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Ady Endre: Az anyám és én 
avagy a szubjektív líra kérdőjelei 

„Önmagára találásától kezdve a maga identitásának, szellemi kilétének lírai 
megválaszolása, körülírása volt számára a meghatározó indíték."1 Ki va-
gyok? Ki vagyok én, mint költő? Ez a kérdés az általunk vizsgált vers fő kér-
dése is. Ady szereti köteteit költői önarcképekkel indítani, az Új Versek, Az 
Illés szekerén, a Szeretném, ha szeretnének kötetek élén egyaránt önportré áll. 
Választásunk a talán kevésbé ismert Az anyám és én (1906) című versre esett. 

A kritikai kiadás2 jegyzete hangsúlyozza, hogy Az anyám és én „a lírai ön-
arcképek sorozatának egyik újabb változata", s hogy az anya csupán „mel-
lék-figura". Ezt az állítást egyúttal furcsának is nevezi, nyilván azért, mert a 
vers első ránézésre az anyáról szól, a címben is az anya áll az első helyen 
(a vers eredeti címe Anyám volt), és az első két versszakban a fiúról említés 
sem esik. Azonban nem is ezt az állítást kívánjuk megcáfolni vagy megerősí-
teni, elfogadjuk, hogy költői önarcképről van szó. A kérdés inkább az, hogy 
milyen ez a költői önarckép és miért volt szükség az anya alakjára? És ha már 
költői önarckép, miért jelenik meg a költő alakja (és a lírai én, aki talán azo-
nos vele) csupán a háttérben? A vers által fölvetett problémákat a következő-
képp csoportosíthatjuk: 1. Milyen költőszerep jelenik meg a versben? 2. Poé-
tikai szempontból az élménylíra vagy a tudatlíra terminus illik-e pontosab-
ban a költeményre? 3. És végezetül: mennyiben nevezhető szubjektívnek ez 
a líra? Nem tűzzük ki célul, hogy minden kérdésre teljes és kimerítő választ 
fogunk adni, célunk inkább maga a kérdésföltevés. 

1. Végzetmotívum és művészsors 

Figyeljük meg először az anya „rajzát", mely az első két versszakban kerül a 
szemünk elé. Az anyáról festett portré szokatlan, inkább olyan, mintha a ked-
ves rajza lenne: szikrákat szóró sötét haj, lángban égő „dió-szem", büszke 
„kreol-arc", „eper-ajak", „ringó csípő". A XIX. század első felében, különös 
tekintettel a biedermeierre, jellemzőbb volt a szorgalmas, családját szerető, 
gyermekeit gondosan nevelő édesanya képe, és az sem ritka, hogy egy vers-
ben a fiúi hála fejeződik ki (például Petőfi: Füstbement terv, Egy estém otthon). 
Ady is a Versek kötet Itthon (1899) című versében így ír édesanyjáról: „áldott 
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kezeddel simogatsz meg". Ennek az attitűdnek itt nyoma sincs. Király István 
is megfigyelte ezt a lázadó mentalitást: „A népi-nemzeti irodalom kedvelt 
lírai hősnőjéről, az anyáról szólt a költemény. Ady azonban nagyfokú tiszte-
letlenséggel kezelte az áthagyományozott költői témát. Szentségtörő módon 
a nőt, a nőstényt: a szép, büszke eper-ajkú, hajdani vágyódó-csókoló szeretőt 
láttatta az édesanyában."3 Az anya és kedves egy alakban látása Adynál elő-
fordul később is: „Akit én csókolok, elsápad, / Nem merem megcsókolni / 
Az anyámat." (Akit én csókolok, 1908) Az asszonyról mint végzetet hozó lény-
ről való elképzelés Ady mitologikus gondolkodásában gyökerezhet: „A ter-
mékenység [... ] e mítoszi élménykörben nemcsak a természet, de az enyészet 
eseményét is magába foglalja. Hiszen a születés az élet létrejötte mellett a ké-
sőbb elkerülhetetlen halál születését is jelenti. így aki életet ad, egyben halált 
is ad. [...] A szülés képessége így a nőt »végzetes« lénnyé, halálos sorsot adó-
vá teszi."4 De Ady valami különös „családi mitológiát" is gyárt. Egyik cikké-
ben a saját családján ülő átokról ír: „Ezen a mi famíliánkon valami átok ül. 
Az anyámét értem. Egyik nagybátyánk remek poéta volt. Aztán kispap lett s 
egy szomorú éjszakán agyonpuffantotta magát. Ha jól tudom, éppen itt tör-
tént Váradon. A nagynéninkről is szomorú mesét hallottunk. Azt meg a szín-
pad ölte meg. [...] A vérben van a baj, a vérben.. ."5 A Felboncolt szív (1899) és 
Az én elutazásom (1900), Haza a temetésre (1900), Májusi mese a szegény Barna-
básról (1900), Lecsky Tóni (1903), A Vadághyak átka (1904), A tízmilliós Kleopátra 
(1904), vagy az Ottó (1904) című novellákban is ez a mot ívum jelenik meg. 
Rokon ez a gondolkodásmód a pozitivizmuséval és a naturalizmuséval, me-
lyeknek több képviselőjét Ady bizonyosan ismerte, így például hivatkozik 
cikkeiben Comte-ra, Taine-re, Zolára, Hauptmannra, a Goncourt testvérekre, 
Sudermannra, Ibsenre, Strindbergre, Bjornsonra. 

Az utolsó két versszakban az anya jelenbeli állapota kerül szemünk elé, 
amely ellentétes az első két versszakban leírt múltbelivel: „töpörödött, béna 
asszony", „Fénye sincs ma a szemének, / Feketéje a hajának." Az anya sor-
sa: szépsége, fiatalsága elmúlt, vágyai nem teljesedtek be. Elete elátkozott 
volt, ahogy a fia élete is az. 

A 3-5. versszakban a fiú kerül előtérbe. Csak azért élt az anya, hogy meg-
szülje a fiút, a költőt. Az anyának a végzet beteljesülésében van szerepe. Mi-
lyen ez a fiú, ki ez a fiú? О a „legbizarabb", a „legszomorúbb" fiú, az „átok 
sarja", „tehetetlen", „pacsirta-álcás sirály". Ebben a részben bontakozik ki a 
már előbb is emlegetett költői önarckép. Az Llj Versek élén szereplő Góg és 
Magógban (1905) származásából indul ki: ott magyar származását hangsú-
lyozza (nyilván azokkal szemben, akik nem tartották elég jó magyarnak), ki-
emelve ezzel költészetének magyar hagyományokban való gyökerezését. Itt 
családi gyökereire esik a hangsúly, a poéta-sors „átkának" utódról utódra va-
ló áthagyományozására. Ott bátran szembeszáll az értetlenekkel, ellenséges-
kedőkkel: „legyek az új, az énekes Vazul", és hirdeti az újfajta költészet meg-
valósulását Magyarországon: „Mégiscsak száll új szárnyakon a dal / S ha el-
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átkozza százszor Pusztaszer, / Mégis győztes, mégis új és magyar." Itt sok-
kal rezignáltabb: „új hangú tehetetlen"-nek, „pacsirta-álcás sirály"-nak ne-
vezi magát. 

Az anyám és én c ímű költeményben megjelenő költői önarckép hasonlít az 
irodalomtörténetben ismeretes „elátkozott költő" (poète maudit)6 szerepé-
hez. Baudelaire a Spleen és ideál című ciklust a Bénédiction című verssel kezdi: 
„Midőn, felsőbb Erők titkos Parancsa folytán, / a Költő idejött az únott föld 
fölé, / rémülten anyja, és vad átkokat sikoltván / emelte öklét a szánó Ég fe-
lé: » - Ah, inkább viperát táplálni anyatéjjel, / mintsem megszülni egy ilyen 
boldogtalant! / Legyen átkozott a kurta kéjű éjjel, / mikor a Büntetés mé-
hemben megfogant!«" (ford.: Babits Mihály). Théophile Gautier Charles 
Baudelaire című tanulmányában pedig így ír a költői hivatásról: „A családban 
csakhamar jelentkeztek azok a visszás érzések, melyek a kis Baudelaire ko-
rán ébredő irodalmi hajlamai ellen berzenkedtek. Ez a félelem, melyet a szü-
lők éreznek akkor, mikor fiukban először nyilatkozik meg a költészet gyászos 
adománya. [...] A szülőknek igazuk van. Mily szomorú, bizonytalan és nyo-
morult létre szánja magát az, - az anyagi gondokról nem is beszélve - aki el-
indul azon a fájdalmas úton, melyet irodalmi karriernek neveznek! Attól a 
naptól fogva bízvást tekintheti magát az emberi létezés kiközösítettjének: az 
ő aktivitásának vége, nem él tovább - csak szemléli azontúl az életet. Minden 
belső mozgalma analízis anyagává lesz számára. Önkénytelenül kettős lény-
nyé válik s más tárgy híján, önmagának válik örök fürkészőjévé."7 Baudelaire 
elhárította magától a költő közösséghez tartozásának, tanító szándékának 
gondolatát, s a „tiszta költészet" eszméjét hangoztatta. Ez erős kiválasz-
tottságtudattal is együtt járt.8 Ady fölfogásában a költőre részben hasonló 
szerep hárul (lásd kiválasztottságtudat, a bűnben születettség eszméje), rész-
ben - talán a sajátos magyar viszonyok következtében is, talán lelkialkatának 
következtében is - a társadalmi újító szerepkörét is magára vállalja. 

De hogy nem utánzásról, nem a francia elődök majmolásáról van szó, azt 
bizonyítja, hogy az elátkozottság mint sajátosan a költőre nehezedő sors 
megjelenik Ady egészen korai publicisztikájában. A Dies doloris című cikket 
öccséhez írja, de voltaképp önvallomás: „Tetszett a fent írt hatalomnak olyan 
embereket is teremteni, akik gondolkoznak. Mi célja volt velük, alig sejtem. 
A tudás az élet átka s a gondolkozás a tudás alapja. Ezek a gondolkozó em-
berek pedig a legszerencsétlenebb páriák. [...] Lehet, hogy az utolsó órában 
én is megszűnöm filozofálni s csak érezni fogom egy talán tévesztett élet 
átokszerű szemrehányását, de most képtelen vagyok, mert - mondom - a 
magamfajta embernek lépteit nem az akarat - a végzet irányítja."9 A „nagy 
emberek" kiválasztatnak a sorstól, nem akaratuk által cselekszenek. A kivá-
lasztottság és a sors általi előre elrendeltség Ady szemléletének fontos 
eleme.10 A tehetség nem öröm, hanem súlyos teher: „Még pályája legelején 
volt s már éreznie kellett, hogy az élet minden lépését gyűlölködő állja el. 
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Éreznie kellett, hogy a tehetség nem áldás, átok."11 A tehetséges ember szem-
ben áll a világgal.12 

Nem csupán Ady publicisztikájában, de költészetében is - már első köte-
teiben - megjelenik az átok-motívum a költősorssal összekapcsolva (Nem élek 
én tovább 1898, Ismeretlen átok 1899, Válasz 1899, Álmodom... 1899). A művész-
sorshoz tartozik az is, hogy a költőt értetlenül fogadja a publikum (például 
Misztérium 1900).13 

A költőszereppel kapcsolatban a „pacsirta-álcás sirály" sor értelmezése el-
kerülhetetlen, de korántsem egyszerű. Annyi nyilvánvaló, hogy ez a sor is a 
költőlétre vonatkozik. A sirály a művészi és társadalmi megújulás kezdemé-
nyezőivel hozható kapcsolatba Ady gondolkodásában. Csupán két példát 
hozunk. „Mert nyolcvan esztendő óta egyebet sem csináltak színpadok és 
színészek és színpadi írók, mint kiskorúságban tartották a közönséget. Mu-
lattatták színes kavicsokkal, szappanbuborékokkal. Most kezd terhessé válni 
az idők járása, ostromolják a régi világot, viharok készülnek, csapkodnak a 
sirályok."14 Vagy később: „Hiszem és vallom, hogy a forradalmi megújulás 
kikerülhetetlen Magyarországon. Itt van már a csodálatos, áldott vihar az ő 
hírnökeivel, szent sirályaival."15 A világirodalomból az Ady által is jól ismert 
Csehov A sirály című drámáját említhetjük meg, melyben a sirály többértel-
mű szimbólum, vagy Baudelaire Az albatrosz című költeményét (az albatrosz 
szintén vizek fölött szárnyaló madár), melyben az albatrosz a költői lét alle-
góriája. A pacsirta a költészetben hagyományosan egyrészt a tavasz előhírnö-
ke, másrészt a költőt szimbolizálhatja. De miért kellene álcának tekinteni a 
„pacsirtaságot"? S vajon a sirályság az újat akarás jelképe volna, s a költészet 
ehhez csupán eszköz, álca, amivel elrejtheti az igazi énjét? Esetleg a pacsirta-
ság a romantikus költészetfelfogást jelölné, a sirály pedig a modernet, és Ady 
úgy gondolná, hogy bár a modern költészetet képviseli, szükség van a ro-
mantikus álcára? Vagy, hogyha az előző sorral is egybevetjük („új hangú te-
hetetlent"), a sirály az értetlen környezet miatt kénytelen pacsirtaálcát ölteni? 

2. Élménylíra és tudatlíra 

Ady költészetét sokan az élménylíra megtestesítőjének látják, mint ahogy ezt 
Eisemann György megfogalmazta: „Irodalomtörténeti közhely Ady Endre 
líráját a tárgyiassal szembesített alanyi költészetet, a közvetlen élménylíra 
egyik fő reprezentálójának nevezni."16 Kenyeres Zoltán a Vér és arany című 
kötetről írván elhatárolja Ady költészetét a tudatlírától: „A lírai szubjektum 
továbbra is önnön lelkében merült el, s úgy tett, mintha az alkotás titkos, má-
moros, kínlódó, keserves avagy éppen győzedelmes pillanatai abban játszód-
nának le, s nem a tudatában nyernének végső formát a versek."17 Eisemann 
azonban megfigyelte azt is, hogy Ady költészetében túl is lép a közvetlen él-
ménylírán. „Ady Endre költői énje, »alanyisága« pedig szintén tágabb, mint 
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a születés és halál közötti élet szubjektumáé. Ilyen értelemben lehet mitikus, 
s ennyiben más, mint amit általában az »élménylírában« tapasztalunk. Ahol 
az ego többnyire pillanathoz kötött: egyetlen időpont vagy egy adott időho-
rizont létezője. Ady művészete viszont olyan kétirányú időperspektívát te-
remt, mely az alany őt megelőző és rajta túlmutató dimenzióit is - persze sa-
ját vizionárius természete szerint - belátni képes, a sorsot létesülése őserede-
tében és pusztulása utáni távlatában is felfogván."18 Mások, például Koczkás 
Sándor vagy Görömbei András Ady lírájára egyértelműen a tudatlíra termi-
nust használják: „Ady költészete mindenség-léptékű tudatlíra."19 

A tudatlíra terminust Rába György Babits költészetével kapcsolatban alkal-
mazza.20 Érdemes az általunk vizsgált verset Babits Anyám nevére című 1906-
os költeményével összevetni. Rába György Babits Anyám nevére című versé-
vel kapcsolatban kifejti, hogy a költemény nem lehet életrajzi fogantatású: 
„Az Anyám nevére költői világának elsősorban önmegismerő értéke van."21 

Vagy ahogy Kosztolányi észrevette: „a fiú nem is annyira édesanyját ünnep-
li, mint önmagát, édesanyjával együtt önmagát magasztosítja föl s az egész 
életet."22 Rába Babits líráját olyan poétikai eljárásként jellemzi, „mely az ér-
zelmi tapasztalatból a tárgyiasítható személyiségrajzot, a vallomásból a tör-
vényszerű szerkezetet váltja át költészetre, és csak annyira alanyi vetületű, 
amennyire a személyes tudatállapot lényegi összetevőit, illetve a megismerő 
értékű lelki történéseket ragadja meg. [...] Ezek után úgy gondoljuk, Babits 
fiatalkori költészetét, mint a tudatfolyam leképezését indokoltan nevezhet-
jük tudatlírának."23 

Babits és Ady verse között most tudatosan a hasonlóságokat és nem a kü-
lönbségeket keressük. Ez nem jelenti azt, hogy a két verset vagy netalán a két 
- sok tekintetben különböző - lírát azonosnak látnánk, csupán a fennálló 
egyezéseket szeretnénk kiemelni. Kiemelhetjük például az Anyám nevére el-
lentétező rendszerét: szinte valamennyi motívum az ellentétével együtt van 
jelen: hajnal-alkony, fiatalság-öregség, remény-reménytelenség, öröm-szo-
morúság, élet-halál stb. Az anyám és énben is szembeállíthatjuk a szépet a 
torzzal, a fiatalságot a vénséggel, az új hangot a tehetetlenséggel. Babits és 
Ady versében feltétlenül közös még az, hogy a látszat ellenére egyik költe-
mény sem visszaemlékezés vagy édesanya-portré. Bár még az édesanya fel-
idézett képében is vannak hasonlóságok: a múlt és jelen állapot összevetésé-
ből a múlt pozitívabban, a jelen negatívabban rajzolódik ki. Ahogy ezt Az 
anyám és én című verssel kapcsolatban már kifejtettük, az Anyám nevére is ön-
portré és, ahogy Balla Kálmán megfigyelte, sorsösszegző, létértelmező vers.24 

A sorsösszegző jellegre utal az, hogy az Anyám nevére az élet teljességét a szü-
letéstől a halálig magában foglalja, minden idősík: múlt, jelen, jövő megtalál-
ható benne, a sírfelirat pedig sajátos létértelmezést ad.25 

Az Ady-versben szintén nem pillanatnyi élmény leírásáról van szó. Az 
anya sorsa ifjúságától öregkoráig ível. A versben a múlt és a jelen idősíkja 
egyaránt megtalálható. Az első négy versszakban a múlt, az utolsó háromban 
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a jelen dominál. És habár egyezéseket lehet találni az emlékezők Ady 
Lőrincnéről szóló leírása és a versbéli édesanyaportré között,26 a költemény 
mégis túlmutat a puszta életrajzi ihletettségen. A kritikai kiadás tapasztalatai 
azt mutatják, hogy bár gyakran földeríthető egy-egy költemény közvetlen 
élményforrása, sokszor kimutatható az is, hogy a versben található motívu-
mok, gondolatok már több éve foglalkoztatták Adyt. Más esetekben egyálta-
lán nem deríthető ki, milyen közvetlen élmény vagy személy lehet a vers ih-
letője, nemritkán azért, mert nincs is ilyen. A vers megírásának pillanatában 
(óráiban, napjaiban?) sűrűsödik mindaz, ami esetleg már évek óta Ady gon-
dolat- és érzelmi világának része volt. Vagy irodalmi ihletésű példákkal is 
találkozhatunk. Például Az én menyasszonyom (1900) című vers nietzschei ih-
letésűnek bizonyult,27 a Biztató a szerelemhez (1909) című költemény múzsáját 
a készülő kritikai kiadás munkálatai során hiába kerestük, nem találtuk meg. 
Viszont az Ady által is egyik cikkében28 idézett Vallomás című Heine-vers ih-
letforrás lehetett. Egyébként maga Ady is ír arról egy Vészi Margitnak írott 
levelében, hogy művészet és élet elválasztását tartaná követendő példának: 
„A művészembernek örökösen csak a maga művészetével kell törődnie. Az 
életet el kellene engedni zúgni maga mellett. Márpedig az élet és művészi 
kálváriánk között libegünk. Nem tud bennünket saját egyéniségünk növeke-
dése minden örömmel eltölteni. És folyton konfundáljuk az életünket, rossz 
idegeinknek az életre vágyó és menő játékát a lelkünk legbelsőbb álmai-
val."29 Persze tovább boncolható kérdés volna, hogy mit ért Ady „lelkünk 
legbelsőbb álmain", továbbá élet és művészet összefüggésén. Bizonyára sok-
kal komplexebb a felfogása annál, hogy csupán ez az egy cikkrészlet képes 
lett volna bemutatni, de itt most eltekintünk ennek fejtegetésétől. Annyi 
azonban talán világossá lett, hogy semmiképp sem lehet egyenlőségjelet ten-
nünk élet és művészet, költészet és politika közé. Kulcsár Szabó Ernő szerint: 
„A nagyjából 1912-ig terjedő periódus verseinek kanonizációja [...] mindhá-
rom irodalomértelmező rendszerben arra épült, hogy az esztétikum egy-egy 
saját ideologémáján keresztül teremtsen összhangot művészet és episzte-
mológia, vagyis: költészet és politika, vers és élet(rajz), tartalom és forma 
között."30 Kulcsár Szabó véleménye szerint körülbelül 1912-től kezd ez prob-
lematikussá válni. Szerintünk ez az összhangteremtés már az 1912 előtti 
időszakban sem problémamentes, legfeljebb kevesebb problémát okozott. 
(Mindez nem az életrajzi jellegű kutatások szükségtelenségét jelenti, hiszen 
bármilyen viszonyt élet és művészet között csak ezek alapján lehetne vizsgál-
ni, illetve e viszony komplexitását bemutatni . Szükség volna például egy tu-
dományos igényű Ady-életrajzra, mely a gazdag Ady-szakirodalom mellett 
a mai napig hiányzik.) 
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3. Objektív és szubjektív líra 

Míg Babits versével kapcsolatban a szakirodalom természetes módon hang-
súlyozza az objektív jelleget,31 addig Ady lírájára rendszerint a szubjektív jel-
zőt használja.32 (Az anyám és én című versről behatóbban - Király István rész-
letesebb elemzésének kivételével - nem írtak.) Ez a különbségtétel azonban 
problémákat vet föl. 

A tárgyalt vers esetében feltűnő a tárgyiasabb jelleg. Király István észrevet-
te, hogy a lírai én „hűvösen, elidegenítően, többnyire harmadik személyben 
szólt az édesről"33 - és saját magáról is, tehetnénk hozzá. Ha grammatikai 
szempontból vesszük szemügyre a költeményt, az egyes szám első személyű 
névmás a címben található, aztán csak a 8. sorban birtokos névmási alakban, 
a 10., 11. sorban tárgyesetben, a 24. sorban birtokos névmásként, s csak a 25. 
sorban jelenik meg újra alanyesetben. Alanyesetben tehát összesen kétszer, a 
címben és az utolsó versszakban jelenik meg. Az egész versen egyes szám 3. 
személyű igealakok vonulnak végig, kivéve a 24. sor „kergettem" alakját, 
minthogy az alany is mindig egyes szám 3. személyű. Tehát tisztán nyelvta-
ni szempontból sem az „én" dominál a versben, hanem az „ő". További, már 
nem grammatikai kérdés, hogy a versben megjelenő „én" azonosítható-e „a 
legbizarabb, / A legszomorúbb fiút", az „átok sarját", a „pacsirta-álcás si-
rályt" alakokkal. Nyelvileg nem, mégis világos, hogy ugyanarra a személyre 
vonatkoznak. Hogyan láthatja ez az „én" mintegy „ő"-ként kívülről saját 
magát? További kérdés, mi az összefüggés az „én" és a kétfajta „ő" (fiú és 
anya) között. 

Hasonlóságot lehet felfedezni ezek között a kérdések és a filozófia némely 
kérdésföltevése között. Régi filozófiai probléma a szubjektum mibenlétéé. 
Azonban úgy tűnik, hogy a mai filozófia fő áramlata a szubjektumot kiiktat-
ta a vizsgálódás köréből: „A második világháború utáni gondolkodás inflá-
ciós helyzetére jellemző, hogy a filozófia Európában is és az angolszász terü-
leteken is javarészt a szubjektumfilozófia kritikájából és elutasításából ki-
indulva definiálta önmagát. [...] A magukat gyakran »posztmetafizikai« 
gondolkodásként értelmező reformtörekvések a szubjektum és az ismeret 
teoretikus problémájának elmélyítése helyett a teljes szubjektumfilozófiai 
örökséget kívánták egy alternatív paradigmára váltani."34 A tudatfilozófia 
helyét a nyelvfilozófia vette át. Ha korunk filozófiája lemond szubjektum-
objektum szembeállításáról, akkor talán az irodalomtudományban sincs ér-
telme szubjektív és objektív költészetet szembeállítani. Mégis, a XX. századi 
filozófiának volt (és van) egy olyan áramlata, amelyik nem mond le a szub-
jektummal kapcsolatos problémák vizsgálásáról. A szubjektumfilozófiát több 
jelentős gondolkodó próbálja megújítani, ilyen például Thomas Nagel és 
David Chalmers, vagy német nyelvterületen Dieter Henrich és Manfred 
Frank. 
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Utóbbi amellett érvel, hogy a szubjektumot mint előfeltevést meg kell őriz-
nünk, s nem magyarázhatjuk valami másból, például egy külső viszonyból. 
Frank Habermas álláspontját kritizálja. Habermas viszont saját álláspontja 
kialakításában fölhasználja Mead elméletét, melyet szimbolikus interak-
cionizmus néven szoktak emlegetni. Mead szerint a társadalom konstruálja 
az „én"-t, az „én" az „ő" perspektívájából jön létre. A gyermek énképzete a 
környezet feléje irányuló elvárásai és elismerései által alakul ki. A biológiai 
„én" köré ismétlődő szociális interakciók hatására épül ki a szociális „én", 
tehát az „én" nem a személy belülről fakadó része.35 Habermas Mead felfo-
gását felhasználva kommunikációelméleti megközelítésből alakítja ki a saját 
felfogását, ő az „én"-t az én-te viszonyból magyarázza. Az „én" szerinte a 
beszélőnek olyan önmagához való viszonya, melyet a hallgatótól átvett né-
zőpontban hoz létre.36 Manfred Frank kimutatja, hogy Habermas érvelése 
körben forog, és ekképp ellentmondásos: „ha a szubjektum csak az objektum 
pozíciójában tudhat önmagáról, akkor az ismeret sosem vonatkozhat magá-
ra a szubjektumra. így már Kant és neokantiánus követői - például Natorp és 
Rickert - észrevették a szubjektum sajátos tárgyiatlanságát."37 Manfred 
Frank tehát amellett érvel, hogy eleve föl kell tételeznünk a szubjektivitást 
ahhoz, hogy interszubjektivitásról beszélhessünk. 

Kérdés mármost, hogy a vizsgált költemény milyen válaszokat ad. Kétség-
telen, hogy az „én", annak ellenére, hogy nyelvtanilag csupán kétszer fordul 
elő, fontos helyet kap a versben. De kétségtelen az is, hogy az „én" „terem-
tődéséhez" az „ő" (= anya) szükséges, tehát a vers gondolatmenete - első lá-
tásra - nem azonos Manfred Frankéval, aki a szubjektumot előföltevésként 
őrzi. A költeményben kétszer is előforduló „ő engem" az „ő" szükségességét 
hangsúlyozza az „én" kialakulása szempontjából. (így ez Mead elméletéhez 
állna közel.) Persze az „ő" maga is szubjektum, s ilyen értelemben a szubjek-
tum hoz létre szubjektumot. De elhamarkodott volna „én" és „ő" között a 
versben igazi kölcsönös viszonyt, „egyenjogúságot" föltételezni. (így ez tá-
vol áll például Habermas felfogásától, aki az „én"-t „én-te" viszonyokban 
értelmezi.) Ugyanis az „ő"-re csak az „én" megszületéséhez van szükség, 
egyébként nem tárul föl igazi kapcsolat „én" és „ő" között, az „ő" eszköz-
jellegű. „Csak azért volt ő olyan szép, / Hogy ő engem megteremjen". Az 
„ő"-nek - ebben a felfogásban - csak az „én" szempontjából van értelme, 
csak én-létrehozó, s önálló léte csvipán ebből a szempontból értelmes. Ilyen 
értelemben mégis az „én" a fontos, a jel-értékű, az „ő" csak ahhoz kell, hogy 
létrejöhessen az „én", s az „én" kiteljesedésével az „ő" lassan meg is szűnik: 
„Én kergettem a vénségbe." Tehát helytálló Bednanics Gábor megállapítása: 
„Nem kérdéses azonban az, hogy a szubjektum mint versalkotó tényező 
hangsúlyos helyzete miatt elsődleges bizonyos tárgyiasságokkal szemben. 
Elsődleges, mert belőle mint egy panteista világ középpontjából indul ki egy 
olyan viszonyrendszer, amelynek mindenhez köze van és mindennek - első 

5 9 4 



a d y e n d r e : AZ ANYÁM ÉS ÉN 

megközelítésre - őáltala van jelentősége és értelme."38 De miért van szükség 
az „ő"-re? Esetleg, mert túlságosan bizonytalan az „én", mert nem érzi ma-
gát biztos pontnak. Lehetséges, hogy a folytonos szerepfölvétel is ezzel függ 
össze: keresni kell valakit, aki által meghatározhatom magam, mert kétséges-
sé, meghatározhatatlanná vált, hogy „ki vagyok én?" Adynak az „én"-ről al-
kotott felfogását példázza egy korai cikkének részlete, melyben éppen egy 
olyan költőtől határolja el magát, aki a személyességnek nagy hangsúlyt 
adott verseiben. Homonnai Albert verseskötetét bírálja, s a bírálat kritikai 
megjegyzései mögül talán kitűnik az is, hogy Ady mit tartott jónak, érvé-
nyesnek: 

Ért : ez a címe a köte tnek is. így leírva: „En". A vas tag idézőjelek szinte összenyomják a 
két árva betűt . Mint ahogy keserves sorsa van minden „én"-nek. Hajh, ha jh , de össze is 
lapítják az élet idézőjelei!... Még ha erős is az én. A s z á z a d leggigászibb „én"-e , a Nietz-
schéé is r o m m á omlott . Az „én"-re m i n d i g rossz viharok jártak.. . Az „én": harc minden-
kivel, m a g a a megfogan t t ragikum. . . .Megnyugta t juk , m e g kell n y u g t a t n u n k Homonna i 
Albertet, e kötet íróját. Ő is tragikus alak. De t rag ikuma éppenséggel n e m a ha ta lmas 
„én". H a n e m egy lelki aberráció. Egy hit, me ly felséges, ha rögeszme, m e r t akkor ki soha-
sem gyógyí tha tó , de borzasztó , ha csak elragadottság, ha csak álom, mer t akkor okvetle-
nül szörnyűséges k i józanodás lesz a vége. A Homonna i könyve minden, csak n e m „én". 
Egy becsületes szív gyötrődése , egy fiatal szív gyönge visszhangja sok-sokféle melódiára, 
kiválni törekvés m i n d e n á r o n az átlagból, v agy veszede lmes álom lehetetlen megrögzí tése. 
. . .Minden lehet . . . De n e m „én", nem új, nem igaz, nem eredeti. Névtelen v á g y a k , naiv érzé-
sek, csinált hangula tok , jogtalan ambíciók kerestek e száz versben formát, d e n e m találtak. 
[...] Szívből k ívánom H o m o n n a i Alber tnek, akit én mos t nagyon-nagyon sajnálok, hogy 
találja meg a maga „én"-jét. Nem a t ragikus , nagy „én"-jét , hanem azt, a m e l y leszámolva 
magával , be tud i l leszkedni a világba s ismeri a maga céljait.39 

Ady tehát tisztában volt az „én" problematikusságával, és a naiv vallomá-
sos költészet tarthatatlanságával. (Ebben saját lírájában is nagy fejlődés mu-
tatkozik: elég összevetni Az anyám és én című verset az 1898-as Sirasson meg 
cíművel.) Feltételezhető, hogy tudatosan próbálkozott olyan líra kialakításá-
val, amelyik túlmutat a Homonnai Albert-féle „én"-használaton. Ennek a 
próbálkozásnak az egyik állomása lehet Az anyám és én, távolságtartóbb 
hangjával. De hogy ez a kísérlet nem áll egyedül az Ady-lírában, ezt próbál-
ja, pusztán nyelvtani szempontok alapján bizonyítani a következő statisztika: 

Versek a Vér és arany kötetből, melyek 
A) Egyes szám 3. személyű igealakkal kezdődnek, tehát egyes szám 3. sze-

ntélyű az alany (később gyakran átvált egyes szám első személyre): 
Az anyám és én, Nóta a halott szűzről, Párisban járt az Osz, Egy ismerős kisfiú, 

A hotel-szobák lakója, Közel a temetőhöz, A rég-halottak pusztáján, A platánfa álma, 
Az én koporsó-paripám A fekete zongora (10); 
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B) Általános vagy határozatlan alannyal kezdődnek: 
Sírni, sírni, sírni (főnévi igenév, az alany ismeretlen), Az őszi lárma (valaki -

határozatlan alany), Három őszi könnycsepp (névszói állítmány, az alany isme-
retlen) (3); 

C) Egyes vagy többes szám első személyű alannyal kezdődnek: 
A percek aratója, Elillant évek szőlőhegyén, A halál rokona, Halál a síneken, A 

fiaim sorsa, Megcsókolom Csók-kisasszonyt, A Halál automobilján (7); 
D) Többes szám 2. személyű alannyal kezdődnek (általában ez megszólí-

tás): 
Az őszi lárma, A nagy álom, A ködbe-fúlt hajók (3); 
E) Ahol „ő" és „én" keveredik, tehát ugyanaz a valóságelem egyszer „én", 

máskor „ő" formában van jelen: Az anyám és én, Nóta a halott szűzről, Egy is-
merős kisfiú, A hotel-szobák lakója, A rég-halottak pusztáján (5). 

Ha ebben a versben talán nem olyan föltűnő is, de nem ritka, hogy a lírai 
én hol mint „ő"-t, hol mint „én"-t nevezi meg ugyanazt a személyt (itt: en-
gem, fiút) (lásd „E" kategória). A születés tényét egyszer saját magáról mesé-
li el, majd még egyszer, mintha kívülről nézné, egy harmadik személyről. 
A kontextusból világos, hogy ugyanazt a személyt jelöli a leírás. Mi a viszo-
nya az „én"-nek a kétféle „ő"-höz? Van-e különbség a kétféle viszonyban? 
A kanti alany-tárgy szembenállás nézőpontjából tekintve az én és másik kap-
csolata ugyanazt a szerkezetet mutatja, mint az én saját magához való viszo-
nya. De már például Tengelyi László fenomenológiai elemzésében különbsé-
get tesz e két viszony között: míg az én önmagához való viszonya az önazo-
nosság kérdését veti föl, addig az én máshoz való viszonya gyakran az 
önmagunkból való kilépés igényét támaszthatja.40 Úgy tűnik, Ady ekkori fel-
fogásában mind a saját magához, mind a másikhoz való viszony csupán ön-
azonosságának szempontjából volt érdekes, az önmagából kilépés igénye 
nem jelentkezik. 

1 KOCZKÁS Sándor, Ady Endre, a víz-
választó, Kortárs, 1997/11., 7. 

2 ADY Endre, Összes Versei, III., sajtó alá 
rend. KOCZKÁS Sándor és KISPÉTER And-
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