
A Z Ő S K A J Á N . M IDŐN az ős Kaján értelmét keresem, Goethe figyelmeztetésére gon-
dolok : a költészetben mindig van valami démoni, amit nem lehet 
megmagyarázni és ép azért a költői mű sokszoros elolvasására 

csábít. Jól tudom, hogy Ady költeményei alá logikai sorvezetőt tenni, belőlük 
gondolati preparátumot készíteni, prózára lefordítani nem egyenlő esztétikai 
megközelítésükkel, de vallom azt is, hogy a költői képek nem logikai kapcsolat 
nélkül valók s esztétikai élvezésünkben a gondolati megértésre való törekvés 
egyáltalában nem kicsinylendő. 

Talán lesz, aki úgy találja, hogy a költemény szárnyalása mellett gyalog 
bukdácsolva ellaposítom a mű hatását, azonban meg vagyok róla győződve, 
hogyha bármily silány prózával is, de elősegítem a gondolati megértést, nem 
végeztem haszontalan munkát s szavaim fakó színe senkit se bánt, mihelyt 
ismét Ady költeményének gazdag színpompájára esik tekintete. 

Adynak e csodálatos viziójával többen foglalkoztak s legtöbben Az ős 
Kajánban a boros mámor megszemélyesítését látták. E kisszerű felfogással 
szemben Makkai Sándor az Adyban integránsan élő démonikus elem kivetíté-
sét látja a költeményben, a szerelem, életöröm, mámor, a harc, a pénz, a pogány 
dalok szimbolumát. Földessy Gyula, Adynak leghivatottab magyarázója, e 
felfogással szembehelyezkedik. «Az ős Kaján nem az Ady démoniságának, 
kajánságának költői figurája. Megírtam, Adytól tudom, ki az ős Kaján : 
«Az élet, vagy ha úgy tetszik, a költészet» — ez volt Ady felvilágosítása. Azt 
is megírtam, hogy az ős Kaján annak az ősi, nem pogány, de egyetemes-
emberi közérzésnek kifejezése, amit a görög mitológia az istenek irigységével, 
a kereszténység az eredeti bűnnel öltöztetett képes formába, az az átka az 
embernek, hogy nyugodtan sohasem adhatja át magát az élet örömös élé-
sének . ..» 

Én már évekkel ezelőtt leírtam az ős Kaján magyarázatát s ez egészen 
közel esik Makkaiéhoz. Szorgos vizsgálat nélkül, csak mintegy hangulati hatásra 
is világos volt előttem, hogy itt nem ellenséges szellemről van szó. Később 
az is megbizonyosodott, hogy ez a szellem a költő legbensőbb óhaját akarja 
vele megvalósíttatni, a költő azonban az emberfölötti igyekezetben erőtlenül 
összeroskad. Ezen kacag ős Kaján s azért Kaján a neve. Az ős Kaján Ady 
múzsája, az ő legősibb, legeredetibb hangjainak megszemélyesítője. A költő 
szeretne a keresztény gondolat- és képzeletvilágtól megszabadulva úgy látni 
és úgy énekelni, ahogy ősmagyar pogány őse látott és dalolt, de megtörten 
kénytelen bevallani, hogy csak egy pár álomvillanása volt abból a költői világ-
ból, csak egy-két buja, új nagy dalt tudott énekelni. A keresztény gondolat-
és képzeletvilágba torkollik minden gondolata, minden látománya, mint ahogy 
Lessing hiába ajánlotta a rút csontvázhalál helyett a megfordított fáklyát 
tartó görög ifjút, Schiller «Die Götter Griechenlands»-ban hiába sóvárogta 
vissza a görög istenhit szépségeit, maga is az orleánsi szűz legendájának költői 
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hatása alá került; Heine hiába gúnyolódott a keresztény mitoszi világon, 
ő lett Die Wallfahrt nach Kevlaar ihletett költője s ha Grethének a mese csak 
az a zsinór, melyre azt fűzi fel, amit akar, «a nagy pogány» fenséges istenkeresé-
sében, a Faustban mégis egy hosszú életen végig keresztény gondolat- és 
képzeletvilágban mozog. 

Amit tudatos nagy költők elméletileg is kifejtettek, hogy mitoszaik 
és önmaguk között nincs meg az a harmónia, mint Homerosznál vagy Danté-
nál, azt Ady megtoldja azzal az érzéssel, hogy ő máskép dalol, mint szeretne. 
Az ős Kajánnal egy kötetben, a Vér és aranyban ugyanezt mondja «Egy csúf 
rontás». Mikor a költő új nagy látások királyfia volna, szép pogány lelkén 
egy csúf rontás ül, pusztít, bitorol. Minden igéje kenetesen terül szét, elfut 
előle, ami esztelenül szép. A szóból, mint ópiumból, pogány titkokat szív, 
lelke finom, dalos titkokkal van tele s még sem apollói bátor: 

«És úgy dalolok, 
Mint egy ósdi, teltszájú prédikátor. 
Egy urambátyám röpdös körül 
Mult századból nagy pipafüst-szárú 
Egy ősöm. Tollamra néz, dohog, 
S kezemre csap a füstös pipaszárral». 

Ez az ős nem a bábeli ős, ez már a közelmultbeli ős, aki tiltóan tartja 
távol az esztelenül széptől. 

* * * 

Hajnal van. A költő kocsmában ül, szent kocsmában — mint később 
mondja — mert nagy gondolatok, nagy elképzelések, nagy érzések borát issza. 
Leül mellé ős Kaján. Palástján a természet fenséges színe, a bíbor, mert a 
természet szózatának a géniusza. Keletről jön, a fény országából, hajnal-
hasadáskor, hogy a költő sötéten borongó lelkébe fényt szórjon, keletről, 
hol az emberiség nagy igéi születtek. A rímek: a költészet ősi hajnalán, mert 
miként a nap első sugarait bíborszínben veti a tájra, úgy a napfényes igazság 
első, színes sugarai a játszi költészet. Az új igazságok ősidők óta először mint 
költői képek jelennek meg. És itt van az új igazságok, új szépségek csodájának 
az ideje. Ős Kaján boros kedvvel jött meg, mert szívesen iszik és tölt a nagy 
gondolatok borából; paripásan, mert gondolatait sebesen viszi tovább ; zene-
szerszámmal, dalosan, mert derűs életszemlélettel, vidám költészettel itatja 
a költőt. (1. vszak.) 

Ahogy a duhaj ember mulat, úgy közli ős Kaján a gondolatait, más 
emberre nincs tekintettel, szabadjára ereszti jókedvét. Az ő igéi nem a fensé-
ges áhítat, a szent borzadások igéi, hanem belső gátak és külső tekintetek 
nélkül szabadon ömlenek, mint a természet egyszerű hangjai. S ős Kaján 
nem ereszti el azt, akivel mulatni akar. Közel hajol a költőhöz és fülébe nótázza 
gondolatait erőszakosan, duhajul. Napokig tart ez a mulatság s a költő a 
gondolatoktól ittasan úgy látja, mintha a piros hajnalok, maguk is részegen, 
kopognának be az ablakon, figyelmeztetve ős Kajánt, hogy még nagy útja van. 
A hajnal hozta, a hajnal viszi majd tovább. (2. vsz.) 

Előtte lebeg az a boldogság, melyet az ember akkor élvezett, mikor 
a természettel egynek s nem tőle különváltnak érezte magát. Előtte lebeg 
a jelen, mely gyalázatos, mert hinni nem tud, de nem-hinni sem képes. Előtte 
lebeg az emberiség jövendője, melyet a hit képzelőerejével a metafizika ködé-
ből cifrázott ki. Ezek a gondolatok forrnak a költő agyában, mikor ős Kaján 
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le akarja őt győzni és a maga pogány hitét, pogány költészetét akarja ráerő-
szakolni. (3. vsz.) 

A költő rossz zsakettben van, mely külsőleg jelzi szakadozott bensejét, 
ellentétben ős Kaján méltóságteljes palástjával, a természet fenséges bíborá-
val. A komor kereszténységet, a siralom völgyének kereszténységét jelképezi 
az asztalon álló feszület és a két gyertya. S az asztalon ömlik a bor. Ős Kaján 
csordultig önti tanításait. (4. vsz.) 

A pogányság ó Babilon óta küzd a költő hitével. Valamely őse ott segíthe-
tett a Bábel tornyának építésében s beleplántálta utódaiba az egetostromló 
pogányságot. Ős Kaján azóta cimborája, kit el nem hagy; apja, kit szeret; 
császárja, kinek hűséggel tartozik; istene, kit imád. (5. vsz.) 

Ős Kaján bátor, szép, mint Apolló, de gúnyos az arca. Nemcsak felemeli 
a költészetével, hanem gúnnyal görnyeszti is a költőt. A nagy küzdelemben 
méltóságán csorba esik, palástja lecsúszik, lova is türelmetlenkedik, de ős 
Kaján nem hagyja abba : «Bujdosik, egyre bujdosik, Véres asztalon a pohár». 
Egy pohárból isznak, mint ahogy a bujdosó pohárból sorba szoktak inni a 
mulatozók. (De vajjon mit jelent a véres jelző? Két szakasszal lejjebb ismét 
előfordul: «Énekes, véres és boros Szent kocsmaablakunk alatt». Teljes vilá-
gosságot a 10. szakasz vet a kérdésre : «Mit ér a bor- s véráldomás . . .») Nemcsak 
bort, a pogány költészetnek borát itatja ős Kaján a vele birkózva mulatozó-
val, hanem véráldomást is iszik vele. A véráldomást pedig érthetővé teszi 
a primitív népek naív hite, hogy a lélek a vérben van. «A testnek élete a vérben 
van» és «minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel» — mondja Mózes 
és tiltja az állati vér élvezetét, nehogy az állati ösztönök belefolyjanak az emberi 
lélekbe. (Mózes egészségügyi célzatúnak látszó parancsa Wundt szerint másod-
lagos alakja az eredeti mitikus képnek.) A magyar hét vezér a vérszerződésben 
egymás vérében közös akaratot gondolt inni. Ős Kaján a maga vérét itatja 
a költővel, ettől véres az asztal, ettől véres a kocsma. (6. vsz.) 

A költő szabadulni igyekszik ős Kaján duhaj mulatságából. A mulato-
zástól nem lesz jókedve, hanem megnehezedik a feje. Ős Kaján pogánygondolat-
világában, pogány költészetében, az élet vágyaiban, a szerelem, az éjtszaka 
gyönyörűségeiben való elmerülés, mint megannyi bűn a keresztény érték-
rendszerben, nem életörömet önt belé, hanem a maga tehetetlenségét érezteti 
vele. Nincs ereje hozzá, bátorsága sincs, hogy ős Kaján költészetének lantosává 
legyen. Szíve megtörött s nincs költészete, mely elbírja az erőteljes hangokat: 
törött a lantja is. Szívét, lantját odakínálja ős Kajánnak, hadd lássa, hogy 
nincs, miben hasznát vegye — de ős Kaján gúnyosan kacag tehetetlen vergő-
désén. Kigúnyolja, mint az ivó, ki bírja a bort s kacagja ittas pajtását. S míg 
ő ős Kajánnal a maga nagy harcát vívja, a kocsmán kívül az élet a maga 
rendes útján lót-fut. (7—8.vsz.) 

Mint aki a bort nem bírja s a mámor nem gyönyörűség, hanem testi 
szenvedés számára, úgy gyötrik a költőt azok a nagy költői gondolatok, melyek-
nek nem tud lantosává lenni. Nagy álmai vannak, de ezek nem tették erőssé, 
naggyá, hanem cudarul megtépték büszke lelkét. Magyar poéta ő, magyar-
nak énekel s ezzel elmondta egész tragikumát. Hogy lehessen egy egész világ 
ellen magyar földről, magyar szóval harcolni? Mint a kisajtolt, terméketlen 
föld a vetést, úgy sorvasztja a magyar szellemi élet a tehetséget. Minek biz-
tatja ős Kaján a költőt gondolatai mámorával, mikor ereje nincs, hite elhagyta, 
mielőtt a nagy munkához hozzáfoghatott volna. (9—11. vsz.) 

Csak anyjára, szerelmesére és egy-két hívére támaszkodhatik. A nagy 



94 

álmokból csak egy pár villanást mert és tudott költőileg megörökíteni, van 
egy-két nagy alkotása, mely őserővel sarjadt a meddő magyar rögből; de 
ott van lelke mélyén a tehetetlen vergődés förtelmes érzése, melynek mocsa-
rába fúl minden nagy törekvése. Ősi küzdelemben bukik el, mert lelke Babilon 
ideje óta vívja ezt a viadalt. Sietteti a bukást, mert úgyis kikerülhetetlen. 
(12—13. vsz.) 

Kéri ős Kajánt, ne tüzelje tovább őt, aki szolgája, de bús szolgája, mert 
nem tud urának eleget tenni. A testi-lelki romlás bizonyossága van csak előtte. 
Megcsömörlött már a nagy gondolatoktól, melyeket el nem bír, mikép a rossz 
ivó a sok bortól irtózik. Tisztelettel meghajol ős Kaján előtt, de nem kér az ő 
borából s csak annyi ereje van még, hogy erőszakosan szakít vele s földhöz 
vágja a poharát. (14—15. vsz.) 

Ős Kaján kicsinylően vállára üt a költőnek, gúnyosan nevet gyáva tehe-
tetlenségén, azzal lovára kap, hogy a költészet új hajnalain, tovább nyugaton 
víg pogány dalaival meghódítsa a költői lelkeket. S poétánk itt marad, mint 
áldozata az ősi küzdelemnek, elesve a feszülettel, keresztény költészetével, — 
összetörve ős Kaján bujdosó poharát, melynek őspogány tartalmát el nem bírta, 
hült testtel, mint mámor után dermedt az ember és mégis vidoran, mert meg-
szabadult ős Kaján duhaj tornájától. (16—17. vsz.) 

* * * 

Ady azt mondta Földessynek, hogy az ős Kaján, az élet, vagy, ha úgy 
tetszik, a költészet. Ady természetesen úgy értette, hogy az ő élete, az ő költé-
szete, ami a lirikusnál egy s egy az ő Múzsájával. 

Kardeván Károly. 


