezői 
közhely, amit Szabó Dezső némi lekezelés-
sel említ, hogy aztán első írásában kettejük 
személyiségének és költészetének viszonyát 
elemezze. A két forradalmi költő már címével 

is az általánosan emlegetett, de az ókonzer-
vatív közönségben természetesen sohasem 
elfogadott, szoros összetartozásukra utal. Már 
csak azért is, hogy aztán különbözőségüket 
mutassa be. A keltezése szerint az Ady halála 
utáni napon született írás nem nekrológ (leg-
följebb egy kicsit). Szabó Dezső fensőbbséges 
iróniával fordul szembe a forradalom sűrűjében 
Ady forradalmiságát emlegető és azt Petőfiével 
összekötő irodalmi divathullámmal, elfelejtve, 
hogy korábban – igaz, még a háború előtt – ő 
is ezt tette. Szerinte Petőfi és Ady merőben 
különböző két egyéniség, és éppen ellentétes 
vonásaikkal írható le a legpontosabban Ady 
tragikuma. 

Ennek feltárása nem akármilyen feladat: a 
gyász pillanatában úgy helyezni a (leg)ma-
gasabb polcra Adyt, hogy nem löki le onnan 
Petőfit; de a közhangulatot az adott pillanat-
ban jellemző módon oldja meg. Ez a megoldás 
megfelel a magyarságról és a magyar iroda-
lomról korábban alkotott elképzeléseinek, és 
előremutat a gondolkodását az elkövetkező 
néhány évben átható (fogadjuk el értékszem-
pontjaitól elvonatkoztatva az erre használatos 
kifejezést) faji misztikum felé. Ady magyarsá-
gának ez az értelmezése alkalmas arra, hogy a 
költőben korábban a nemzettudatot bomlasztó 
szabadkőműves ügynököt, nemzetközi libe-
rális felforgatót s hasonlókat vizionáló kvázi 
hivatalos álláspont hatását felülírja. Ezzel pe-
dig, ahogyan Fülep Lajostól Németh Lászlóig 
annyian megírták, előkészítsen-megalapozzon 
egy generációk gondolkodását befolyásoló, 
a mai értelmezésekben is kimutatható hatású 
Ady-kultuszt, melyben a magyarságversek 
meghatározó szerepet kapnak.

Ady versének autográf kézirata
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Pro futuro
A fajiság kategóriájáról
Ez a mitikus erejű, a fajiság irodalmi jelenté-
sére épülő értelmezés nem igényli a később 
oly az elborzasztásig riasztóan hangzó, tragi-
kusan negatív konnotációjú szó tartalmának 
pontos meghatározását. A sajátosan tisztázatlan 
tartalmú kifejezést valamely, a múlt ködében 
formálódott etnikai alapokon létrejött, de már 
szellemi-kulturális közösséghez tartozás jelö-
lésére használja Szabó Dezső. Ebben ugyan 
jelentős a részben születési adottság szerepe, 
de „genus”-ként értve távol áll tőle a „fajok”, 
„fajták” közötti hierarchia gondolata, csupán 
különbözést jelent. Az egyetemes emberiség 
közössége részközösségekből épül. Minden-
ki tartozik-kötődik valamelyikhez, és ebben 
a kapcsolatban esetenként racionálisan nem 
magyarázható érzelmi tartalmak állnak, a nem-
zethez tartozás megélésében az intuíciónak 
meghatározó szerepe van. (Gondoljunk egy 
kicsit József Attila definíciójára, mely szerint 
„a nemzet közös ihlet”.)

Szabó Dezső a fajiság kategóriát használva 
is azonos értékű, mégis sok vonásában szem-
beállítható teljesítményként elemzi Petőfi és 
Ady költészetét. Ez a nemzetkarakterológiai 
hátterű gondolkodásmód jelenik meg abban, 
ahogyan Szabó Dezső összeveti Petőfi és Ady 
forradalmiságát, egyben magyarságélményét 
is. Fontos jelezni, hogy ebben a kortársak sem-
miféle kivetnivalót nem találtak, ugyanúgy, 
ahogyan a faj fogalom Ady és mások általi 
használatában sem.

Szabó Dezső az államhoz hasonlóan poli-
tikai természetűnek gondolt nemzetfogalom 
mellé egy új tartalmat jelenít meg „a két for-
radalmi költő” világlátásának értelmezése so-
rán. Azt mondja: „Petőfi magyarsága – és itt 

szeretném, ha nem értenének félre – nem a vér, 
nem az idegrostok, nem a sejtek titkos meg-
határozottságának végzetes magyarsága. Egy 
bizonyos értelemben külső magyarság ez, mely 
az Alföldből, a körülvevő népből, és különösen 
népköltészetből, mely betöltötte atmoszférá-
ját, folyt át beléje s telítette csordulásig ezt a 
lobogó délszláv lelket.” Ezzel magyarázza, 
hogy Petőfit sokkal könnyebb más nyelvekre 
fordítani, mint Vörösmartyt és Aranyt, mert 
Petőfi már eleve nemzetközibb, mint a más 
népek gondolkodásától, érzelemvilágától tá-
voli őseredetiségében kizárólagos magyar 
szellemiséget és lelkületet kifejező más, de 
ugyancsak magyar költői dialektusok. Ezért 
Petőfinek a korszellemet megjelenítő magyar 
forradalmisága „egy roppant egészség szükség-
szerű, logikus kinyújtózkodása, egy hatalmas 
erő természetes kibomlása”. 

Az eredettudatról és 
magyarságfelfogásról
Amellyel szemben Ady sorsképlete egészen 
más. „Ez a magyar, ez az erdélyi magyar, ez 
a magyar nemes, a Werbőczys, öklös, kalo-
dás múltnak ez a fiatal zsarnoka, megnőve a 
lángész arányában a byroni légió romantikus 
gigászává, beleszületik a megtatarozott Ma-
gyarország zagyva demokráciájába. És amint 
bitang jószág lett a régi kúria, koldus anakro-
nizmus a régi magyar úr: idejét múlt fényűzés 
lett a lángész, a világ kis közepesek tolongó 
lökdösése lett. A magyar időtlenné vált az új 
időben, ahol nem bravúr, nem hősi felbuzdulás, 
nem valóságot felejtő álom kell. S mert ide-
gen élelmesek árasszák (sic!) el az élet mezeit, 
idegennek gyűlöli a demokráciát, félreduzzog 
a jövő megrohant útjaitól” – mondja Szabó 
Dezső. Lírai indíttatású fejtegetése már jelzi 
a későbbi szembeállítást. Adynak sorsszerű 
– ráadásul, mint Szabó Dezső láttatja, erdélyi 
és nemesi eredetű – magyarsága a forradalom 
összefüggésében sajátos jelentést kap. Amúgy 
gazdagabbat, mint ahogyan e tanulmányban 
megmutatkozhat, hiszen Ady nem erdélyi, ha-
nem a Partiumból való, ami egészen más kép-
let, mint Erdély. A nemesi származás is másho-
gyan az, mint ami az idézett megjegyzés alap-
ján gondolható: megérdemli, hogy pontosítsuk, 
miben is áll. Éppen a Partiumban, Biharban, 
Szatmárban, Ugocsában, Beregben, Szabolcs-
ban található sok olyan család, amelyik a hon-
foglalásig vezeti vissza eredetét (gondoljunk 
a Szabó Dezső által is bizonyára ismert Jókai-
regény, a Kiskirályok Tuhutum-megyéjének 
világára!). Ezek nemességet, birtokot nem 
királyoktól kaptak, hanem „ősfoglalóként”, 
kardjukkal szerezték. Eredetüket a honfoglaló 
nemzetségekig vezették vissza, ami a törté-
nelmi szuverenitás olyan tudatát adta nekik, 
amellyel semmilyen más származás, rang nem 
vetekedhetett. „Árpáddal jött, magyarul élt”, 
aki „magyarul mindig tudott” – mondja név-
telen őséről Ady (A tavalyi cselédekhez). Erre 

az ősre gondolva a nincstelenség-kifosztottság 
gőgjével is mondhatja, hogy „nyavalyásnak 
nem adom / Mert gróf, jobbomat nem adom.” 
Ilyen ősfoglalói jogon szerzett nemesség volt 
a Kölcseyeké, és ilyen az Adyké (Ond vezér 
unokái!).

Ez az eredettudat mindkét költő gondol-
kodásának, magyarságfelfogásának integráns 
része lett. Szabó Dezső némi, tőle szokatlan 
úrhatnámsággal empátiakészségét, azaz Ady-
értésének mélységét bizonyítandó azt állítja, 
hogy az Adyéhoz hasonló közegből származva 
különösen könnyen tud azonosulni vele. Ami 
részben igaz is lehet, de csak részben: a parti-
umi kisurak a maguk birtokán akár fejedelmek 
is lehettek, a kolozsvári kishivatalnok család, 
nemesi származástudata ellenére, a kispolgári 
és a proletárlét határán ingadozó közegben a 
maga eredetmondáját nem vezethette vissza 
a honfoglalásig. Szabó Dezső családi legen-
dáriumának része a pontosabban nem defini-
ált nemesi eredet. Sarokpontja azonban jóval 
közelebbi, mint a honfoglalás: apja személyes 
mitológiájának a középpontja az 1848–1849-
es szabadságküzdelmekben való, bizonytalan 
hitelességű (hiszen annak idején még húszéves-
nél is jóval ifjabb volt) részvétel. 

Azt azonban jól látja Szabó Dezső, hogy a 
legmélyebben megélt, a nemzeti múlttal-sors-
sal való teljes azonosulásra épülő magyarság-
élmény Ady világlátásának egyik meghatározó 
eleme. E dacos öntudattal vállalt örökségre, 
amelybe beleszületett, olyan függetlenségtudat, 
a hatalommal való szembenállás képessége 
épült, amely egyszerre volt demokratikus és 
arisztokratikus. Gondoljunk megint Kölcseyre 
is, aki ugyancsak erre az örökségre támaszkod-
hatott, és kora legnyugatiasabb magyarjaként 
vallja, hogy büszke magyarként Keleten nőtt 
törzsöke fajának.  

Ez a magyarságkép és ez a belső szembenál-
lás él Adyban is, ahogy benne is szembekerül 
a Nyugat iránti vonzalom és ellenérzés. Aligha 
tudatos, de talán mégsem csak véletlen, hogy 
amikor Szabó Dezső jellemezni akarja ezt a 
sorsképletet, mondatába beépülnek a honját 
a hazában nem lelő magyarról szóló Kölcsey 
szavai: ezt „…a végtelen hontalanságot kor-
ban és hazában, ezt a fájó kitagadottságot az 
élet meghódításából, a piaci versenynek ezt a 
halálos lehetetlenségét érzi Ady. Nincs többé 
külön Ady és magyarság. […] Ő nem Ady, nem 
egyén, ő a magyar, az örök magyar, aki halálos 
dáridókat tart, ha építeni kellene, duzzog, ha 
versenyezni kellene, gőgös úr, ha meg kellene 
alkudni, s álmodik, mikor kenyeret kellene ke-
resni.” Ezek a szavak csak magasba szárnyaló 
pátoszuk okán tekinthetők dicséretnek vagy 
elismerésnek. Illetve csak a dzsentrigőg vagy 
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Pro futuro

pezsgős-cigányos-nagybőgőugrós, közhelyes 
urizálás paradigmájában, egy Beöthy Zsolton 
nevelkedett, és – urambocsá! – Rákosi Jenőn 
megerősített, Herczeg Ferenc rajzolta Gyur-
kovics fiúkkal és lányokkal bálozó magyar 
öntudat közegében. Ebben a Szabó Dezső ál-
tal halálos veszedelemnek tekintett közegben 
azonban dicséret lehetett a kritikából.

A kettősségről 
Ez pedig maga a tragédia: hogy a hagyomá-
nyos (értsd: a jelzett módon dzsentri) nemzet-
tudat értéknek tekint olyan vonásokat, amelye-
ket inkább véteknek kellene látnia – ahogyan 
teszi ezt Ady és Szabó Dezső is. Valamennyire 
azonban ők is kötődnek ezekhez a nemzetka-
rakter részeként számon tartott vonásokhoz: 
„Más fajta nép roboghat tova, / De íly szép, ál-
mos, láncolt fajnál / Poétább faj nem élt soha” 
– mondja Ady (Szép magyar sors), aki maga 
is pontosan tudja, hogy miféle csapda tartja 
fogva. Ezt végiggondolva vallja: „Ha elbukok, 
nem én buktam: / Bennem egy ősi gőg lázadt / 
S csak az enyém a gyalázat.” (Lovatlan Szent 
György)

Az ilyen (és megannyi hasonló) sorok, ver-
sek okán látja Szabó Dezső Ady sorsát, köl-
tészetét tragikusnak, amit csak fokoz, hogy a 
Nyugattal szembesülve ennek a fátumos lélek-
nek meg kell látnia a magyar valóságot, hogy 
„Minden, minden ideálunk /másutt megunt 
ócskaság már” (A fajok cirkuszában). Amely-
ből az a feladat következik, hogy ezeréves 
hagyomány, honfoglaló ősök ide vagy oda, 
a millenniumi életérzés Magyarországának 
figyelmét, gondolkodását a múlt felől a jelen 
és jövő felé kell fordítani, életét akár önmaga 
ellenében is Európával kell szinkronba hoz-
nia. Ezt Ady ki is mondja, a családi eredettudat 
szerinti honszerző ős jelképessé vált alakjához 
kötődve és azzal fájdalmasan szakítva: „Más a 
lovam, vérem, álmom, / Tőle jövök és idegen 
/ Az én ősöm, fajtám, királyom. // Ilyen bánat-
folt nincs fölvarrva / E kerek földön senkire, 
/ csak fajából kinőtt magyarra.” (Ond vezér 
unokája).

Az Adyt meggyötrő kultúrsokkot a Ko-
lozsvár–Budapest–Párizs szellemi utat bejáró 
Szabó Dezső is megszenvedte. Ez sokkal ter-
mészetesebb oka empátiájának, mint az, amit 
hasonló családi szocializációjukról írt. „Ebbe 
a magyarba, ebbe az erdélyi magyarba behul-
lott Párizs” – kezdi, és rögtön értelmezi is: „…
nem nyugati gondolatokat, nyugati érzéseket, 
nyugati formákat és kifejező eszközöket adott 
neki Párizs. Párizs csak a tavaszi szél, amely 
megmozdítja ezt a dermedt magyart, ezt a fáj-
dalmasan minden magyart, hogy faja elátkozott 
kincseit felássa, hogy eltemetett, eltiport ma-

gyar gondolatoknak, magyar szenvedéseknek 
adjon életet magyar formákkal.” A szöveg a 
pillanat elragadtatásában szárnyal tovább, hogy 
eljusson Ady tragédiájának megnevezéséhez. 
„Ő: a vérbe, idegekbe épített múlt, a végze-
tesen meghatározott faji ember érzi magában 
egy újjászületés életre-halálra szóló elhívását. 
Minden amit le kell rombolnia: a múlt s fajának 
dermedt igézete, önmagában van. Ő a próféta 
és a megostorozott nép, ő a bíró és a megidé-
zett vádló. (Alighanem a vádlott szó helyett 
került így a szövegbe – a szerző megjegyzése.) 
Milyen könnyű volt az egészséges, egylelkű 
Petőfinek ostorozni az elmaradt magyart, mely 
nem ő volt. De Ady éppen ennek a fajnak a tel-
jessége… Így lesz lírája a legegyénibb és leg-
szociálisabb, mert annyira az egész faj, hogy a 
fajnak tragédiája, vívódása a jövő előtt minden 
mozdulása személyes ügye. A magyarság az ő 
belső tragédiája.”

Száz éve, más korban, más gondolati, nyelvi, 
érzelmi közegben okkal láthatta és mondhatta 
ezt Szabó Dezső. Adyt (persze osztályalapon) 
kétlelkű forradalmárnak látta első jelentős mar-
xista elemzője, Révai József, a későbbi rette-
gett kommunista kultúrpápa is, aki ugyancsak 
pontosan érzékelte a költő „önmarcangolását”. 
Petőfivel összevetve úgy látta, hogy annak „…
egész költészete a forradalmi optimizmus köl-
tészete. Petőfi nem hitt a nemességben, de hitt 
kétségtelenül és ingadozás nélkül a magyar 
népben. És Ady? Ady hitt is, meg nem is…” 
Eközben viszont minden erővel igyekezett 
Adyból öntudatos forradalmárt faragni, be-
lőle alkotva meg a forradalom viharmadarát. 
De még e konstrukció mélyén is kísértett a 
Petőfi–Ady összekapcsolás és szembeállítás, 
Ady kétlelkűségének tana utólag meglehető-
sen kézenfekvő elképzelésnek mondható. Az 
a kettősség, amit Szabó Dezső Ady tragikus 
életérzése alapjának tekintett, a Szabó Dezső-
élményét sokáig szégyellve titkoló Király Ist-

ván monográfiájának is egyik alapvető tétele 
lett. A szaktudományos igényesség azonban 
nem érvényesült a hétköznapok forradalmisá-
gában, az ideológiának nem árnyalt gondola-
tokra, hanem gondolkodás nélkül kimondható 
ítéletekre volt szüksége. A marxista gondolko-
dást meghatározó osztályharc elméleti keretei 
közt Ady ugyan igen hálás kutatási anyagnak 
számított, de agitációs szempontból így sem 
volt feddhetetlen. Tradicionalizmus és moder-
nizáció, magyarság és Nyugat, értékőrzés és 
forradalmiság ütközése ugyan könnyen lefor-
dítható az ideológia vezérelte vulgármarxizmus 
nyelvére, de az életmű azért tiltakozik. Lehet 
Ady tragikumát a történelem süllyesztőjébe 
való régi és a minden kérdést megoldó új ha-
talom közti döntéskényszer miatti tépelődésnek 
nevezni, és az életmű korszakait összekeverve 
a proletariátus győzelmének útját egyengető 
forradalmárt fabrikálni belőle, de az összes 
művekből nem hagyhatók ki az istenes és a ma-
gyarságversek. De, mert a rendszernek szüksé-
ge volt Adyra mint segédcsapatra, forradalmárt 
csináltak belőle. Így született meg életműve 
lényegi elemeinek kiiktatásával az egypólusú 
Ady-kép, miközben azért annyi aggodalom 
maradt kiötlőiben, hogy a csonkításban érezve 
némi kockázatot, az ideológia lobogójára nem 
két forradalmi költő neve, hanem csak Petőfié 
került – de azért Ady nevét bátran viselhették 
szocialista brigádok és lánykollégiumok. […]

 (A szerző lábjegyzeteit a megjelenő 
kötetben, teljes terjedelmében 

szereplő tanulmányban olvashatják.)

Ady versének autográf kézirata
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A magyar himnuszt, valamint a hozzá 
tartozó Erkel-kottát csak különleges 
alkalmakkor, így ez évben is a magyar 

kultúra napján, január 22-én láthatta eredetiben 
a nagyközönség az Országos Széchényi Könyv-
tárban. 2020-ban a kultúra ünnepére pedig Ady 
Endre, a száz esztendeje elhunyt költőóriás 
megidézésével készültek a nemzeti könyvtár 
elhivatott munkatársai az Ady 100 jegyében. 

E napon nyílt meg ugyanis „Fut velem egy 
rossz szekér…” címmel az a kamara-kiállítás, 
amelyet a könyvtár Ady-gyűjteményének relik-
viáiból (kéziratok, fotográfiák, tárgyi relikviák, 
dedikált kötetek, önéletrajzok, első megjelené-
sek) rendeztek Boka László és Rózsafalvi Zsu-
zsanna kurátorsága mellett, és amelyet az ér-
deklődők 2020. március 20-áig látogathatnak. 

Ugyancsak január 22-én mutatták be a „Va-

Hic et nunc

Ady 100 – az Országos Széchényi Könyvtárban

„Fut velem egy rossz szekér…”

laki útravált…” című, az OSZK és az MMA 
gondozásában megjelent Ady-díszalbumot, 
amelyhez az OSZK mintegy ezerkétszáz té-
telt számláló Ady-hagyatékából válogattak. 
A kiadvány szerkesztői, Boka és Rózsafalvi 
egy eddig kevéssé vizsgált aspektusból – Ady 
valós, fizikai utazásai, úton levései, ugyanak-
kor belső kételyei, kiútkeresései kettőse felől 
– közelítettek az életműhöz.

Délután a díszteremben „Páris, Páris” 
címmel, Ady és a piktorok kapcsolatáról 
Rockenbauer Zoltán művészettörténész tartott 
vetített képes előadást. Majd Molnár Krisztina 
Rita költő, tanár a „Kelj fel és légy szabad” 
című íróműhelyi beszélgetéssel szólította meg 
a fiatalokat. A Budavári Palota ünnepi esemé-
nyein Hammerstein Judit, az OSZK főigazga-
tója fogadta a vendégeket.   (Weltler)

A szülőház

Ady Endre díszalbuma, 2019

Ady kéziratjavításai
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(Részletek a „Valaki útravált…” – Az úton lévő és kiútkereső 
Ady Endre című albumban megjelenő tanulmányból.)

[…] Ady egész versvilága s szimbolizmusa tobzódik az úgynevezett 
utazásmotívumokban (hajó, szekér, vasút, kocsi, csónak, ló…). A ló, a 
vonat vagy a hajó, a tengeren való utazás többször is visszatérő motívum, 
s 1906 és 1914 közt kivétel nélkül, mindegyik kötetében hangsúlyosan 
jelen van. Utóbbi, a hajó – akár gálya alakban – például a Léda a hajón 
vagy a Vén faun üzenete című ismert versben is kiemelt, s nyilván az 
sem véletlen, hogy az egyik utolsó Ady-versnek Az utolsó hajók címet 
adja, mely posztumusz kötetének címévé is válik. Mindazonáltal jól 
érzékelhető e téren is a változás az 1908 előtti s az azt követő évek 
utazásmotívumainak szimbolikájában. Az 1907-es A ködbe-fúlt hajók, 
mely rokonságot mutat Baudelaire Le voyage című versével, még a 
nagybetűs Semmibe, az örömökbe szállóan a szecessziós életérzésből 
fakadó Szépség utáni vágyat hangsúlyozza. A Halálba vivő vonatok 1908 
vége felé születik, s kiindulópontja egy valós vonatbaleset. A később a 
Léda ajkai között ciklusba illesztett versben a vasúti szerencsétlenségre 
való utalás s a távol lévő asszony utáni ambivalens vágy, a vonat és a 
halál, sőt a vágyott halál képzete összefonódik. „Vonatok, melyek hozzá 
visztek, / Vonatok, melyek tőle hoztok, / Óh vonatok, járjatok rosszul, 
/ Ha éjszakában száguldoztok. / Messziről intő lámpák fénye, / Hova 
engem: halálba csaljon, / S találkozzunk egy szörnyüséges / Halál-üvöltő 
lakodalmon.”

Az egyre inkább helyét kereső ember folytonos mozgáskényszere 
később viszont azt is eredményezi, hogy az utak, utazások során össze-
gezzen, számot vessen életével, emlékeivel. Az életútra is visszatekintő 
attitűd, vagyis a szinkrón fizikai térből diakrón módon az idő síkjára 
visszavetített számadás gyakorta megfigyelhető lesz ekkortól az Ady-
oeuvre-ben. Talán ennek is köszönhető, hogy a Megint Páris felé első 
autográf variánsa még semleges vonatablakról beszélt s általános névelőt 
használt („a rohanó vonatból”), amelyet a költő a végső változatban már 
önnön életére vonatkoztatottan a lírai én felől tett hangsúlyosan szemé-
lyessé: „Rohanó vonatomból / Néha félve kinézek.” Az Eladó a hajó 
1910-ben nagyrészt ugyanezt fejti föl, személyes életcsónakként mutatva 
be az eladni vágyott, valójában átruházhatatlan „Szakadt kötelekkel, tört 
árboccal / És minden-minden jófajta rosszal” bíró (élet)hajót, mely „szép 
pokol-utat” ígér, mégis olyat, ami „megéri”.

A Párizsban született 1910-es Valaki, valaki emleget vagy Az árulás 
nyara ugyanakkor már az életút céltalanságát, az egyén kiúttalanságát, 
a „nem tudom merre megyek s hová tartok” attitűdöt hangsúlyozza. 
Ugyanekkor megjelenik a lent-fent irány is, a mélyből a magasságba 
törő vágy, a mocsokból a megtisztító magaslatokba törekvés kérdéses 
iránya is: „Van-e út az utca-mélytől / Föl a hasogatott égnek?”. 1912 
után, a Léda-szerelem lezártát követően pedig eleve az új utak léte, új 
életszakaszok eljövetele válik kérdéssé. „Visz-e csónakom, a szenvedni-
vágy, / Olvadó és bús üdvösségü ködben / S villámos zápor zuhog-e 
köröttem? // S piros csónakkal indulok megint, / Szivem a lapát az 
evező rúdján, / Félelem nélkül félős bajok útján.” A szenvedni-vágy 
közt is örömöt, kalandot remélő egyén itt azonban leginkább csak saját 
szívósságában bízhat.

A Léda-szerelem egyszerre megmentő, kiteljesítő, de ugyanakkor 
elviselhetetlenül fojtogató utolsó éveinek bilincsei után Ady némiképp 

Boka LászLó

„Az elsüllyedt utak”

felszabadultabban nézett új lehetőségek után. A következő egy év tu-
lajdonképpen a kis női csukák, az Adéllal történt szakítás utáni futó 
kalandok ideje lett, melyek még 1913-ban, a Graz melletti mariagrüni 
szanatóriumban is folytatódtak, ahol Hatvany támogatásával gyógy-
kezelték. Mindenekelőtt alkoholelvonó- és hízókúrával igyekeztek 
helyreállítani megrendült egészségét. Rövidesen javult is az állapota, a 
nők pedig odavoltak érte. […]

A Szeretném, ha szeretnének időszakának húsba vágó önmarcangolá-
sai, önvizsgálatai, melyek már a maguk megjelenésekor is olykor döb-
benetes válaszokban összegződtek (nem egy ízben problémáinak végső 
feloldhatatlanságát hangsúlyozták vagy a tovább keresés módozatait 
sugallták), itt kiterjesztik, általánossá teszik az önelemzés mellett immár 
a számvetést is. Csakhogy ezáltal a tervezett/elvárt és a megvalósított 
életút különbségeit, a magánélet nyilvánvaló kudarcait tematizálják. 
Az élete zenitjén túllépő Ady (37 esztendős ekkor, ámbár szervezete 
valójában jóval aggabb) életösztöne révén mégis újabb utakra, több 
életre vágyik. „Pedig most kellene lobognom, / Úgy szalad az időm, 
/ Szabadult vágyak, finom otthon; / Utak, csókok most kellenének, / 
Kevés vers és nagyon sok élet / Káros multamat engesztelni.” Talán e 
magánéleti sóvárgás teszi, hogy Ady folyamatosan elégedetlen, saját 
optikáján, szűrőjén keresztül a biztos szakmai sikert is folyamatosan 
kétségek homályosítják el. Ahogyan korábban (pl. 1909 őszén, amikor 
az ő főszereplésével zajló nagyváradi fényes Nyugat-matinéról minden 
korabeli lap sikerként számolt be, a tudósításokkal ellentétben ő azt írta 
levélben Lédának: „Iszonyúan megbukott a matiné”, úgy most Ignotus 
lelkes, dicsérő s olykor már-már magasztaló kritikáját – akinek amúgy az 
egész kötetet ajánlotta – mondja „ötletes ostobaságoknak”. Hatvanynak 
írt levelében pedig azt állapítja meg: „Ez az írás hideg, szeretetlen, 
óvatos, mely egy-egy furcsa jelzővel ötször annyit von vissza, mint 
amennyit előbb tíz sorban adott.” Jól jellemezte Ady érzékenységét 
Schöpflin, midőn azt írta róla visszatekintésében: „a legcsekélyebb 
kritikai megjegyzés tüske volt a lelkében”. 

Ady távirata Lédának
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Hic et nunc
A legerőteljesebb érzés ekkortájt Ady életében kétségkívül a meg 

nem értettség érzése, s ez élete minden szegmenségben megmutatkozik. 
Magánéletébe átmeneti, látványosabb megnyugvást és új horizontot 
Csinszka hoz. Ady megértő társat s otthont keres akkor, amikor már 
régen lemondott ennek lehetőségéről. Levelezésükön túl az 1914-ben 
a Nyugatban küldött „üzenete”, a Vajon milyennek láttál? a korábban 
megélhetőnek remélt Mindenélményt is felvillantja egy pillanatra mint 
lehetőséget: „S minden vagy, mi lehetséges, / Minden lehetsz, mire 
vágyok, / Talán semmi, talán Minden.”

A Csinszkával kötendő házasság (pontosabban egyelőre csak annak 
ígérete) eleve akadályokba ütközik, ugyanakkor világméretű események 
árnyékolják be. Még ugyanabban a hónapban, amikor az elhatározás 
megszületik, mindössze pár nap különbséggel, Nagyváradon, helyi 
barátai és Jászi Oszkár oldalán, Ady értesül a szarajevói merényletről. 
Júniustól decemberig Érmindszent, Csucsa, Kolozsvár és Pest között 
ingázik. Próbálja sürgetni a házassági eljárást, s rábírni Boncza Miklóst, 
hogy fogadja el, nyugodjon bele leánya döntésébe. A házasság végül 
csak 1915. március végén köttetik meg – közben zajlik a világháború. 
A hátország viszonylagos nyugalma, békéje még helyt ad egy erdélyi 
körútnak, csakhogy ez az időszak már a behívók, orvosi felmentések, 
újabb behívók és idegeskedések időszaka is, s mellette újabb országos 
polémiáké. Októberben – ezúttal Adynak a fronton harcoló Gyóni Géza 

költői teljesítményéről vallott nem épp szerencsés sorait kikezdve – 
Rákosi Jenő újabb országos össztüzet zúdít rá. Akárcsak 1908 végén, A 
Holnap körüli botrányok idején, itt is teljes frontok alakulnak, a vádak 
azonban még erőteljesebben célkeresztbe vonják: a csukaszürke ifjaink, a 
hazát megmentő, életüket feláldozó jó vidéki legények helyett a fronttól 
elmenekülők s a „kávéházakban lebzselők” vezéreként jelenítik meg. 
Mindez a korban megvetett untauglichok bélyegével is társul, miközben 
a „modernek” immáron nemcsak a nyelvi kifejezés érthetetlenségének, 
hanem magyartalanság s a nemzeti hagyományokhoz való hűtlenségének 
vádjával is párosul Rákosi és körei szótárában. E vádak és próbatételek 
(hosszú cikkek és válaszcikkek), ha kevesebb vívódást is, újabb testi-
szellemi kimerülést okoznak. 

A helyét nem lelő ember újabb mérföldköveit mindazonáltal létbi-
zonytalansága s barátaival való nézetkülönbségei befolyásolják inkább. 
1916 nyarán a Nyugat Részvénytársasággal is pereskedni kényszerül, 
minthogy az szerződés szerint havi háromszáz koronát kellene hogy 
fizessen neki, csakhogy éppen felszámolás alá került. Ady ismét kiadó 
nélkül áll. Hatvany siet (sokadszor) segítségére, akivel majd életében 
megjelent utolsó kötetét is szerkeszti. Mindeközben a háborúpárti pro-
paganda ott gyalázza, ahol éri, s megvetően szól pacifizmusáról, az 
erősbödő cenzúra pedig jószerével nem engedi őt publikálni. 1916-tól 
megszűnik a közéleti publicisztikát író Ady is. Megrázó élménye, hogy 
a román betörést követően látja a dél-erdélyi menekülteket a csucsai 
villa alatt. Ennek hatására születik a rémségekből ocsúdó, humánumot 
hirdető jajkiáltása: Ember az embertelenségben.

Az év decemberében meghal az idős császár, s ezzel Ady megérzi, 
valami végképp elveszett. Jó, rossz egyaránt, az is, amivel ő maga is 
sokáig hadakozott. Ezért fogadja két évvel később (végképp megrokkant 
egészségi állapotban, immár Pesten, a Veres Pálné utcai lakásban, mely 
menedék, szanatórium, de bizonyos szempontból börtön is) kétségbeesett 
zokogással ősi ellenfele, Tisza értelmetlen meggyilkolását is. 

[…] Adynál megszokottnak mondható egy-egy téma több fázisban 
történő érlelése, de a kiútkeresés, a végső, végzetes eltévedés, az örökös 
bolyongásra, űzöttségre ítéltség reménytelensége vagy akár kárhozata 
fokozatosan nőtt élete önelemző, számot vető szimbólumává. Az elté-
vedésnek, a kiúttalanság tematikának egyik legerősebb előzményverse 
a Szeretném, ha szeretnének kötetbe felvett Az elsüllyedt utak volt. A 
vers lírai hőse népmesei vagy akár biblikus léthelyzetet villant fel, 
amelyben a fiú nekivág a világnak. (A népmesében a legkisebb fiú 
indul szerencsét próbálni, a bibliai hagyományban az idősebb, a világ 
hívására, csábítására.) Ady esetében kétségtelen, inkább hogy e tékoz-
ló fiú az, aki erőteljesebb toposzként van jelen: „Rohantam dalosan s 
vakultan, / Befogtak új, csodás illatok / S száz út végén nem vettem 
észre, / Hogy már minden utam elfogyott.” Csakhogy itt a megbocsátó, 
hazaváró szeretettel (az örök kegyelemre utaló példázattal) ellentétben, 
az otthon érzékelhető közelsége ellenére is az úttalanság, a hazavezető 
út megtalálásának lehetetlensége, s így e rá mért sors tragikuma kap 
igazán hangsúlyt. Nincs megoldás, nincs feloldozás sem.

A szülőhely elhagyása, maga az útnak indulás ténye a korábbi Ady-
versekben akár annak nosztalgikusabb, szép emlékű attitűdjeiben, akár a 
felelőtlenebb, dacosabb, onnét történő menekülésmotívumokban, vagyis 
a többre hivatottságban jelenítődött meg (vö. „És én legényesen, dalolva 
/ Csaptam mögöttem be a kaput.”), mindig egyfajta szükségszerűségként 
hangsúlyozódott. Az elsüllyedt utak azonban már a visszatérni nem tudás 
tragikumát, a különböző útkeresések, tévutak után a visszatalálás remény-
telenségét hangsúlyozza. „Vak bozótok el-elbuktatnak, / Emlékek és borzal-
mak között / Taposom a vaksötét pusztát, / Sorsomat és a sűrű ködöt.” Az 
úttalanság e versben a hazavezető út hiánya; a vers hőse sohasem találhat 
már rá az elhagyott otthonra, régi életformájára. Ezért – írja Láng Gusztáv 
– a vers „…a nonkonformizmus tragikumát mutatja fel, aki mindenkitől 
különbözni akar (vagy különbözni kénytelen), az nem talál otthonra és 
szeretetre, bármennyire vágyik is rájuk. Kezdettől tudta ezt Ady.”

Ady képes üzenete Párizsból

Ady éves vasúti bérletjegye

Képeslap Grazból
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Az elsüllyedt utak motívum- és szimbólumrendszere a korábban em-
lített utazásversekénél félelmetesebb módon, személyes megtapaszta-
lásokra, magányos vívódásokra, fájó kétségekre világít rá. A korábbi 
verset azért említem itt, mert 1914-ben születik Ady egyik legösszetet-
tebb, szimbólumokban tobzódó remeke: Az eltévedt lovas. A két vers 
párhuzamát (miszerint Az elsüllyedt utak Az eltévedt lovas művészi 
megidézésének az előzménye) többen, így Keszi Imre vagy Tamás Attila, 
legutóbb pedig Láng Gusztáv is felemlítette. Utóbbi jegyezte meg azt is, 
hogy Ady, a közhiedelemmel ellentétben, több verset írt szülőföldjéről, 
mint Petőfi, gyermekkor-nosztalgiába rejtjelezve, újra és újra vallott a 
visszafogadottság, a szeretet vágyáról. „Vagyok tékozló és eretnek, / 
De ott engem szánnak, szeretnek, / Engem az én falum vár. // Mintha 
pendelyben látna újra / S nem elnyűve és megsárgulva, / Látom, hogy 
mosolyog rám” – írta még 1907-ben a Hazamegyek a falumba soraiban. 
A szülőhely az egyetlen hely, ahol a „muszáj-Herkules” szerep nem 
kötelező. E tekintetben a választott és vállalt – s immár elhagyhatatlan 
– szerep „süllyeszti el” a hazavezető utakat. Ez a tévútra térés teljesedik 
ki, s válik általános érvényűvé aztán az 1914-es versben is, miközben 
mindkettőben az elindulás ténye (egyéni és közösségi szinten) válik 
végzetesen elhibázott lépésnek. […]

Az élet, a saját sors Adynál legtöbbször maga is egyfajta utazásként, a 
múlt felől lezárt, tehát egyirányú életútként aposztrofálódik, akkor is, ha 
a jövő iránya nyitott, viszont balsejtelmekkel és félelmekkel szegélyezett. 
Az önsorsrontó (avagy -javító) lehetőségek feltérképezése ezért is ígér 
minden konkrét helyváltoztatással tisztább, érvényesebb, hitelesebb 
öntükröződést, önelemző megnyilatkozásokat és bizonyosságot. Az 
utazásoktól és a konkrét környezetváltásoktól is remélt válaszok, vagy 
éppen az éjszakák kínzó-meditatív félálmaiban felerősödő kételyek, a 
végső elveszettség és kárhozat, avagy egy éteri visszatalálás reménye ér-
telemszerűen külön hangsúlyokat ad az úgynevezett istenkereső versek-
nek. Ady a Teremtő után való vágyában is a teljességet, a bizonyosságot 
kívánta megélni, akkor is, ha gyakorta a kétely és a lemondás attitűdjei 
hullámzottak végig istenes versein. […]

A sajátosan, egyéni módon Istent megszólító versek sora a tízes évek-
ben is folytatódik. A lírai alany továbbra is bizonytalan marad, de el-
sődlegesen nem egy mindenekfelett álló Teremtőben, hanem alapvetően 
önmagában, vagy még inkább kettejük viszonyában. Olykor sóvárogva, 
olykor dacosan, olykor kétségbeesetten keresi emlékei közt az egykor 
megtapasztaltat. Az életharcban megfáradt ember menekülése, a meg-
kapaszkodás mozzanata több korábbi istenkereső verse után mélypontra 
jut. A Hiszek hitetlenül Istenben (1910) az e mélypontról való elmozdulás 
első versének számít. Sorai eleve Isten és a lét titkait s a bizonytalan, 
válságok közt lévő egyén vágyódásait, szenvedéseit tematizálják, annak 
gyöngeségeire mutatnak rá: „Mert sohse volt úgy rászorulva / Sem élő, 
sem halott.” A címben megjelenő paradoxon ugyanakkor e kételyeket, 
s a vívódások, bizonytalanságok közepette is a végső bizonyosságokra 
való vágyakozást jeleníti meg. A versbeli beszélő – mintegy önmagát 
erősítve – bizonytalanságaival, kételyeivel szemben nagyon is egyér-

telmű és biztos értékfogalmakat sorol fel: szépség, tisztaság, igazság, 
jóság, Isten, Krisztus, Erény. Ilyen lesz az 1911-es Istenhez hanyatló 
árnyék is, mely kiemelt helyen, A menekülő Élet ciklus címadó ver-
seként kerül kötetbe, s az önmagát sem ismerő, esendő és bizonytalan 
egyén bizonyosságvágyát vetíti ki: „Meghalok szent Szined előtt / S 
akarom, hogy hited akarjam.” Az Istenre való újabb rátalálás és a vele 
való tulajdonképpeni viadal kibontakozását Az Illés szekerént követően 
A Minden-Titkok versei korszaka jelenti. Ugyanakkor Adynál e téren is 
megkülönböztethetők a versbéli küzdő, küszködő, kereső egyén csön-
des menedékkeresése és a világgal gyakran polemizáló szerző olykor 
harsány kiszólásai, „odamondása”. A kettő nyilván nem választható szét 
teljességében, de érdemes megkülönböztetnünk Ady primer versnyelvét 
saját önértelmezéseitől is. 

A Népszava egyik cikkében 1913-ban válaszként üzen Rákosi Je-
nőnek, Gyűlölet és Harc című karácsonyi versének a keletkezését ma-
gyarázva: „A versem pedig röviden azt jelentette, hogy az urak, papok, 
farizeusok, rabszolgatartók Jézusához s ünnepléséhez nekünk nincs 
közünk, nincs közöm magamnak se, akinek pedig van egészen saját 
Isten-hitem és vallásom is.” Ez a privát istenhit nyilvánvalóan elkülönül 
a farizeusok (az országvezetők többsége) gyűlölködő álhitétől, a háborús 
propagandát és harcot hamarosan szent célként beállítóktól, de a halk, 
nem a világ színe előtt és számára imádkozó keresztényi tömegekétől 
is. Fontos látni, hogy Ady a megváltást és a végső feloldódást, s addig 
is a békét, a megnyugvást kereste mindenekelőtt Isten jelenvalóságának 
megfogalmazásai által. Tudjuk, azonban, hogy sajátos, küzdelmes isten-
keresése (s ebben a legbensőbb önmegtalálás, az Isten képmására, arcára, 
hasonlatosságára való teremtettség felismerésvágya) hullámzó fizikai és 
idegállapotaiban végletek közt oszcillált. 1904-es párizsi útja óta kis, 
oktáv alakú Károli-bibliáját mindig kéznél tartotta az éjjeliszekrényén, 
s eleve a könyvek könyve volt a legtöbbet forgatott olvasmánya. A saját 
élete végességét már valós halála előtt bő tíz esztendővel is hirdető 
költő mindazonáltal 1918 végén egy gyötrelmes, zavart pillanatában 
(talán nem csak önnön léte, hanem immár országa, nemzete halálát is 
vizionálva) szétszaggatja bibliáját. A végső keserűségben ugyanakkor 
arra Jézus utolsó szavait írja: „Eli, Eli, Lama Sabaktáni!” Vagyis a 
Teremtő általi képletes „elhagyás”, s a neki felpanaszolt cselekedet itt 
is olyan titkokban mutatkozik meg végső soron, mely az egyének földi 
életútján elkövetett bűnök egyedül Isten által való ismeretének fényében 
e nagyon személyes viszonyra, legfőbb titokra világít rá, mely a már 
véghezvitt krisztusi megváltásban nyerhet igazi távlatot, vagyis épp a 
Teremtő végtelen kegyelmére épít. 

(A szerző lábjegyzeteit a megjelenő kötetben, 
teljes terjedelmében szereplő tanulmányban olvashatják.)

Ady-fotó

Üdvözlet Csucsáról


