
ADY-PÁLYÁZAT – VERSÉRTELMEZÉSEK

198198

Lukáts János

Ady Endre: A föl-földobott k�
„A  föl-földobott k�” gazdag jelkép-

rendszert hordoz, és megfejtésért 

 kiált. A megfejtés – valójában a jelkép 

kiegészítése és ellentétpárja – ott felel 

a következ� sorban: „újra meg újra 

hazajön a fi ad”. És a két gondolat kö-

zött a kijózanító kapcsolat, a „földedre 

hullva”. A  föl-földobott k� – maga a 

költ�, az ellentétpár egyik része az 

elszakadás-eltaszítás a szül�földt�l, 

a  másik a visszatérés, földre hullás 

ugyanarra a szül�földre.

Ady Endre emberi sorsának és 

költészetének egyik legmegrázóbb él-

ménye a szül�földhöz ragaszkodás és 

a magasabb szellemi régiókba törek-

vés között feszül� ellentét, amely soha 

meg nem sz�nhet és soha meg nem 

valósulhat. Vágy, szándék és indulat 

m�ködik hajtóer�ként a költ�ben, de 

a két élmény között a rettent� ellenté-

tet csak pillanatokra képes legy�zni, 

egyikbe temetkezve a másikat tudni 

véglegesen magáénak.

„A  föl-földobott k�” (a  költ�) ter-

mészetesen önmagát vetette bele a 

világba, egy olyan világba, amelyet 

jobbnak és többnek érzett a számá-

ra eredend�en kijelölt világnál. Aki 

ellátogat a költ� szül�helyére, Ér-

mindszentre, hátborzongató módon 

érzi a gyermek, a fi atalember, a költ� 

elvágyódásának indítékát. Ady Nagy-

váradon érezte meg, hogy a világ 

tágabb az érmindszenti mértéknél, 

s  még inkább Párizsban, ahová Bu-

dapest kikerülésével jutott el. Térben, 

kultúrában, történelmi léptékben jó-

szerével áthidalhatatlan volt a távol-

ság a par tiumi zsákfalu és az európai 

világváros között, az ember, az író az 

élmény mellett a sz�kösséget, a vég-

telenbe tágulás mellett a fullasztó 

leveg�tlenséget is megérzi. De azt 

az eltéphetetlen köt�dést is, amely a 

kibocsátó közeghez, az anyai gondvi-

seléshez és aggodalomhoz vonzotta, 

a fajtájához, a költészethez mint elhi-

vatottsághoz kötötte.

„Kicsi országom” – Magyarország 

Ady Endre idején sem volt kicsi vagy 

kisebb (bár a költ�el�d már jó fél 

századdal korábban fi gyelmeztetett: 

„naggyá csak fi aid szent akaratja te-

het”). Ady maga körül, a maga b�rén 

érezte és szenvedte meg a feudaliz-

mus végi elmaradottságot, tunyasá-

got, a  többszázados lemaradást az 

európai kultúrától, s  még inkább a 

nemzetlakók nagy részének egykedv� 

és közömbös beletör�dését minden-

be. Ez dobta fel a tehetetlen követ, ez 

lendítette ki a többre vágyó embert, 

a szótól varázslatot váró költ�t a falu-

si ködb�l.

A  „messze tornyok” a  világjárás, 

az európai tér igénye, amelyet a jelen 

kultúrájába beleépül� múlt, a  vonzó 

(csábító?) szellemi kínálat egyszerre 

jelent. A  költ� mindezt nemcsak kí-

vánja és hiányolja, de megtapasztal-

ván szédül is t�le, tér- és id�-távlatban 

nem képes felfogni. Vagy inkább nem 

képes a maga hazai (zsákfalui) erede-

téhez, tapasztalataihoz igazítani. Be-

következik a tragédia, amelyet eluta-

sítani akart, amelyet elkerülni próbált, 

de amely (mintegy törvényszer�en) 

lép m�ködésbe: „s  lehull a porba, 

amelyb�l vétetett”. Belátja, nem látja 

be a kitörés reménytelenségét a ma-

ga kétarcú vágyakozásában, amely-
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ben a vágyak „elülnek s fölhorgadnak 

megint”?

A zuhanás után (még ha némely-

kor „csak” lehullásnak érzi is) hi-

tet tesz a szellemi-vérségi köt�dés 

erejér�l, eltéphetetlenségér�l, ame-

lyet nem lehet kikapcsolni életéb�l, 

amelyet gondként, vagy akár h�tlen-

ségként mégis és mindenkor visel-

nie kell.

A  vers közepén fordulat követke-

zik be, az els� rész lázongása, kitö-

rési kísérletei és verg�dése után a 

visszatérés érzése, szükségszer�sége 

tudatosul a költ�ben. A „nagy harag”, 

a  „nagy h�tlenség” és a „szerelmes 

gond” ugyan nem azonos, de egymás-

ra épül� fogalmak, a költ� visszaiga-

zodásának az állomásai a világra indí-

tó országba, szül�faluba és realitásba, 

még ha az „szomorúan magyar” is.

Lemondás? Igen. Kijózanodás? 

Talán. Megfutamodás? Nem. A  ma-

gyar sors szomorú vállalása a szel-

lemi-tudati rendkeresés (talán nem 

dönt�, de) fontos állomása. A  „szo-

morúan magyar” már ismét a „kicsi 

ország” tagja, éltet� eleme lett. A „bús 

akaratlan” pedig szellemi-lelki át-visz-

sza alakulását már „példás alakban” 

való tevékenységnek (vagy inkább lé-

lekállapotnak) érzi. A példás alak nyil-

vánvalóan nem (nemcsak) Ady Endre 

töprengését, háborgását, többre töré-

sét igyekszik megfogalmazni, hanem 

számos kortárs, érz�, alkotó gondol-

kodóét is, akik sokan (mind!) többre, 

távlatosabbra, Európához, a világhoz, 

egy tisztultabb emberiséghez vonzód-

tak, közeledtek, vagy vonzódtak-köze-

ledtek volna. Példás alakban.

„Te orcádra ütök” – a hagyományos 

magyar szóhasználatban a hasonlítás 

kifejezése a „ráüt, a  fi ú az apjára üt” 

fordulat. Ady a magyar háborgást és a 

magyar lelkesedés oly könny� kih�lé-

sét érzi magában (a magyar virtust és 

a magyar szalmalángot).

A  kiszakadás szándéka újra és 

százszor még fellobban, a  föl-földo-

bott k� azonban minden kirepülés 

után újra csak visszaszáll és földre 

hull, nem a gravitáció, hanem a lélek 

törvénye okán. „Százszor is, végül is”.


