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Lenore-motivum Ady Endre egyik költeményében. 
írta : ZLINSZKY ALADÁR. 

A költemény, amelyről itt szó esik, a Bihar vezér földjén. 
Minthogy rövid ós nem tartozik a legismertebbek közé, itt ad juk : 

„Itt Bihar vezér lakott 
S nótáztak méla szüzek. 
Most daltalan ez a táj. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

..Éjfél van. Itt átkozott, 
K i a sírokat töri. 
Én a sírokat töröm. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

..ösöm kelet i vitéz. 
Dalokat ölt Nyugaton. 
Serkentem a holtakat. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

,.Te v a g y a halott ara, 
Én a halott mátkafl. 
Ránkolvasnak a papok. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

„Jaj be szépen süt a Hold. 
Leszünk-e mi pirosak 
S fölkelnek-e a dalok? 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

„Itt Bihar vezér lakott. 
Bús, babonás ez a táj 
S tán holnap összeesünk. 
Nem félsz, Lédám?" „Nem bíz én." 

Amiben Ady költeménye Lenoréra, Bürger balladájára első-
sorban emlékeztet, az a refrén: 

Nem félsz, Lédám? Nem bíz én. 

Graut Liebchen auch vor Todten? 
„Ach nein! . . . doch lass die Todten!" 

Wilhelm háromszor kérdi Lenorét az éjféli lovaglás egyre 
fokozódó i rama és borzalma között s Lenore háromszor jelenti 
t i , hogy nem fél, de növekvő aggodalommal: Acli n e i n . . . doch 
lass die Todten! — Ach! lass sie ruhn, die Todten. — О weh! 
lass ruhn die Todten. 

Hasonló a helyzetrajz Adynál is, mint Bürgernél. Wilhelm, 
aki mint Nagy Frigyes katonája, a prágai csatában elesett, fel-
töri s í r já t s éjfélkor ellovagol Sziléziába, mátkájához, Lenoré-
hoz, hogy magával vigye. Ady is így jár Múzsájával: Léda asz-
szonnyal, Bihar vezér földjén: Nagyváradon, ahol első sikereit 
aratta. Ezen a puszta vidéken, az éjfél csendjében, holdvilág mel-
lett, a halottak néma temetőjében töri a sírokat. Ez az elnémult, 
«gykor dalos temető a régi hagyományos magyar költészet szim-
bóluma; most ú j dal hangzik fel helyette. Ady fordítva jár el, 
mint keleti őse; az dalokat ölt Nyugaton, azaz pusztította a 
kultúra derűjében élő nyugati népeket: Ady a nyugati dalokat 
hozza el szomorú hazájába, ahogy egy más költeményében 
mondja: „Szabad-e Dévénynél betörnöm Űj időknek ú j dalaival?" 
<Üj versek.) Tudjuk, hogy ebben Léda volt Múzsája, az a nagy-
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műveltségű zsidóasszony, aki mint egy párizsi üzletembernek 
felesége a francia fővárosban élt 6 az elsők közt fedezte fel Ady 
tehetségét. Ő ismertette meg vele az újabbkori szimbolikus l írát , 
együtt olvasva, fordítva a f rancia nyelvben kevéssé jártas költő-
vel Baudelaire és Verlaine verseit. Léda elkíséri a költőt halálos-
veszedelmekkel járó útjára. Mert ez az út ilyen. Ellensége ugyanaz 
a szellem, amely a költő pogány magyar ősét ihlette: a magyar 
népies, nemzeti költészet, Arany János hagyománya, amely a 
magyarság nevében tiltakozik az idegen, ú j dalok ellen. De ellen-
sége az Egyház is: „Eánkolvasnak a papok", ez a keresztény 
erkölos nevében ítéli el Ady érzéki, pénzéhes, az életet mohón 
habzsoló „vér és arany" költészetét. 

A kísérteties éjjeli út rajzában ismét egy jellemző Lenore-
motivumra ismerünk. A „ Ja j de szépen süt a hold" Bürger balla-
dájában: 

Graut Liebchen auch? . . . Der Mond scheint hell! 
Hurra! Die Todten reiten schnell! 

Vagy a német népballadában: 

Der Mond scheint so helle, 
Die Todten reiten schnelle. 

Azonban Ady emlékében, úgy látszik, éltek a magyar nép-
ballada igéi is: 

Szépen süt a holdvi lág. 
Minden lélek alszik már, 
Nem félsz, édes rózsám? 

Vagy a palóc népballadában: 

Jaj de szépen süt az hód, az hódvilág, 
Jaj de szépen masírolnak a hálák. 
Nem félsz lelkem, Judikám? 

„Leszünk-e mi pirosak, S fölkelnek-e a dalok?" azt teszir 
megélhet-e az ú j költészet? Van-e benne elég életerő, hogy meg-
küzdve az akadályokkal, diadalt arathasson? Bihar vezér emléke,, 
az ősmagyar hagyományok babonája, erős ezen a földön. „Tán 
holnap összeesünk"? Az ú j versek sorsa könnyen kudarc lehet s. 
akkor Lédára és a költőre a bukás, a sír éje vár. De Léda mellett 
mégis meg meri kockáztatni a szinte lehetetlent e a hű nő biz-
tató szavaira, a bukás és diadal kísértete közben, merészen 
halad kitűzött célja felé. 

A költemény, mint olyan, nem tartozik éppen Ady kiválóbb 
alkotásai közé, de szimbolizmusa a legsikerültebbek egyikévé-
avatja. 


