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szintén biológiai oldalról fogalmazza az emberi életet. Ezek-
ből áll össze a társadalmi kép ellentmondása: a cincogó munka-
bér és vele szemben: „az újságban, hogy szabadok vagyunk". 
De az imperializmus behatolása fogalmazódik m e g a negyedik 
szakaszban is az egyének, ma jd ismét az egész, a „mi" szint-
jén. 

A munkásság elnyomorodása a szakaszok alapgondolata, 
amely éppen az imperializmus általános rajzának rothadó 
hangulatával tartva kapcsolatot, válhat ez állapot tipikus kifeje-
zőjévé. 

Ezzel fordul szembe az utolsó szakasz látomása, amely ismét 
történelmi perspektívából, s így ismét a gépek, a termelő-
eszközök képeivel kapcsolatban ábrázolja a munkásságot. 
A látomás belső tartalma a szilárdság, a kemény harc, a kemény 
tisztaság. Éppen ez a tisztaság teszi filigránná a képet : a kémény, 
a futószalag, a szerelés képzetével egyesülve, valami karcsúságot 
visz az egész szakaszba. Ez a fémes tisztaság csúcsosodik ki az 
„Ember öntött csillagának" képében. 

A Füst c. versben megfogalmazott filigrán keménység itt 
ölt társadalmi tartalmat, itt szűnik meg elvont, kissé szkizofrén 
konstrukció lenni. Itt már nemcsak a szemlélet törvényét, 
hanem a teljes valóságot fejezi ki, amikor éppen a társadalmi 
perspektívához kapcsolódik. Ez a társadalmi perspektíva az, 
amelyben kibontakoznak a világ összefüggései. 

Z A P P E LÁSZLÓ 

A HÓFEHÉR KÍSÉRTET 

A következőkben Ady egy versével és az elengedhetetlenül 
hozzátapadó és értelmét felfedő versekkel kívánunk foglal-
kozni. Ez a vers először Domina maculata címen jelent meg a 
Budapesti Napló 1905. okt. 15-i 285. számában. N e m sokkal 
ezután áttért Ady a háromszavas verscímckre, és így 1906-ban 
a Domina maculata is új címet kapott, lett: Hiába kísértsz 
hófehéren. 
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Ady rímei nem lényegtelenek, sőt gyakran kulcsjelentősé-
gük van. Ennél a versnél is van hangsúlya, értelemkiegészítő 
szerepe a két címnek. Az első átfogóbban jelöli meg a témát, 
megnevezi azt a komplexust, amely, ha talányosan is, a 
verset létrehozta. A második cím már inkább a költő reflexió-
ját jelzi, s mintegy előre utal az elmondandókra és a befeje-
zésre. 

A domina maculata jelzős szerkezet ebben a formában n e m 
használatos. Előfordul azonban fosztóképzős jelzővel, mint 
domina immaculata. Katolikus vallási fogalom ez, — szeplőtelen 
úrnőnek, szeplőtelen Miasszonyunknak fordíthatnék, — s 
Szűz Máriára vonatkozik. A domina maculata tehát ennek az 
ellentéte: megszeplősített úrnő. A „megszeplősített" itt n e m 
a szokásos értelemben értendő, hanem vonatkozik egy sajátos, 
csak ebben a versben végbemenő befoltc.sításra, amelynek 
nincs fizikai jelentéstartalma, hanem csak pszichikai. A kísér-
tet „úrnő" volta az Ady életében való jelentőségét emeli ki, 
de asszociálja a társadalmi rangot is. 

Olvassuk el a verset figyelmesen. 
Az első sor a megismételt „én beszennyezlek" fenyegetés. 

Ezzel előre jelzi a vers cselekményes vonalát, mint ahogy ez 
Adynál gyakran előfordul. Jelen időben van a mondat, de a 
második szakasz első sorának „majd" szava ide is vonatkozik. 
Ebből megérthetjük, hogy a fenyegetés a továbbiakban fog 
megvalósulni. 

A költő most, a leghavasabb, legszebb éjen, megidézi a fehér 
köntösös szűzi árnyat. Mintegy magában tart meg egy szellem-
idéző szeánszot. Ez a szellem eddig kéretlenül szokott meg-
jelenni, kísérteni, Ady most paranccsal idézi fel, vagy ahogy 
írja, fölcibálja. Honnan? — kérdezhetnők. „Saját lelkemből" — 
írja Ady, vagyis a szubliminális tudattartományból. 

Eddig tehát megtudtunk annyit, hogy volt Adynak egy 
komplexusa, amely időnként fehér árny képében tudatába 
emelkedett. Ez az alvilági árny: fehér köntösös szűz, aki 
passzívan, némán, félve, fázva libeg előtte. 

S a költő most bemocskolja — tintával, vérrel és egyéb 
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aneSztétikus szekrétummal. Ennél tovább is megy — és ez a 
legkonkrétabb a versben — : „Befoltozom gyanúval, vád-
dal . . . " A befoltozás persze foltossá tevést jelent, nem pedig 
hézagok kitöltését, folytonossági hiányok megszüntetését, és 
konvergál a „domina maculata" kifejezéssel. 

Nem elég azonban, hogy a szűzi árnyat beszennyezi, még 
be is paskolja csalánnal. Ezt nem foghatjuk fel úgy, mint a 
foltosítás egy újabb mozzanatát. Többről van itt szó. Csak 
etnográfiai magyarázata lehet: vesszőcsomóval való bepasko-
lás, Vesszőzés, suprálás a rontás ellen. 

A fehér köntösös fantom továbbra is előtte lebeg „búsan, 
szerelemben". A költő pedig kacag, azt hiszi, hogy legyőzte, 
s a kísértet felé fúj, hogy eltüntesse. 

Bizonyos, hogy ez a szegény, hófehér szűz, akiről nem tud-
juk, hogy valamit is vétett volna, és csak lebeg előttünk félve, 
fázva, reszketve, búsan, szerelemben, rokonszenves előttünk. 

Bizonyos, hogy Ady indokolatlan, értelmetlen, kaján kegyet-
lensége, durvasága pedig ellenszenves. A költő eljárásának okát 
nem tudjuk meg a versből, de azt sem, hogy ki ez a megidézett 
szellem. 

Egy dolog azonban kétségtelen: nem egy emberi személy-
nek spiritualizált kivetítése, hanem valamely érzelmi-gondolati 
valóságnak, komplexusnak perszonifikációja, amely Adyban 
él, és időnként tudatossá válik. Álomkép csupán vagy ahogy 
nem sokkal ezután nevezte: kiméra, vagy ahogy korábban 
jelölte meg az ilyen költői elgondolást: mese. 

Ha összehasonlítjuk ezt a verset A Mese meghalt cíművel, 
feltűnik a két vers közötti hasonlóság. Ez utóbbinak első szaka-
szából megtudjuk, hogy a mese-zajlás parthoz sodor egy illatos 
mesét, egy kósza asszony-árnyat: 

A legszebb mesét és a legszebb árnyat 
Egy babonás tavaszi éjszakán" 
Addig kérleltem, míg életre támadt. 

Megegyezik a két versben a „kósza árny" kifejezés, meg-
egyezik, hogy azt a költő tudatosan hívja életre, szinte fel-
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idézi, ha nem is cibálja. Az utolsó szakaszban is van verbális 
egyezés: „bénán, félve, fázva", igaz, hogy itt önmagára alkal-
mazza. Hasonló a két vers felépítése, belső mechanizmusa. 
A befejezés azonban látszólag különbözik. Amabban a költő 
foltozza be, paskolja és fújja el a fehér árnyat, emebben riadtan 
veszi észre, hogy az odasodort árny nem az ő meséje, csalódott 
benne. Ez a csalódás azonban mégis csak benne van a Hiába 
kísértsz hófehérenben is, csakhogy abban már a vers létrejötte 
előtt bekövetkezett a kiábrándulás. 

A vers címe elvezet egy még korábbi vershez. A Még egyszer 
kötet negyedik verse a Mesék. Ebben a fiatal Ady különös 
dolgot kísérelt meg: prózával keverte a verset, kevés verset 
sok prózával. Később sokkal több, érettebb művészi készséggel 
írt meg egy hasonlóan prózavers novellát (Buddha temploma 
vár). — A Mesék bevezető sorai közel állnak A mese meghalt 
kiinduló helyzetéhez: 

Ártalmas éj ez, 
Én ismerem rég. Vissza-vissza tér 
Szomorú, bús, igaz mesékkel. 

Még nem talált rá a mese-zajlás tömör, szemléletes képére. 
Az egész írásban van bizonyos szaggatottság, impresszio-

nista rögtönzés, Szabad asszociációk csapongása. Ezzel mintegy 
érzékelteti a szerelmi zűrzavart, amely egyszerre négy lány 
felé hajtja: akivel az éjet tölti: Miriam, a két „tiszta, szent" 
leány : Erzsi és Margit, és groteszkül hat az együttesben Melanie, 
a néma, kinek a sírása úgy hallatszik, mint az ugatás, s aki 
végül álmában mellette ül az arany trónon. (Lehetetlen itt 
meg nem említeni, hogy az így szólna a szóm és az Ahol Árgyilus 
alszik csírái is megjelennek már itt.) 

Bizonyos, hogy a vers leglényegesebb mondanivalója, Ady 
akkori éveinek legjellemzőbb érzése: a „tiszta" leány iránti 
vágy: 

Május volt és a kertben ismertem meg Erzsit és Margitot. 
Ők tiszta leányok voltak, és én nem tudtam ennek folytán velük 

beszélni. 
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. . . Akkor éjjelen még nagyobb volt fe jemben és szívemben a 
mámor . . . És szomjas vol tam tiszta kezek csókolására, és reszketve 
gondoltam Erzsire és Margitra . 

Ekkor egy ifjú jön elébe, Ady megkérdezi tőle, hogy ő is 
tiszta leányt szeret-e. Az súgva feleli: Erzsit. 

S én leborul tam az if jú vállára . . . Lázban égve n y ö g t e m : 
— Szeretem én is! Én is! A tisztát, a szentet, M a r g i t o t . . . 

A Mesék másik lényeges eleme a tiszta és a „bemocskító' ' 
szerelem szembeállítása. Mondhatjuk, az előbbi az ideál, az 
elképzelés, az utóbbi a reál, a valóság, amelyből a fiatal költő 
menekülni szeretne. 

Az Ady előtti Ady-versek, ahogy zsengéit Schöpflin nem 
minden gúny nélkül nevezte, valamint a novellák és egyéb 
prózai alkotások sokat elmondanak nekünk mindkét elem-
ről. 

„ Ó h , nem, én nem a romant ikát sirattam el, a szertelen, az émelyí-
tő sentimentalizmussal fűszerezett romantikát, hanem azt a megtisz-
tító, felemelő, ideális törekvést, mely hiányzik modern íróink nagy 
részénél, s amit hangzatos phrazisokkal, az igazság unos-untig einle-
ge« jelszavával elütni, bebeszélni nem lehet" (5. Egy levél — A E Ö P M . 
I. 2 2 - 2 3 . ) 

írja lelkesen, ha még kissé a kezdő ember fogalmazásában is. 
Magas piedesztálra állítja a nőt s a szerelmet: 

Virággal illatos éjnek szivbűvölő hatalma, 
Az égi boldogság a földön, 
A por szivnek nemes lüktetése: 
Ez a szerelem! 

így kezdi, ilyen kissé barokkosan díszített stílusban Virágh 
Gizella számára írt emlékversét, amelynek első szava a kis-
lánynak nevéből alkotott szójátékkal bókol, egyébként igen 
magas követelményeket állít a szerelem elé. Hangvétele még 
Petőfi, sőt Vörösmarty romantikus emelkedettségét tükrözi. 
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Ez a kis vers még Zilalion készült, ott, ahol Zsókába volt 
szerelmes. A Zsóka-szerelem nem hozott gazdag költői ter-
mést, főleg búcsúzó, emlékező versek mutatták egy ideig han-
gulatát. Az Érted, Nem élek én tovább s a Dal a rózsáról ugyan-
ezt a tiszta érzést tükrözik. A debreceni naiva-szerelem reáli-
sabb rajza már a szerelem és a csalódás dialektikájával készíti 
elő Adyt a majdan átélendő és megírandó nagy vívódásokra. 

Csak néhány példa ez arra, hogy a szerelemnek szinte a 
gyermekkorban kezdődött gyermekien „tiszta", magasztos 
érzéssé glorifikálása megmaradt benne a század utolsó évei-
ben. Az a különös levelezés, amely közte s a Kíváncsi néven 
rejtőző, a költő előtt ismeretlenségben maradt Varga Ilona 
között folyt, erősítette őt ebben a felfogásban. Mikor a leány 
egy levelében megvallotta szerelmét, felujjongó hangon 
írta: 

O h kinyílot t sziiz leány-álom 
Mennyivel tartozom neked! . . . 
Tatjána sir . . . Van még Tatjána, 
R a j o n g ó lelkű, hófehér, 
Aki szeret félőn, titokban, 
Ki szeret — a szerelemért . . . 

(Tatjána irt...) 

Ha a Versek kötet még akkor nem jelent volna meg, Ady ezt a 
versét nyugodtan felvehette volna annak alkotásai közé, 
semmivel sem maradt el azoktól, sőt! Mint a legtöbbször, 
úgy itt is igen találóan választotta meg a nevet ismeretlen 
ismerőse számára. És itt nemcsak arra kell gondolnunk, és 
gondolt bizonyára Ady is, hogy Puskin hősnője híres levelével 
előképe lehetett Kíváncsinak és levelének, hanem arra is, 
hogy a spleen-es és nagyvonalú Anyégin éppúgy nem akarta 
magát egy falusi kislány mellé lekötni, mint ahogy Ady sem 
akart egy szabályos életbe beletörődni, s küldetésének tudatá-
ban szembefordult konvenciókkal, családdal, még nagyon és 
igazán szeretett édesanyjával is. 

így azután teljesen érthető, hogy mikor a költő mintegy 
végigfut gondolatban a debreceni év szerelmi történetén, s 
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mintegy egyenleget állít fel, későbbi költészetére jellemző 
tömörséggel sorolja fel a Zsóka-szerelmet, a naiva történetét, 
feltámadt szívének új vágyát, végül a teljes kiábrándulást: 

A dal kihalt, szivem üres lett, 
Körö t t em bor s festett leányok. 

(A sárban) 

Néhány példa ez csak verseiből, novelláiról s más írásairól 
most részletesen nem is szólva, melyekben pedig sokszor talál-
kozhatunk mind az eszményi szerelem magasztalásával, mind 
a „festett leányok" „bemocskító" biológiai kényszerűségével. 
Egyet említünk, s ez talán a legérdekesebb vallomás, a Vince 
szerelmet lát c. novellája, mely ugyan 1905-ben jelent meg, 
de éppen ez mutatja, hogy egy korai emlékképe olyan erős 
volt, hogy nem tudott szabadulni tőle. Vince, az orchidea-
finomságú kisfiú — nyilván ő maga — tanúja lesz annak, hogy 
nevelőnője a kerti üvegházban szeretőjével közösül. Még azon 
este szülei arcán látja a szerelem-vágyat, látja, hogyan csóko-
lóznak, s mindez súlyos lelki traumát vált ki benne. 

Ez a trauma egyrészt szexuálpszichológiai magyarázatát adja 
a tisztaság, szűziesség, a plátói szerelem felé irányuló vágyá-
nak, másfelől azonban Ady korai fejlettsége, hiperszexuali-
tásának már a gyermekkorban zavarokat okozó jelenléte ezzel 
egyidőben és párhuzamosan kifejleszti érzékiségét, s ez korán 
változatos életbe sodorja. 

Az ideál túl magasra való helyezése, a csalódások, s nem 
utolsó sorban a valóság meg kellett, hogy hozzák az ellenkezőbe 
való átcsapást már 1900-ban: 

Mit b á n o m én, ha utcasarkok rongya . . . 
( Fantom ) 

Vajon az történt-e itt, amit Herakleitosz enantiodrotniámk, 
azaz az ellentétek váltakozásának nevez, amit úgy értelmezett, 
hogy egyszer minden beletorkollik a maga ellentétébe?1 Hogy 

1 C . J . JUNG: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába, n o . 
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a legszélsőségesebb idealizmus beletorkollt a legmegvetettebb 
viszony magasztalásába? 

Látszólag igen. Ady nem él Reviczky Perí/ita-ciklusának 
diszkrét stílusával: „utcasarkok rongya, kirugdalt, kitagadott, 
céda" . . . durva és kegyetlen kifejezések, melyekhez hasonlók-
tól önmagát sem kíméli: „fetrengek . . . az utcaporban", 
„piszokban, szenvedésben, szennyben". Nagyon hangos ez 
a hang, mintha csak „vadítni" akarta volna a „maflák hadát". 

Ha azonban a mondanivalót boncoljuk, a paradoxonok 
láncolatára bukkanunk. Mert amit a költő az utcasarkok ron-
gyától követel: csak iránta való, odaadó szerelmet, holtig 
tartó hűséget, szenvedés-vállalást, védangyali szerepet, az a 
követelményeknek olyan szuperlatívusza, amely a legfenn-
költebb női lélekben is csoda, ha mind együtt megtalálható. 
Ez sem elég. A nőnek a purgatóriumot is meg kell járnia, 
hogy azután megtisztulva majd együtt járják be a minden-
séget. 

Megjelennek itt Nietzsche szétzúzandó kőtáblái, a konven-
ciók eltépendő láncai. Együtt és holtig kacagják ki a világot, 
együtt halnak meg egymást istenítve, s a poén: 

Meghalnánk mondván: 
„Bűn és szenny az élet, 
Ketten voltunk csak tiszták, hófehérek". 

Tehát megint a két bűvös szó : tiszta, hófehér, ez vezet el vezer-
motívumként — mint láttuk — a versfakadástól egészen a 
hófehér kísértetig. 

A közvélemény, amely jobban szereti a pletykákat, mint a 
lélektani rejtvény fejtést, természetesen az iránt érdeklődött 
élénken, hogy kihez vagy kiről szól ez a vers. Hát , nem érde-
kes, hogy kiről szól, s ha még néhány újabb nevet fölfednek, 
az sem lesz érdekes. Olvassák el figyelmesen a vers címét is: 
Fantom. A képzelet, elég merész képzelet szüleménye ez a 
különös, ellentétekből, paradoxonokból összeolvasztott való-
szerűtlen lény. Egy fiatal ember naiv rajongása hozta létre, 
akinek álma volt a tiszta, a szent nő. Álma volt? Most is az, 
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még inkább az, ezt mutatja, ami a versben végbemegy. Ady 
valósággal rávetíti, rákopírozza a legszebb női erényeket az 
utcasarkok rongyára, akinek még a tisztító tűzön is át kell 
mennie, s végül az egész világon csak ők ketten a hófehérek. 
S mégcsak nem is efemer, múló ötlete volt ez Adynak. Hat 
évvel később aforizmaszerűen ezt í r ja : „Óh, igazán tiszták 
csak azok tudnak lenni, kik kóstolták már a vétket" (A kék 
álom ; BN. 190Ó. jan. 14.). Maga az ideál tehát nem változott, 
de csalódnia kellett azokban, akikről valaha talán azt hitte, 
hogy bennük találja majd meg az igényesen elképzelt nő-
ideált. 

Ez az egymást kizáró vonásokból megrajzolt lény tehát 
fantom, kísértet, mese, nem pedig X vagy Y vagy Z. 

És nem tekinthetjük a fölvetett herakleitoszi enantiodro-
miának sem, mivel n e m az ideál változott, csupán annak vélt 
hordozója. 

Van ennek a versnek meg egy érdekes vonása: Ady nemcsak 
a magasztos női eszményképet, hanem mintegy önmagát is 
beleolvasztja a fantom-nőbe. A 4. és 5., valamint az utolsó 
három szakaszban is önmaga a központi alak. Emlékeztet ez 
Marcel Aymé novellájára (A szerelmespár), melyben Antoine 
és Valérie egybeolvadnak, de a férfi marad a szószóló, az ő 
egyénisége a döntő. 

A Fantomnak egyenes folytatása nincsen. Néhány hónappal 
később keletkezett a Mesék, amelyben a „tiszta" leány, Margit, 
s az elérhető nő, Miriam, már ismét különváltak, sőt szemben 
állnak. S a platonikus érzelemvonal m é g fut tovább, de mái-
pesszimista árnyékolással. A Még egyszer nyitó versében, mikor 
mintegy számot vet addigi életével, így ír: 

Volt istenem, volt szépről á lmom, 
S volt kur ta szoknyás lány szerelmem8 

(Még egyszer) 

2 A fiatalok kedvéért, akik itt mini-szoknyára gondolnak: a múlt 
században az volt a szokás, hogy a kislány bérmáláskor kapott először 
hosszú ruhát. Attól fogva már nem számítot t gyereknek. A d y a 
kifejezéssel ideálja nagyon i f jú és ártatlan vol tá t akarja hangsúlyozni. 
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De a következő versszakban már rezignáltán jegyzi meg: 

Rövid szoknyás lány mitsem adhat . . . 

És ezután jött Léda. 
Vannak jelzések, amelyekből arra következtethetünk, hogy 

az ifjúkori vágyálom nem halt meg benne a Léda-szerelem 
idején. Ha elolvassuk fordításait, átköltéseit, feltűnhet, hogy 
főleg olyan versek ihlették, melyekben megtalálta, s melyek 
által kifejezhette korai ideál-képét. Vagy miért ihlették volna 
éppen Paul Verlaine álma, vagy Jehan Rictus strófái, s bennük 
ezek a sorok: 

Ott, a barakkban, ott látom az ágyon 
Őt , a csodásat, szüzet és fehéret. 

Ekkor lett a fehér álom a tudat alá szorított, és onnan fel-
feljáró kísértetté. Ennek az időnkénti jelentkezése kényelmet-
lenné, kellemetlenné vált az ú j szerelem felfelé ívelő szakaszá-
ban, meg kellett tagadnia, s a Léda-szerelem ezt posztulálta is. 
így jött létre a Domina maculata. Tulajdonképpen Fantom ez is, 
ez a második Fantom, az első negatívja. Amaz csupa mozgás, 
élet; magatartása dinamikus, sőt agresszív, ez néma és pasz-
szív, és — mint láttuk — csak reszketve, félve, fázva libeg 
előtte búsan és szerelemben. Emlékeztet az Odüsszeia Háde-
szének árnyaira, akik beszélni sem igen tudnak addig, míg nem 
isznak az áldozati vérből, de átkarolni őket még akkor sem 
lehet, mert nincs csontjuk, inuk, kisiklanak az ölelésből. 

És mégis erős volt ez a kísértet, erős volt, mert korai, szinte 
infantilis impressziók hozták létre, ezek pedig makacs éle-
tűek. 

De nincs élőbb a mesénél, 
S mese ellen minden káros — 

írta sokkal-sokkal későbben Ady (A mesebeli János). De így 
tudhatta ő ezt már sokkal-sokkal korábban is. Tudta, hogy 
egy hádeszi árnyat, vagy régi illúziókból szőtt álmot meg-
semmisíteni nem lehet, mert megölni csak azt lehet, aki él. 
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Az illúziókat kellett tehát lerombolni, „befoltozni", hogy ne 
ragyogjanak fel többé. Ady bizonyára fájdalmasan, egy szen-
vedő ember elkeseredésével akarta a valóság foltjait rászeplő-
síteni a fehér köntösre és viselőjére, hogy ezzel semmisítse meg. 
Az első fantomnál illúzióit akarta az utcasarkok rongyára 
át lény Í gítc díszül adni, a másodikban a kiábrándító valóság 
foltjaival fedte el az illúziók hófehér csillogását. Ez már való-
ban az igazi herakleitoszi enantiodromia, mer t egy komple-
xus teljesen ömnaga ellentétébe torkollt. 

így és csakis így érthetjük meg a vers igazi mondanivalóját. 
Ennek tükrében most már nem hathat kegyetlennek, durvának 
a költő eljárása. Tudjuk, hogy nem egyszer azt ostorozta a 
leginkább, akit szeretett — népét, hazáját — de olyankor is 
neki magának fájt az a legjobban. így kellett ennek lenni ennél 
a versnél is: hát nem fájhatott a költőnek, hogy ifjúsága leg-
áhítatosabb álma : — hazugság, s neki magának kell azt szét-
rombolnia? 

A vers, mely formailag is tökéletes, feltárta ily módon más 
versek segítségével teljes értelmét. Szinte annyira magától 
értetődő az előre bocsátottak után a vers magyarázata, hogy 
már azt nem érzem érthetőnek, hogyan n e m lehetett ezt a 
jelentését azonnal fölismerni. 

Bizonyos azonban, hogy nem ismerték fel, s Adyt, kinek 
fájt, hogy még magasztalói sem értik, talán ez ösztönözte arra, 
hogy újból megírja ugyanezt a témát. Megírja, de ezúttal 
minden sejtelmcsség, szimbólum és más szókép nélkül: 

Tested fehér és makulátlan, 
De szemedben álmatlan éjek. 

(Úri szűz dicsérete) 

A makulátlan (=immaculata) testű, fehér szűz jelzői már 
verbálisan is a Domina maculatahoz kapcsolják e sorokat, a 
buja jelírás s a homlokán levő bélyeg: a foltok, a második 
versszak a gyanút és a vádat részletezi, amellyel a költő befol-
tozta. Kiegészítő verse ez a Hiába kísértsz hófehérennék, és 
reciprok pandanja Az én menyasszonyomnak, mikor minden 
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morális rosszat, szexuális vétket ráolvas az „úri szfíz"-re. És 
vegyük észre a rá való utalást is ebben a sorban: 

Vágyad több , mint az utcalányé . . . 

így ez a vers magyarázó és egyúttal záró verse a domina macu-
/efű-motívumnak, ezzel mintegy pontot tesz a kísértet-egzor-
cizálás után. 

SZABÓ RICHÁRD 

KÜLÖNVÉLEMÉNY E G Y VERS É R T E L M É R Ő L 

K O S Z T O L Á N Y I D E Z S Ő : MARCUS AUREL1US 

1929 októberében jelent meg a Nyugatban, majd hat évvel 
később, 1935-ben, Kosztolányi legérettebb verseskötetében, a 
Számadásban kapta meg kijelölt helyét a költő életművében a 
Rómában kelt Marcus Aurelius című költemény. Odatartozik 
Kosztolányi Dezső költészetének javaterméséhez : szinte össze-
foglalása mindannak, ami az örök hangulatdobálta, alkatánál 
fogva is impresszionista költőben nem pillanatnyi, nem múlé-
kony, hanem kezdettől mindvégig állhatatosan komolyan 
vett. A formáiban, nyelvezetében, ötleteiben és eszméiben oly 
lebegően játékos Kosztolányi-költészetnek — amelyben a 
politikai magatartás sem volt több jobbra-balra kacérkodó 
lelki kalandnál — mindig vol t és mindig megmaradt egyetlen, 
rendületlen erkölcsi alapnak az értelem feltétlen tisztelete, s 
ami ettől elválaszthatatlan: minden zavaros, ködös és miszti-
kus fölényes megvetése. A művész mögött hitetlen ember 
áll: nemcsak a tételes vallásokban és a vágyakból ábrándokká 
gyúrt metafizikákban nem hisz, de a megvalósítható nagy 
emberi célokban sem. Ez a hitetlenséget kifejező művész 
azonban mindig kulturált és civilizált; nemcsak tiszteli a mű-
veltséget s nemcsak szereti a szépséget, hanem egyetlen igaz 
hitként éli és hirdeti, hogy a műveltség és a szépség fölemeli a 


