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A Kelet-motívum újjáéledése
Orientalista gondolatok Ady prózájában

Európa és a Kelet. Az európai ember gondolkodásában a történelem kezde-

te óta fontos szerepet foglal el a Kelet, ez a titokzatos, gazdag vagy szegény, 

elb�völ� vagy primitívnek ítélt távoli hely, amelyet a kontinens lakója hallo-

másból, útleírásokból, ritkábban saját tapasztalataiból ismer. Ez a „Kelet” lehet 

az ókori Perzsia, Észak-Afrika, a Szentföld, Baskíria, a nagy kínai birodalom 

vagy egy sziget a Csendes-óceánon – jelent�ségét nem az irányt� pontossága 

szabja meg. Szerepe állandóan változik, a mindenkori politikai, világnézeti át-

alakulás függvényében ellenség vagy szövetséges, megtérítend� avagy az igaz 

hit helyszíne, a borzalmak hona vagy a vágyott éden. Lakóiról az ókortól kezdve 

készülnek etnográfi ai, antropológiai jelleg� leírások, gondoljunk Hérodotosz, 

Strabon, Plinius m�veire. A középkorban Marco Polo, Evlija Cselebi és a többiek 

útleírásai közvetítik az ismereteket. Az akkori keresztény Európában él� tudó-

sok ismeretei lényegében az Óvilág kontinenseire, vagyis Európára, Ázsiára és 

Afrikára korlátozódtak, bár az utóbbiak esetében f�ként a peremvidékekre: a 

Földközi-tenger, a Nílus és a Vörös-tenger melletti tájakra, s azok többé-kevés-

bé mélyen ismert hátországaira terjedtek ki. A középkori Európában a „Kelet” 

egy ambivalens térfogalom volt, senki sem tudta, hogy északon és északkele-

ten hol végz�dik Ázsia, és Afrika mennyire terjed ki déli irányban.1

A  nagy felfedezések korától kezdve kiszélesedik az európai ember világ-

képe, az áhított és félt egzotikumot már nemcsak keleten, hanem szinte a 

szélrózsa bármely irányába elindulva megtalálhatja. Ett�l kezdve voltaképpen 

nehezen választható el az orientalizmus a primitív, illetve az egzotikus kultúrák 

iránti vonzódástól. A  távoli földrészek lakóiról nemcsak leírások keletkeznek, 

hanem már az ókorban (l. Aiszkhülosz, Lukiánosz) �k maguk is irodalmi m�vek 

h�seivé válnak, s ez a tendencia a XVII. századtól feler�södik. Ugyanekkor fi lo-

zófusok vállalkoznak e népek szellemi kultúrájának általános értékelésére (pl. 

Montaigne, Lafi tau, Rousseau, Montesquieu, Voltaire). Els�ként Herder ismer-

te fel a keleti népek és irodalmak szellemének jelent�ségét a nyugatra nézve. 

Gondolatok az emberiség történetének fi lozófi ájához cím� munkája, valamint 

népdalfordítás-antológiája jelentik a primitivizmus, illetve az orientalizmus el-

méleti kiindulópontját. A XVIII. század vége felé fedezték fel az angolok majd a 

németek a szanszkrit költészetet. Európa-szerte a romantika hozta meg a ke-

leties irodalom fellendülését. Ezt Friedrich Schlegel és Goethe munkássága, az 

átvett keleti irodalmi formák terjedése jelzi. Számos fordítás készült ekkor kele-

ti m�vekb�l (pl. Magyarországon Vörösmarty kezdeményezésére az Ezeregyéj-

szakáé). Általában egész alkotások átvételével, megnemesítésével találkozunk, 

s nem ritka egész kis népköltészeti gy�jtemények közzététele, mint például 

Chamissóé. A romantika a vágyott egzotikum világát kereste keleten, s a XIX. 

1 W. Kramer, Új látóhatárok, Bp., Kossuth, 1979, 10.
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század második felében feléled� újromantikus hullám egy soha addig nem 

tapasztalt, a fi lozófi a, a m�vészet minden területére kiterjed� Kelet-kultuszt 

bontakoztatott ki.

A XIX. század derekán nyugati nyomásra Kína és Japán megnyitotta kikö-

t�it, és ezzel egy addig soha nem tapasztalt kulturális kölcsönhatás kezd�dött 

meg. 1854-ben áruk borítópapírjaként japán fametszetek kerültek Párizsba, 

Európa kulturális f�városába. Innent�l számítható a japán m�vészet nyugati 

felfedezése, az impresszionizmus, majd a posztimpresszionizmus japán-kultu-

sza.2 A politikai térképen új színfoltot jelentett a gazdaságilag fellendül� Japán, 

amely a fejlett kapitalizmus korszakában felvette a versenyt a nyugati államok-

kal. A  Franciaországgal kiépül� kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhet�en 

érkeztek Európába a fametszetek, s ezek nyomán és hatására az 1870-es 

években a képz�m�vészetben végiggy�r�zött a távol-keleti m�vészet hatása. 

Divattá vált a vonaljáték, a dekorativitás, a növényi minta, meger�södtek a sti-

lizáló tendenciák. Az 1888-as katalóniai világkiállításon megjelentek a japán 

bútorok, tárgyak, s a párizsi világkiállításokon (1867, 1878, 1900) a közönség 

nagy mennyiség� japán m�vészi alkotással és használati tárggyal találkozha-

tott. Az orientális motívumok váltak a m�alkotás megújulásának f� forrásaivá, 

s az egzotikum iránti vágy megjelenítése lett a század utolsó évtizedeiben 

 Európa-szerte kibontakozó szecessziós mozgalmak egyik esztétikai alapelvévé. 

Az „elkülönülés” egyik megjelenési formája az �si, a primitív, a „nem európai” 

iránti érdekl�dés, s a japán elemeken kívül felbukkantak egyéb keleti motí-

vumok is. „Európában, különösen a m�vészi és irodalmi produkció területén, 

lassanként kialakult egy elképzelt ’Kelet’, amelyben kínai, török, indiai, perzsa, 

arab, héber, babiloni, asszír és óegyiptomi elemek az ’orientálisnak’ egy teret 

és id�t átfogó meta-képzetében egyesültek.”3

Ady Párizsban találkozott a keletiség e kavalkádjával, illetve a Kelet kép-

visel�ivel is. Például Bajashi, az „én sárga kis japán diákom” (Buddha templo-

ma vár, Budapesti Napló, 1905) valószín�leg egy volt azok közül a tehetséges 

fi atalemberek közül, akiket Japán programszer�en küldött ki nyugatra, hogy az 

ottani civilizáció technikai és kulturális vívmányait tanulmányozzák. A novella 

tanúsága szerint addigra már némi infrastruktúrával is rendelkeztek a francia 

f�városban él� japánok, hiszen Ady karácsony estéjén Buddha templomába 

igyekszik barátjával.

Az Abd-El-Kader cím� egzotizáló novella valós alapja egy olyan jelenség, 

amely nem volt ritka a századforduló gyarmatosító birodalmaiban. A  koloni-

záló államok a távoli tájakról �slakók csoportjait szállították Európába, hogy 

2 Ingrid Schuster, China und Japan in der deutschen Literatur 1890–1925, A. Francke AG 

Verlag Bern, 1977, 5–9.
3 „…hatten dabei in Európa, insbesondere im Bereich künstlerisch-literarischer Produktion, 

allmählich einen imaginären »Orient« entstehen lassen, in dem chinesische, türkische, 

indische, persische, arabische, hebräische, babylonische, assyrische und altägyptische 

Ingredienzen in einer Zeit und Ort übergreifenden Meta-Vorstellung des »Orientalischen« 

zusammenfl ossen.” T. Scheffl er, Exotismus und Orientalismus = Tropische Tropen – 

Exotismus, kultuRRevolution, Zeitschrift für angewandte Diskurstheorie, nr. 32/33, Hg. 

Jürgen Link, Essen, Klartext Verlag, 1995, 105.
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ott – f�ként állatkertekben – kiállítva, bemutathassák �ket. A cél nemcsak az 

idegen kultúra, embertípus, ruházat stb. megismertetése volt, hanem az eu-

rópai lakosság fölényérzetének er�sítése is.4 Ady h�se egy 16 éves, szép arab 

fi ú, Abd-El-Kader, aki a nagyapjával érkezett Párizsba. „Marokkóiak, berberek, 

tunisziak, szudániak jöttek együtt. Francia vállalkozók szedték össze a tarka, 

piszkos, néhány sátoralja népet. S hozták valamennyit a nyári Páris gaudiumára 

Abd-El-Kaderrel és nagyapjával. Szép, bolondos falut rögtönöztek számukra, s 

�k esténként ott mutogatták magukat.”5 Ady antropológiai jártassággal és m�-

vészi érzékenységgel ábrázolja a bennszülöttek szépségét, akik közül kit�nik a 

szinte az együgy�ségig ártatlan fi ú. Szépségét hamar felfedezik a párizsi asszo-

nyok, és esténként elviszik a városba, ahonnan néha csak napok múlva, frakkba 

öltöztetve, zavartan, szégyenkezve és pénzzel érkezik vissza. A rövid elbeszélés 

élesen ütközteti a romlott európai város és a bennszülött fi ú tiszta világát, tu-

lajdonképpen felvonultatja a koloniális próza kliséit, mindezt ugyanakkor olyan 

mélylélektani megállapítások kísérik, amelyek csak tollvonásszer�en, de elke-

rülhetetlenül el�készítik a végkifejletet: „Egy pillanat volt, egy rémes pillanat. 

Egy pompás, divatos, párisi asszony jajgatott véres, összetépett arccal.”

A  magyarországi Kelet-divat a millennium táján. Miként egész Euró-

pában, úgy Magyarországon is élt a Kelet iránti érdekl�dés, változása-alakulása 

ugyanúgy végigkísérhet� az évszázadok során. Nyomait a Nyugathoz hasonlóan 

megtalálhatjuk útleírásokban, m�fordításokban, irodalmi m�vekben, építészeti 

elemekben stb. Egy mozzanatban azonban élesen elkülönül egymástól a nyu-

gat-európai és a magyar Kelet-kultusz: a magyarok nem csupán az egzotikumot, 

hanem saját múltjuk megtestesít�jét is látták a Keletben. „A nyugati romantika 

azonban a keletiségben csak tartalmi elemeket keresett. S mid�n az orientaliz-

mus e sajátságok hangsúlyozását hirdeti, ezáltal nálunk a faji vonások el�térbe 

nyomulását segíti el�. Ami tehát a nyugati romantikának egyik tartalmi törek-

vése volt, az a magyarságban mint faji vonás formailag élt. Az orientalizmusnak 

az a tendenciája tehát, amely az egzotikum hajhászása, a szenzációs pittoreszk 

hatáskeltés végett keresi a Keletet, nálunk letompul és kevésbé lesz ürügy, mint 

a nyugati romantikában.”6 A történelmi múlt meghosszabbítása juttatta el a ma-

gyar m�vészt, gondolkodót a távoli tájra: Szkítiába, Tatárországba, Mongóliába.

Az öneszmélés, az önmagunk iránt való érdekl�dés föler�södése mintegy 

félezer évig tart, els� krónikaíróink m�ködését�l a XVII. századig terjed. A „Ke-

let” állandó témája irodalmunknak. Domokos Péter szerint Szkítia nevét ha-

zánkban el�ször alighanem Anonymus írta le, népének eredetét pedig a bibliai 

id�kig és szerepl�kig vezette vissza. A XIII. században Juliánus tesz jelentést 

Magna Hungariáról, amelyet megtalált a Volga mellett. Kézai Simon, Kálti Márk 

és Thuróczy János a bibliai eredetet a hun–magyar rokonság gondolatával kap-

csolták össze, s Bonfi ni is az ázsiai Szkítiában él� hunok rokonainak tartja a 

4 Gabriele Eissenberger, Menschliche ’Exoten’ in Zoologischen Gärten: Völkerschauen im 

19. und 20. Jahrhundert = Tropische Tropen – Exotismus, kultuRRevolution, Zeitschrift für 

angewandte Diskurstheorie, nr. 32/33, Hg. Jürgen Link, Essen, Klartext Verlag, 1995, 112.
5 Ady Endre, Az én hadseregem, Bp., Kozmosz, 1977, 332.
6 Staud Géza, Az orientalizmus a magyar romantikában, Bp., Terebess, 1999, 26.
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magyarokat. Werb�czi István a Hármaskönyvében a Góg–Magóg vonalon vezeti 

le a magyarok eredetét, hun-szittya alapon indokolja népe jogát e hazához. Né-

zeteinek hatása Pet�fi n, Mikszáthon át egészen Adyig kimutatható. A reformáció 

korában számos irodalmi m� alapgondolata a zsidó-magyar párhuzam. Hogy 

mikor is említ�dtek meg hazánkban el�ször a fi nnugor népek mint lehetséges 

keleti rokonaink, err�l a téma kutatói sem mernek biztosan állást foglalni. A XVI. 

század elejér�l találunk adatot, de ez még kezdetnek is aligha nevezhet�.

A XVII. századtól kezd fokozatosan összekapcsolódni az �shaza, a nép- és 

nyelveredet, nyelvrokonság kérdése. Otrokocsi Fóris Ferenc a Magyarok erede-

te cím� 1693-ban kiadott latin nyelv� munkájában úgy véli, a Jugria lakói közt 

végzett kutatások választ adhatnának a nyelvrokonság kérdéseire. Bél Mátyás 

pedig megemlíti Mezopotámiát. A  felvilágosodás korában az európaihoz ha-

sonlóan a magyar Kelet-kultusz is sokban változott. �störténeti szemléletünk, 

nemzeti tudatunk átalakult. A szittya, hun, héber, a napkeleti és az ugor szár-

mazás kérdése más vetületben és összefüggések közt, politikai, tudományos, 

ideológiai és érzelmi töltésekkel vet�dik fel, a korábbi évszázadokban tapasz-

taltnál sokkal er�teljesebb formákban, megfogalmazásokban. Sajnovics János 

lappföldi útja nélkül aligha lépett volna oly nagyot el�re a fi nnugrisztika. K�-

rösi Csoma Sándor utazása nem csupán a tibetológiában hozott világraszóló 

eredményt, hanem a magyar �störténet-kutatást is továbblendítette. S a távoli 

tájak, azok lakói egyre gyakrabban bukkannak fel a szépirodalmi alkotások-

ban is, ilyenek például Molnár Jánosnak Sajnovicshoz írott lapp-magyar verse, 

Gvadányi József kalandos elbeszélései, Dugonics András Etelka Karjelben cí-

m� darabja, Perecsényi Nagy László, Etédi Sós Márton költeményei. Bessenyei 

György, Barcsay Ábrahám Lappóniával szemben Szkítia mellett voksol, s a fi nn-

ugor rokonságot Kazinczy is elveti. Berzsenyi Dániel verseiben a hun–magyar 

rokonság magától értet�d� természetességgel jelenik meg. Csokonai rend-

kívül fogékony a magyar �störténet és a primitív irodalom iránt, ezt bizonyítja 

számos levele és verse. Kölcsey felfogását a Himnuszból ismerhetjük, miként 

a Szózatból Vörösmartyét. A Zalán futása, az Árpád ébredése s számos más 

m� is a magyar �störténethez köt�dik. Magyarországon a XIX. századi primi-

tivizmus elméletének követ�je és közvetít�je Erdélyi János volt, legnagyobb 

m�vésze pedig az egzotikus témákkal sokat foglalkozó Vörösmarty.7 Pet�fi , 

Arany, Jókai alkotásaiban is rengeteg példát találhatunk a misztikus Kelet meg-

jelenítésére. Nem feladatunk a példák leltárba vétele, a felsorolás célja egyetlen 

megállapítás bizonyítása: a XIX. század végi Magyarországon kibontakozó, so-

ha eddig nem tapasztalt méret� Kelet-kultusz nem volt gyökértelen. Speciális 

földrajzi-történelmi helyzetünkb�l következ�en a gondolat kontinuitása jobban 

nyomon követhet�, mint talán bármely más európai kultúrában.

A századvégi, század eleji Magyarországon szinte kordivat volt a Kelet-kul-

tusz, s itt is, mint Nyugaton, a képz�m�vészetben kezd�dött s a szecesszió 

szárnyai alatt bontakozott ki: „Nálunk a mozgalom sajátos fejl�dést vett: a 

magyarosság felé. M�vel�déstörténet-írásunk nemigen kereste addig, hogyan 

történt a tisztább és mélyebb magyarság megjelenése, tudomásul vette, hogy 

egyszer csak itt volt, mint a villámcsapás. Pedig hosszabb fejl�dés eredménye 

7 Vö., Domokos Péter, Szkítiától Lappóniáig, Bp., Akadémiai, 1990 alapján
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volt. A népi források segítségével megtisztult nemzeti m�vészet tudvalev�leg 

irodalmunkban jött létre el�ször. Pet�fi  és Arany költészetében. Ez az irány 

azonban követ�iknél elsekélyesedett, úgyhogy legjobb költ�ink a század utol-

só negyedében már ellenszenvvel gondoltak rá. Ekkor másutt tört ismét el�, 

mint ahol várni lehetett, úgy ömölt egyik m�vészetb�l a másikba, irodalomból 

építészetbe, építészetb�l zenébe, majd megint irodalomba, mint a víz a római 

kút egyik csészéjéb�l a másikba C. F. Meyer híres költeményében.”8 Míg a bé-

csi szecesszió világvárosi kultúra eredménye, addig a magyar népi elemekb�l 

táplálkozik. Az 1880-as évek közepén lépett fel egy mára már elfeledett folk-

lorista, Huszka József, aki azt hirdette, hogy a magyar m�vészetet, legalább a 

képz�m�vészet némely ágában, a keleti (indiai, perzsa) eredet� magyar népi 

ornamentika felduzzasztásával meg lehet és meg kell teremteni. A nemzeti stí-

lusra való törekvés a századvégen els�ként az építészet területén jelentkezett. 

Lechner Ödön – jórészt Huszka József hatására – ázsiai, indo-iszlám motívu-

mokat keresett, hogy feltámassza a lassan elfelejt�d� népi formanyelvet. S ez 

a törekvés egyre inkább jellemzi a korszak magyar képz�m�vészetének egé-

szét: „Els�sorban a gödöll�i m�vésztelep alkotóinak írásait és tevékenységét 

hatotta át ujjongó felismerése annak, hogy a Nyugat-Európából már kiveszett 

(s egzotikus tájakon keresett) �si civilizációk fényes erkölcsi tisztaságúnak hitt 

világa nálunk szinte érintetlen formában �rz�dött meg a nép körében… Az in-

duló kutatásokat hevít� �si, keleti, id�tlen nemzeti értékekért rajongó roman-

tikus szemlélet a szecesszió rövid, virágzó szakaszában misztikus és az élet 

teljességét átfogni vágyó etikus esztéticizmussal itatódott át” – állapítja meg 

Sármány Ilona.9 A  magyar szecesszió népm�vészeti formák transzponálásán 

keresztül alakul ki, a m�vekben népi és keleti motívumok keverednek (pl. K�-

rösf�i-Kriesch Aladár, Kós Károly, Torockai-Wigand Ede alkotásain). S hasonló 

tendencia érvényesül a kor zenéjében, Bartók és Kodály m�vei �sit és moder-

net egyesítenek.

A kibontakozó Kelet-kultusz egyik oka – mint Király István rávilágít – a mil-

lenniumi biztonságérzet, az annak nyomán eluralkodó nagyhatalmi mámor, 

a magyar birodalomról álmodó délibáb-gondolkodás. Másrészt a pángermán 

törekvésekkel, az egyre nyíltabb német imperializmussal szemben újra feléledt 

a sajátos kisnépi védekez� érzés, a hagyományos függetlenségi-szabadsághar-

cos magatartás. Széles bázisa volt a pánturanizmus jelszavával él� „ifjútörök” 

nacionalizmusnak is, s általában a legkülönfélébb tartalmi-eszmei tendenciák 

forrtak össze és kerültek egymás mellé keletiség címén. Az 1910-ben meg-

alakuló Turáni Társaság tagjai három f� irányvonalat képviseltek: egy részüket 

a sz�ken tudományos érdekl�dés, másokat az imperialista nagynépi naciona-

lizmus, ismét másokat a védekez�, kisnépi nacionalizmus hozott együvé. Kü-

lönböz� irányzatokat képvisel� egyéniségekre hatott a század elején a maga 

jellegzetes motívumaival ez a sajátos gondolatrendszer, amelyet Király István 

„romantikus mitizáló keletiségérzés”-nek nevez.10

8 Komlós Aladár, Vereckét�l Dévényig, Bp., Szépirodalmi, é.n., 101.
9 Vö., Sármány Ilona, A népm�vészet értelmezése a századforduló m�vészeti közgondolko-

dásában, Ethnographia, 1977/1
10 Király István, Intés az �rz�khöz, Bp., Szépirodalmi, é.n., I/245.
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Komlós Aladárral tovább sorolhatjuk az okokat: „Szerepet játszott a kelet 

felé fordulásban Nietzsche antikrisztiánus befolyása is. Bartókra már 1902-ben 

er�s hatást tesz Richard Strauss Also sprach Zarathustrája és maga Nietzsche 

is; 1905-ös leveleiben a német fi lozófus hívének is mondja magát. A Kelet-imá-

dat és pogánykodás homályában persze sok ellentétes elem kavarog. Volt ben-

ne zendülés Bécs, a kapitalizmus és a kereszténység ellen, de nacionalista és 

antidemokratikus hajlamok veszélye is villogott a mélyén.”11 S nagy hatást gya-

korolt az akkori világtörténelem már említett, legfelt�n�bb és legjelent�sebb 

eseménye, Japán hihetetlen gyors gazdasági és katonai fellendülése. Az elma-

radt ország pár évtized alatt nagyhatalmi rangra emelkedett, s ez különösen 

az 1904–05-ös orosz–japán háborúban vált nyilvánvalóvá. Ezt a felemelkedést 

egész Európa döbbenten, s�t félelemmel fi gyelte. Nálunk viszont némelyekben 

a mongol rokonság illúzióját ébresztette.

A Japán-gondolatkör Adyt is élénken foglalkoztatta, számos publicisztikai írá-

sában felbukkan a téma. A költ� elvágyódik az egzotikum világába, mint nyugati 

kortársai: „Olykor egyszer�en kidobni szeretném magam a világba, saját jachto-

mon szelni a tengert, s közelr�l nézni meg a pápuákat, avagy kóborolni, sátrak 

alatt hálni vad beduinokkal. A varázsos Japánt is szeretném látni, miel�tt az éle-

tem elaludnék…”12 Az 1904-es, Mit mond egy kicsi japán? cím� cikke szemé-

lyes indíttatású: „…van egy kicsi japán barátom. Nekem is van. Szereztem.” S az 

élmény kapcsán elemzi, mit jelent a korabeli európainak ez az ismeretlen keleti 

ország: „Ezért fordult lelkünk a kicsi japánok felé. Csömörlünk önmagunktól… 

Vonalait a nagy univerzumnak szebben és jobban látja a maga ferde szemeivel a 

kis japán… És mi kezdünk hódolni…” S a bámulat mellett megjelenik a félelem 

is: „Jaj, hogy szétver ez még közöttünk! – És vajon nincs-e »sárga veszedelem«?”13

A mukdeni lángok cím�, 1905-ös írásában pedig ez a félelem katartikus fel-

oldást nyer: „Tokió diadalünnepre készül. Van oka ünnepelni, ragyogni ennek a 

rejtélyes, csodás nemzetüstökösnek, mely jött, hogy bevilágolja a világot, hogy 

elhessegesse a lidércet, mely a kultúremberiség mellét nyomta… Töröljük le 

könnyeinket. A borzasztó embermészárlás vérkönnytengerét a föld beissza. És 

engedjük, hogy a mukdeni örömt�z vidám pirosságot verjen az arcainkba.”14 

(A mukdeni csata az orosz–apán háború 1905 tavaszán lezajlott dönt� ütközete 

volt, s egyben a történelem addigi legnagyobb csatája.)

Ázsia felemelkedése Adyt bámulattal tölti el, ugyanakkor helyenként iro-

nikusan, nemzeti önkritikával ábrázolja az átrendez�d� világot. Ázsia diákjai 

cím� rövid írása akár konkrét esetr�l is szólhatna – egy kongresszusról tudósít 

–, de már a második mondatnál érzékeljük a fi kciót. Az Ázsia legkülönböz�bb 

országaiból összegy�lt diákok deklarálták, hogy a történelem egy új korsza-

kához érkezett, négyezer év után ismét Ázsia veszi át az emberiség vezetését. 

„Egy pillanat alatt kiosztották a szerepeket. A japániak az új athéniak. Kína az 

új római birodalom. A hinduk lesznek a világ új angolai. Minden ázsiai náció 

kapott egy európai szerepet a diákgy�lésen. Az ajnó diákok azonban nagyon 

11 Komlós, i. m., 125.
12 Ady Endre m�vei, Publicisztikai írásai, Bp., Szépirodalmi, 1977, I/288.
13 Uo., I/565–566.
14 Uo., II/79.
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megharagudtak. �nekik az jutott, hogy �k lesznek Ázsia magyarjai. Elkesere-

detten otthagyták a kongresszust.”15

A magyar–japán rokonság ötletén is elmereng Ady, s igen tárgyilagosan: 

„Mióta �k csinálják a történelmet, a kis japániak, nagy a gusztusunk rokonság-

ba lépni velük. Banzájozva vélik köztünk sokan, hogy mi is olyan kiváló nép 

vagyunk. Majd csak egyszer mi is megszólalunk… Holott pedig ez a vélemény 

a magyar nacionalizmusnak egy bogara csak. Bárcsak rokonságban volnánk 

velük. De nem vagyunk.”

Lírájában is találkozunk a gondolattal:

„S összekarolt a Nippon-babona,

Japán-rokonság éltette a g�günk.”

(Margita Párisba jött)

Úgy t�nik, Ady teljesen elzárkózik a rokonság ötlete el�l. De írásának a poli-

tikai mellett van egy kulturális vonulata is. Azzal kezd�dik, hogy kiderül ezekr�l 

a „modern hunokról”, hogy „tudnak azok mindent. Még magyarul is tudnak. És 

mi még néhány évvel ezel�tt csak annyit tudtunk �róluk, hogy ’Yokohama, Na-

gaszaki, Hakodate, hajh’.” S a cikk végén Ady arról a legújabb magyar ötletr�l 

számol be, hogy néhány diákot kellene ösztöndíjasként Japánba küldeni: „Hát-

ha igaz a hun rokonság. Hátha ott, széls� Keleten a rokonainktól könnyebben 

megtanulhatnók mindazt, amit itt Nyugaton kellett volna, s nem tudtunk…”16

A Kelet-kultusz a magyar irodalomban. Az irodalmat is áthatotta a ma-

gyarság keleti eredetének misztikuma. Elég egyetlen, az egész irodalmunkat át-

fogó kortörténeti dokumentumra hivatkoznunk. A millennium évében jelent meg 

Beöthy Zsolt A magyar irodalom kis-tükre cím� összefoglaló m�ve, amely az 

addigi magyar irodalomtörténet-írás fontos állomását jelenti: „Vázlatát óhajtot-

tam adni a legszorosabb értelemben vett nemzeti irodalmunk fejl�désének, leg-

f�képp magyarságának szempontjából, mely nemcsak alkalomszer�nek, hanem 

tanulságosnak is látszott el�ttem”17 – írja Beöthy Zsolt, s elénk tárja azt a lelki 

típust, amely a nemzeti fejl�dés változásai során és az idegen áramlatok hatá-

sával szemben is állandó maradt. Ennek szimbolikus képe a „volgamenti lovas”, 

akinek alakja az egész m�vet áthatja: „Az �sid�k homályából egy lovas ember 

alakja bontakozik ki szemeink el�tt, amint a volgamelléki pusztán nyugodtan áll 

s fi gyel. Hegyes kucsmájában, párduckacagányban izmos dereka mintha oda 

volna n�ve apró lovához. Sasszemeivel végigtekint a végtelennek tetsz� síkon, 

melynek minden pontját élesen megvilágítja a nap fénye korongja. Nyugodt; 

nem fél és nem képzel�dik; csak az tartozik rá, amit lát, s a messze pusztai képe-

ken és er�s világításban edzett szeme mindent világosan lát, amit emberi szem 

egy pontról láthat. Tegze vállára vetve; perzsa kardja oldalán: lesi az ellenséget. 

Ha csak egy páran lesznek, szembeszáll velük, ha csapatostul jönnek, hírt visz a 

többieknek. Ezekért, a többiekért vigyáz és el van szánva mindenre. A belátha-

15 Ady Endre, Az én hadseregem, Bp., Kozmosz, 1977, 75.
16 Ady Endre m�vei, Publicisztikai írásai, Bp., Szépirodalmi, 1977, 71–72.
17 Beöthy Zsolt, A magyar irodalom kis-tükre, Bp., Athenaeum, é. n., 5–6.
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tatlannak mondott messzeségbe is belát: egy távoli fekete pontban felismeri a 

hullározó sast, az � istenének gyors, er�s és kegyetlen madarát. Ez jó jel; meg-

símogatja Ráró lova nyakát és bizton nyugtatja kezét kardja markolatán. Várja a 

jövend�t és érzi, tudja, hogy a közös ügynek az � erejére is szüksége lesz. Lelke 

ennek az er�nek érzetével s a fajtájához való ragaszkodással van tele.”18

A magyarabb magyarság utáni vágy megnyilvánulási formája a pogány ma-

gyarság után feltámadt nosztalgia. Ez egész irodalmunkat áthatja, a századfor-

dulón jelenik meg Herczeg Ferenc Pogányokja s Gárdonyi Géza regénye, A lát-

hatatlan ember. A  legkülönböz�bb költ�k verseiben bukkannak fel a magyar 

mitológia képzelt vagy valós alakjai, s a korszak lírájának egyik legnépszer�bb 

jelz�je a „pogány”. „Álmodtam én is fényes Ázsiáról, hol harcra fú a vágtató 

magyar” – írja Kosztolányi Dezs� Magyar szonettjeiben. Az Alföld is mitikus 

helyszínként jelenik meg korai verseiben.

Ez itt Kelet. Hiába küzd nyugat.

E vérvirágos föld ma is a régi,

az �sök itt kinyújtják karjukat.

………………………………

S a föld is Ázsiáról álmodik.

Juhász Gyula A szentesi határban írja sorait:

Itt álmodik Attila valahol…

Fölötte bús darumadár dalol,

Fölötte magyar ég kék sátora,

S a hunok harca áll s hunok tora.

S kedvence, a Tisza is az �si eredetr�l mesél a vándornak:

Keletr�l jövök én,

Mint a szent, örök fény,

A mesés napkelet

Hozta e nemzetet

Gyóni Géza Turáni éneket ír, s Babits is megkomponálja Turáni indulóját:

Rajta széllel, zivatarral!

Haj szabir az onugorral,

Hajrá hét törzs hét magyarral,

Nyolcadikkal, mord  kabarral!

Huj, huj, huj!

E költ�knek csak egy-egy versében vagy alkotói korszakában találhatóak meg 

a Kelet-kultusz inspirálta képek. Adynak azonban egész költészetét áthatja a Kelet 

iránti érdekl�dés, verseit átszövik a pogány mitológia jelképei, s minderre részben 

18 Uo., 15.
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prózai m�veiben kapunk magyarázatot. Kívüle csak egyetlen költ�nk van, akinek 

egész pályaképe e téma köré rendez�dik. Egy mára már elfeledett, valaha igen 

sokféleképpen értékelt alkotóról van szó, Zempléni Árpádról (1865–1919), aki a 

mai értékelés szerint valószín�leg egy volt a századvég rengeteg epigon költ�je 

közül, a kortárs Móricz viszont elragadtatva írt róla: „Félreszorítottságában tudo-

mányos kutatások által jutott vissza a népköltészethez, s egyszerre csak felszínre 

került lelkében minden homok alá temetett kincs, és hirtelen fölfakadt életéb�l 

valami �sbuzgású csodás kiáradás, s l�n az évezredek el�tt elmúlt �skultúrának 

legmagasabb lobogású énekmondója! Ez oly rendkívüli jelenség, amely egész iro-

dalmunkban ismeretlen, s az emberiség szempontjából kit�n� és elbájoló tüne-

mény.”19Zempléni Árpád számos vogul-osztják, ill. turáni mondát, h�si éneket dol-

gozott fel elbeszél� költeményeiben. Létrehozott rendszere történeti, nyelvészeti 

képtelenség, Turán jegyében összeolvasztotta Szkítiát Lappóniával, a törököket, 

mongolokat, japánokat a fi nnugorsággal. Pozitívum azonban, hogy fölfedezett a 

maga számára egy új szellemi tartományt, a Kelet kultúráját, s ebben a nyelvrokon 

népek folklórját, amelyet addig még soha, egyetlen költ� sem méltatott.

A török, mongol, vogul rokonság gondolata Adyt is er�sen foglalkoztatta, en-

nek számos bizonyítékát találjuk prózai m�veiben. Japán iránti érdekl�dését már 

említettük. Élénk fi gyelemmel követte kora nép- és nyelvrokonság-kutatásait, s 

ismerhette Vámbéry Ármin munkásságát. Vámbéry a török nyelv és néprajz világ-

szerte elismert kutatója, az európai tudósok közül els�ként � tárta fel az ázsiai 

mohamedán kultúra sajátosságait. � alapozta meg a hazai orientalisztikai kutatá-

sokat, Perzsiáról, Bokharáról szóló történeti m�vei mellett a magyarok eredetér�l, 

a csuvasokról, a török-tatár nyelvekr�l, a fi nnugor nyelvészetr�l jelent meg számos 

munkája. Kutatásai alapján úgy látta, hogy a magyar nyelv közelebbi rokonságban 

áll a török, mint a fi nnugor nyelvekkel. Nézetei heves vitákat váltottak ki.20

Ady is reagált a századfordulón még mindig dúló ugor–török háborúra: 

„Olvasom a Bródy Sándor lapjában a Vámbéry Ármin új tudós harckezdését a 

török-magyar rokonságról. Valóban turkok lehetünk mi. Fatalisták, kényelme-

sek és kényesek. Kalmárkodni nem tudunk, pedig a modern élet kalmárkodás.” 

S folytatva a gondolatmenetet, beleszövi a kor elmélyült folklórkutatásáról szó-

ló ismereteit is: „Tegnapel�tt Vikár B., régi újságíró, ki lent járt a Székelyföldön, 

s belevegyült e ritka becses népbe, melyet a mai rendszer nem tart oly szüksé-

gesnek megmenteni, holott veszedelme nagyobb, mint a ruténeké, rendkívül 

érdekes dolgokat beszélt a nép lelkér�l. Ez a világ legelhagyatottabb népe, 

pedig csodanép, értékes nép, okvetlenül nagyon régi fajta.”21 A török–magyar–

székely párhuzam �si gyökerekb�l indul, de Adynál természetesen aktualizáló-

dik és ironizáló következtetésekbe torkollik a Muri nélkül cím� írásban. Keleti 

eredetünk emlegetése több Ady-cikkben is az öngúny eszköze. A  legélesebb 

hangot talán a Menjünk vissza Ázsiába cím� dörgedelme üti meg: „Néznek 

bennünket a kultúrnépek. Látják képtelenségünket a haladásra, látják, hogy 

szamojéd erkölcsökkel terpeszkedünk, okvetetlenkedünk Európa közepén.”22 

19 V. ö., Végh György, Századvégi költ�k, 1959, II. kötet
20 V. ö., Magyar Irodalmi Lexikon, III/479–480.
21 Ady Endre m�vei, Publicisztikai írásai, Bp., Szépirodalmi, 1977, I/377.
22 Uo., I/210.
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E cikkben Ázsia nem a szkíta egzotikum, hanem a szamojéd rokonság helyszí-

ne. Az alábbiakban Ady fi nn-ugor köt�désére keresünk bizonyítékokat.

A  „szamojéd” jelz� megjelenik egy mer�ben más hangvétel�, csodálatos 

novellában is: „Az északi fény mintha halványabb volna. A hold is bágyadtabb. 

A  besüppedt kunyhó papírablaka a legfényesebb pont a sötét mocsarak tá-

ján. Mintha a hó is fekete volna. A két kis szamojéd emberállat jelekkel beszél 

egymáshoz a kunyhó el�tt. Nem kell már a t�zre rakni. A  tudós beteg férfi ú 

elmegy…” Így kezd�dik a Két tanár úr cím� elbeszélés, amelyb�l Domokos Pé-

ter is idéz mint a fi nnugrisztika szempontjából fontos írásból. Nyilvánvaló, hogy 

Ady sok mindent hallhatott Reguly, Castrén és a többi kutató útjairól, munkás-

ságáról, s e novella méltó emléket állít nekik. Minden mondata a fi nnugor kuta-

tások iránti csodálatról árulkodik: „Dr. Suoho tanár úr bundástul, mindenestül 

egy kis fázó pehely a szánkón. A két kis szamojéd vagy a kutyáknak segített 

vagy szaladt a szánkó után. Egész a városig. Itt új utazás várt dr. Suoho tanár 

úrra. Valamivel emberibb. Nem is bírta volna már tovább. Az Obi mellett a mo-

csarak minden mérge az � gyönge kis testébe pólyálta magát.” És a „két tanár 

úr”, a fi nn és a magyar a kórházban találkozik. Egyik betegebb, mint a másik. 

„És hamar ismerték egymást… Néha összeereszkedett a két különös sovány 

ember, kik jöttek még szomorúbb tájakról, lappok és szamojédek földjér�l…

Ismét bólintott szédül�, nehéz fejével a fi nn. Németül beszéltek eddig. Most 

dallamosan fi nnül, szinte meghatottan citált valamit. Talán a Kalevalából. Talán 

a saját megtelt lelkéb�l. A lázas beteg magyar folytatta:

– Úgy vélem néha, hogy jó, szép áldott dolog beleszületni egy kicsi népbe. 

Az ember sokat szenved legalább, de meg sokat is kell hinnie.

…Akkoron éjszaka, a fagyos Tommerforóban, a sápadt fi nn hó fényében két 

tanár úr miatt ujjongania kellett két kicsi nép géniuszának, ha a kicsi népeknek 

is vannak géniuszai…”23

Ha csak említés szintjén is, ebb�l az 1903-ban írott novellából kiderül, hogy 

Adynak nagy élményt jelentett a Kalevala olvasása. S az 1909-ben keletkezett Észa-

ki ember vagyok cím� versében Képes Géza egyértelm�en a Kalevala hatását mu-

tatja ki.: „Már a címe is meglep�, de a vers utolsó szakaszában fellép� – és Adynál 

másutt nem található, egész versszakon végigvonuló – alliteráció és kalevalai vers-

mérték meger�sít bennünket abban a feltevésünkben, hogy itt Adyt a Kalevala lehe-

lete legyintette meg. Vagy talán a versben mutatkozó kalevalai jelleg mer� véletlen 

lenne? Aligha! Ha meggondoljuk, hogy a Vikár-féle fordítás bevezetésének dátuma 

1908. �sz hava (szeptember) 25-e, megjelenésének id�pontja pedig az 1909. év 

eleje, akkor a kalevalai indítás kérdése már határozottabb hangsúlyt kap, hiszen 

Vikár fordításának megjelenése valóságos esemény volt irodalmunk történetében..”

Az Ady-vers említett szakasza így hangzik:

Ha én szólok, Észak beszél,

Fagy és fátum fogja a számat:

Ember beszél, kinek a sors,

Az élet, évek és napok

Szívének gyökeréig fájnak.

23 Ady Endre összes novellái, Bp., Szépirodalmi, 1977, 102–106.
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S Képes Géza közli e szakaszt fi nnül is, saját fordításában. Ez volt a vers 

„kalevalaiságának” próbája, s mint írja: „A versszak fi nn fordítása szinte telje-

sen magától összeállt bennem, s olyan tiszta kalevalai hangú költészet lett az 

eredménye, hogy fel kellett kiáltanom a meglepetést�l.”24

Ady Endrének a fi nnugor nyelvrokonságról való ismeretei nem csupán ma-

gyar szakos tanár öccsét�l, Ady Lajostól származhattak. Forrásai egyike lehetett 

nagyváradi asztaltársaságának tagja, a témáról szívesen megnyilatkozó Báthori 

Ferenc is. A rokonszenves nagyváradi tanárról, a hazai lappológia egy alig ismert 

m�vel�jér�l Domokos Péter írt tanulmányt. Báthori Ferenc 1904 és 1914 között 

öt alkalommal járt Lappföldön és Finnországban. Nagyvárad szellemi életében 

négy évtizeden át jelent�s szerepet játszhatott ez az élénk szellem�, tettrekész, 

fáradhatatlan tanárember, aki az írás mellett el�adás-sorozatokon szóban is 

beszámolt útjairól, s tanítványai mellett Nagyvárad nyitott, érdekl�d� értelmi-

ségét is megnyerte a nyelvrokonság gondolatának, s�t ügyének is. Ilyen irányú 

tevékenységér�l tanúskodnak a XX. század els� éveiben a Nagyváradi Naplónál 

újságíróskodó Ady Endre elismer�, szeretetteljes sorai is az 1902-ben a bihari 

f�városba ellátogató fi nn kórus kapcsán: „A magyar nemzetnek egyetlen rokon 

fajáról, a messze északon lakó fi nnekról sok érdekes dolgot beszél most Bátori 

Ferenc, a nagyváradi kereskedelmi iskola tanára, aki évek óta mer� tudásszomj-

ból behatóan foglalkozik a fi nn nyelvvel és az irodalommal, – és most nyáron kö-

zel egy hónapot töltött Helsingforsban és más fi nn városokban, tanulmányozván 

az eredeti nép történetét és irodalmát. A fi nnek, akik büszkék magyar rokonaikra 

és úgy históriánkat, mint literatúránkat alaposan ismerik, nagy lelkesedéssel és 

szeretettel fogadták Bátorit s a fi nn diákok – akik úgyis elkészültek a jöv� hónap-

ban Budapesten megtartandó diák kongresszusra –, ígéretet tettek neki, hogy 

viszonzásul ellátogatnak szeptember végén Nagyváradra.

A  fi nn ifjúság vendégjárása ritka gyönyör�séget fog a nagyváradiaknak 

okozni – amennyiben ez a diákcsapat, mint Bátori tanár úrtól halljuk, egyben 

egy jeles fi nn énekkarrá szervezkedett, úgyhogy itt id�zésük alatt alkalmunk 

lesz t�lük egy hangverseny keretében hallani a szebbnél szebb, édesen bús 

fi nn népdalokat és melódiákat.”25

Ez a cikk – önmagában véve is – fontos dokumentum, egyike Ady igen 

kisszámú, fi nnugorsággal kapcsolatos megnyilatkozásainak. Túl ezen arról is 

tanúskodik, hogy Báthori lappföldi útjait fi nnországi utazások (vagy utazás) is 

megel�zték, lapp-kutatásaira itt is készülhetett. Feltehet�en ugyancsak Adytól 

származik ugyanezen újság következ� napi számában az alábbi „tarkaság” is:

„…Bátori Ferenc, a kereskedelmi iskola tanára, akir�l megírtuk, hogy közel 

egy hónapig volt a nyáron tanulmányúton Finnországban, sok érdekes dolgot 

mesél most a csodás északi világról. Így tegnap azt beszélte el, hogy Finnor-

szág északi határán július hónap két utolsó hetében sohse nyugszik le a nap. 

Ver�fényes világossággal ragyog egész éjjel…”26

A fény, a Nap iránti vonzódásra számos Ady-versben találunk bizonyítéko-

kat, s ezt a vonzalmat a költ� b�vebben is kifejti prózai m�veiben. A Keletr�l jö-

24 Képes Géza, A Kalevala és a magyar irodalom = Az id� körvonalai, Bp., 1976, 139.
25 Ady Endre összes prózai m�vei, Bp., Akadémiai, 1964, III/130.
26 Domokos Péter, Báthori Ferencr�l, Filológiai Közlöny, 1985
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v� Nap szinte minden esetben az egzotikum, a mítosz, a pogányság témaköré-

be ágyazva jelenik meg. Ady Új napimádás cím� írásának az az apropója, hogy 

1904. június 22-én, a napéjegyenl�ség napján egész Párizs ünnepelt: „Ez éjjel 

áldoztak a modern táltosok.” S ennek kapcsán az író elmereng a Nap szerepén. 

„Ó, Nap! Miért nem engeded, hogy titkaidat kilessük? Nemigen tudunk semmit. 

Csak annyit, hogy általad élünk, örülünk, bajlódunk és halunk. (…) Mert min-

den: a Nap. A Nap: az élet, az ember, a termés, a gondolat. A Nap-stúdiumnak 

kell lenni a legels� emberi stúdiumnak. A Napban s a Nap által ismerjük meg 

az embert, s ha ismerni és szeretni fogjuk az embert, ezt a szegény földi bo-

lyongót, jobb, könnyebb és vidámabb lesz az élet. (…) A Nap nem láthatatlan, 

s valószín�leg � a mi igazi istenünk.”27

Egy évtizeddel kés�bb pedig így ír Madarak és pogányok cím� cikkében: 

„Valamikor és sokszor arról akartam verset írni, hogy a Napot úgy kell szeretni, 

mint a madarak és pogányok szokták. Aki a Napot (s vele az Életet) szereti, sze-

resse madárként, ha feljön, s ha lemegy. A madarakat megcsúfolták a repül�-

gépek s némely pogányokat pedig kolonizáló s harcba viv� kultúrállamok. De 

az igazi pogány ma is csak a Napot imádja, ha gránátok rettenetei közé jut is, 

s az igazi madár g�gösen és hibátlanul röpül a Nap alatt.”28

A XIX–XX. század fordulóján újjáéled� Kelet-motívum tehát Ady prózai m�-

veinek vissza-visszatér� eleme volt, akár az elbeszéléseket, akár a publicisz-

tikai írásokat tekintjük. Az élet bármely területén, bármely síkján találkozott 

a Kelettel kapcsolatos tényez�kkel, azok gondolatokra ihlették. Legyen az 

személyes kapcsolat (egy japán barát) vagy a tömegek számára rendezett lát-

ványosság (bennszülöttek Párizsban), gazdasági-politikai folyamat (pl. Japán 

felemelkedése, kolonizáció stb.), történelmi esemény (az orosz-japán háború) 

vagy tudományos eredmények (a török ill. a fi nnugor rokonság kutatása), Ady 

érzékenyen, rácsodálkozva és gondolkodva reagál mindenre. Mint a Nyugatot 

jól ismer� és a Kelet iránt fogékony gondolkodó, egy pillanatra sem téveszti 

szem el�l a magyarság sajátos kulturális és geopolitikai helyzetét, állandóan 

keresi a párhuzamokat, a rokonságot a Kelettel, hol kétkedve, hol büszkén, hol 

ironizálva. Kevésbé az egzotizálás, mint inkább a mélyebb egyéni és nemzeti 

önismeret iránti igény érz�dik ki a soraiból, s ez a verseiben alkot összefügg� 

szimbólumrendszert.

Kolta Dóra

27 Ady Endre m�vei, Publicisztikai írásai, Bp. Szépirodalmi, 1977, I/568–570.
28 Uo., III/488.


