
A D Y P O L I T I K A I K Ö L T É S Z E T E 

Irta: L U K Á C S G Y Ö R G Y 

A d y lirájának kulcsa a magyar, a politikai, a forradalmi versekben 
keresendő. Ereknek a verseknek igen sajátságos, sem nálunk, sem a nyu
gati irodaiamban elő nem fordult a karakterük. A z az ellentmondás, amely 
ugy politikai, mint irodalmi téren megnyilvánult A d y korában, mélyen 
kihat A d y politikai verseinek egész beállitására, egész stilusára: döntő 
befolyást gyakorol A d y egész lirájára. 

Ezt az ellentétet igy is lehet fogalmazni: A d y forradalmi verseinek 
tartalma a demokratikus forradalom kérdéseiből nőtt ki; kevés költőt is
merünk, ki ezeket olyan okosan és helyesen fogalmazta volna meg. Ezek
ben a tartalmakban igen kevés a pusztán egyéni, a csak szubjektiv. A d y 
csodálatos szorosan van összeforrva a magyar nép forradalmi vágyaival 
ős reménységeivel. Mindaz, amit hirdet, a nép évszázados elkeseredésé
nek, elnyomatásának, felszabadulási vágyának adekvát kifejezése. Nem
csak a felszabadulás indulatos kivánatának ad mindenre kiterjedő szé
lességben hangot, hanem a jelen követeléseiben együtt csengenek a ma
gyar dolgozok sok százados panaszai, vádjai és vágyai is. A d y forradal
mi-politikai költészete univerzális költészet. 

De ennek a költészetnek van más — formai — aspektusa is. És a 
formát itt mélyebb értelemben kell venni a versformák, a ritmus, a szó-
fűzés, a jelzőtechnika mesteri kezelésénél. A lira formáját végső fokon 
az én és a külvilág egymáshoz való sajátos viszonya határozza meg. Ez 
pedig Adynál igen ellentmondásosan viszonyul a poetizált élettartalmak 
átfogó univerzalizmusához, azok objektiv helyességéhez. Ahhoz, hogy ezek 
a tartalmak nemcsak magában a költő énjében, hanem a néptömegek jelen 
életében és történelmi multjában is gyökereznek. 

I t t válik A d y politikai és társadalmi egyedülállása költészetének, sti
lusának, formájának döntő tényezőjévé. Persze: minden lirikus számára 
az én a közvetlen egyéni élmény költői megformálása szempontjából lénye
gesen mást, többet jelent, mint az elbeszélőnél vagy a drámairónál. Mig 
itt az én csak közvetitő szerepet játszik a valóságos és az ábrázolt kül
világ között — nem véletlen, hogy Shakespearetől Gorkijig annyi nagy 
epikus és dramatikus hasonlitotta tükörhöz az iró énjét — addig itt a 
költő énje nemcsak tükör, hanem az ábrázolás közvetlen faktora is. Egy
részt tehát nem lehet igazi nagy lirikus költő, akinek élményeiben a kül
világ sorsdöntő kérdései nem tükröződnek és nem hiven türöződnek. De 
a lira, formai szükségszerűségből, nem érheti be ezzel. A lirában az él
mény, az egyéni megéltség kifejezési eszköz is és azonkivül a költemény 
sajátos, tovább fel nem oldható közvetlen tartalma. 

Ezért van, hogy én és a világ, egyén és társadalom minden
kori egymáshoz való viszonyának változásai, amelyek az ál
talános társadalmi fejlődés menetétől, az osztályharc konkrét formáitól, 
a költő egyéni helyzetétől ezekben a harcokban függnek, határozza meg 
messzemenően a lira stilusát. És a modern tőkésrendi társadalom szük
ségszerűen hozza magával, hogy a közvetlen egyéni lét mindinkább ma
gára utaltan, magára hagyatva válik a lirikus élmények tárgyává, hogy 



az én önmagát, mint magányosat, magára hagyatottat, egyedülállót éli át 
és fejezi ki a lirában. ( A z igazán nagy lira persze ennek ellenére — az 
uj költészet paradox vetületében — egyén és társadalom valóságos ösz-
szefüggéseit is ábrázolja.) 

Ez a modern fejlődés sajátságosan találkozik A d y társadalmi és tör-
ténelmi helyzetével Magyarországon. Ha tehát A d y összefüggését a mo
dern — főleg a francia — lirai fejlődéssel vizsgáljuk, ebből a tényből kell 
kiindulnunk. A d y tudta, hogy költészete az egész dolgozó magyar nép 
fájdalmainak és vágyainak kifejezése, de keservesen kellett tapasztalnia, 
hogy ezek a fájdalmak és vágyak Magyarországon egyedül az ő élményei
ben kapnak formát, egyedül az ő hangja kiáltja őket világgá. 

Szakadhatok messze városba, 
Vagy visszahóditom a falut: 
Sorsom mégis a fiatalság, 
Én magyar daccal ébren voltam 
Akkor, mikor mindenki aludt. 

Ady számára saját egyénisége, saját énje, saját egyéni élményei tör
ténelmi jelentőséget nyertek. Ami a kortársak nyugati költészetében leg
többször illuzió vagy elkapatottság volt, nem egyszer egyenesen veszélyes 
reakciós nagyzási hóbort (gondoljunk Stefan George próféta allürjeire), 
az Adynál egy bonyolult történelmi helyzet adekvát lirai kifejezése 

It t most már nemcsak arról van szó, amit az előbb, mint kiindulási 
pontot emiitettünk, hogy A d y élményei és versei voltak a magyar forra-
dalmi demokrácia egyedül artikulált kifejezései és hogy A d y ezt a hely
zetet fájdalmas tisztánlátással volt kénytelen tudomásul venni De ennek 
megfelelt az is, hogy a demokratikus forradalom csak mint vágy, remény 
és álom létezett és létezhetett A d y számára. 

Petőfi egy valóságos forradalom előkészitésének és harcainak volt 
poétája; A d y lirája a szükségszerű, a várt, az eljövendő és eljönni nem 
akaró forradalom utáni vágyódásnak ad hangot: ime az alapvető különb
ség Petőfi és A d y lirai stilusa között. 

Ez a különbség azonban nemcsak a tematikát és a beállitást befo
lyásolja, hanem mélyen kihat a versek legmélyebb lirai tartalmára, leg
fontosabb formakérdéseire is. Petőfi forradalmi verseiben — a hangban 
is, tartalomban is — mindig volt valami objektiv: a forradalom maga, 
annak feladatai és követelései. A költői szubjekivitás tudatosan ennek 
szolgálatában állott: arra való volt, hogy ez a hang tisztán, mindenki 
számára hallhatóan, mindenki szivét megrázón törjön ki. 

Adynál egyén és forradalom viszonya szükségképpen más. A várt és 
vágyot t forradalom — bármennyire legszélesebb tömegek vágyának ob
jektiv kifejezése — az A d y legszemélyesebb egyéni életének, személyes, 
egyéni, emberi teljesülésének tárgyává válik. Ady , azt lehetne mondani, 
szerelmes verseket ir a forradalomhoz, hivja mint a késlekedő, a hűtlen, 
a távolban időző kedvest. Hivja a kétségbeesett magányos ember pátoszá
val, aki tudja és érzi, hogy mi az, ami életének, egyéni létének, szemé
lyes teljesülést adhat, de amit tőle a gonosz, hűtlen, közönyös élet mindig 
megtagad. 

Ez egészen uj, egészen eredeti, még soha nem volt lirai intenzitású 



felfogása a forradalomnak. Adynál egyrészt saját személye lesz az a len
cse, amelybe a forradalom utáni vágyódásnak összes sugarai összefutnak 
és egységesen intenzifikált fénnyel csapódnak tovább. Másrészt bekövet
kezik a költő egyéniségének és a forradalmi harcnak, a költő személyes 
sorsának és a forradalom sorsának lirai azonositása. 

Ez utóbbi kiterjed a forradalom egész történetére, a magyar nép 
egész szomoru történetére. A d y költészetében megelevenedik ez az egész 
magyar mult. De nem lirai hangu elbeszélések formájában, nem mint 
mult, amelyet ma elmondunk, hanem a lirai azonositás révén: mint je
len. Dózsa parasztjai, Esze Tamás kurucai, a magyar jakobinusok, Cso
konai, Vajda János, de sőt a régi Magyarország ködbe és legendába vesző 
áldozatai, Vazul és Szent Margit is, mint jelen emberek, mint jelen ak
tuális sorsok kapnak hangot A d y verseiben. Igazságukat és megrázóere-
jüket — közvetlenül nem az objektiv történelmi igazságból kapják. E z 
a megrázó erő: a lirai szimbolizmus ereje. 

• 

Itt az összefüggés Ady és a modern francia lira között, az — amiért 
őt olyan sokszor dekadensnek nevezték a régi Magyarország képviselői. 
Persze ez az összefüggés távolról sem olyan egyszerű, mint ahogy azt an
nakidején beállitották. Nemcsak az ócsárlók, hanem a hivek is, akik min
den „modernségben" haladást és értéket láttak és ennek megfelelően 
szintén — ha ellenkező előjellel is — azonositották Adyt a modern szim
bolizmussal. 

Előszöris — ezt a kérdést itt természetesen még pedzeni sem lehet 
— vannak szimbolisták és szimbolisták. A francia lira modern átalaku
lása hatalmas társadalmi válságoknak volt a visszatükröződése. És az iga
zán jelentékeny költőkben ott is lázadás és elkeseredés, kapott uj l irai 
hangokat. Rimbaud például a 71-es párisi napok katonája volt. Erre nem 
szeretnek visszaemlékezni azok, akik ezt az egész Urát éppugy esztétizál
ják, mint a Nyugatosok A d y forradalmiságát. Sokkal kényelmesebb az 
egész mozgalmat a legalacsonyabb szinvonalról, a dekadenciába való meg
érkezésének perspektivájából nézni. Akkor nincs másról szó, se Adynál, 
se a franciáknál, mint uj kifejezési eszközök kereséséről. 

Minket itt csak A d y viszonya érdekel az uj francia Urához, Láttuk, 
hogy A d y én-felfogása mennyire más gyökerekből nőtt, mint az átlagos 
esztéticizmusba veszett szimbolistáké; jeleztük azt is, hogy ennek az él
ménynek van bizonyos rokonsága az igazán jelentékenyek, a Baudelaire 
vagy Rimbaud életérzéseivel. Nem véletlen tehát, hogy a saját uj hang-
ját kereső fiatal A d y Párizsban talál magára, hogy a magyar mult politi
kai, történeti és költői beolvasztása a forradalomért zokogó jelenbe csak 
ott, csak azután történhetett meg. 

„Én magamért vagyok s magamnak". Most már tudjuk, hogy ennek 
a nagyon őszinte és nagyon szószerint veendő kijelentésnek mi az igazi 
tartalma. A z a soha nem enyhithető feszültség, amely A d y életének szo
ciális tartalma és valóságos körülményei között fennáll, kap kifejezést 
az ilyen versekben, amelyek igy egyéni életérzésének legmélyebb tragi
kus hangját ütik meg: 



Sem utódja, sem boldog őse, 
Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkiinek, 
Nem vagyok senkinek. 

Vagyok, mint minden ember: 
fenség 

Észak fok, titok, idegenség, 
Lidérces messze fény, 
Lidérces messze fény. 

De, jaj, nem tudok igy maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak. 

Ezért minden: önkinzás, ének: 
Szeretném, hogyha szeretnének, 
S lennék valakié, 
S lennék valakié. 

Innen a szerelmes versek, az Isten-versek világába már csak egy lé
pés. Nevetséges szépitgetés volna tagadni, hogy ezek között a versek 
között nem egy van, amely tartalmában és formájában is közelről érint
kezik a modern dekadencia költészetével. A d y mindenképpen — jóban is, 
rosszban is korának gyermeke volt és áradóan közvetlen hatásu költő 
azért lehetett, mert mélyen végigélte és végigszenvedte korának társadal
mi válságait; beteg oldalait is beleszámiva. 

De A d y érzésvilágát sohasem merítik ki ezek a dekadens vonások. 
A magányosságból eredt én-felnagyitás, a pillanatnak öröklétté való fel
stilizálása nála, mint tudjuk, nagy politikai tragédiájának sötét háttere 
előtt játszódott le. Ezek nemcsak érthetővé teszik az igy létrejövő élmé
nyeket, de — A d y költészetének lényege itt ismét megnyilvánul — igy 
lesz széles és komoly értelemben politikum, magyar sors a szerelemből, 
a borból, a mámorból, a pénzből és a pénztelenségből, az istenkeresésből. 
A fiatal A d y egy versében a költő párbeszédet folytat az Ős Kajánnal: 

Uram, kelj mással viadalra, 
Nekem az öröm nem öröm, 
Fejfájás a mámor s a hirnév. 
Cudar álmokban elkopott 

A büszke oroszlánköröm. 

Uram, az én rögöm magyar rög 
Meddő, kisajtolt. Mit akar 
A te nagy mámorbiztatásod ? 
Mit ér bor- és véráldomás? 
Mit ér az ember, ha magyar? 

„Mit ér az ember, ha magyar?" ez a kérdés van, nyiltan kimondva 
vagy kivehető kisérőzeneként elrejtve A d y minden j ó versének a mélyén. 
A kiteljesedett egyéni élet: ez minden igazi, demokratikus forradalmár 
életcélja. Ezt hirdette a nagy francia forradalom gyakorlata, ennek ideál
ja él a Heine, a Feuerbach, a Csernyisevszkij irásaiban. ...Ady versei is. A 
kiteljesedett egyéni élet ezerféle gátlásaival, ez a küzdelem sokszinű és köz
vetlenül ellentmondó formákban vonul el szemünk előtt a versekben. Egy
szer a beteg, dekadens, az élettől elnyűtt és leromlott idegember áll 
szemben a falu töretlen egészségével, a munkások megingathatatlan harc-
képességével, máskor a „magyar ugar" pokoli lehellete pusztit el minden 
igazi életet, minden lelki kifinomodottságot, minden kulturát. 

Melyik ellentét az igazi? A d y univerzalitása abban nyilvánul meg, 
hogy kora életének összes ellentmondásait mélyen és lirai igazsággal fe
jezi ki. Lirai igazsággal: az átélt pillanat igazságával. Ady, mint a leg
több igazán nagy, sokhuru lirikus érzi, hogy az élet egész igazsága el
lentmondásainak összefüggő egésze, amelyben az ellentmondások mozgá
sa, mint a valóság egészének törvényszerű összefüggése jelentkezik, nem 



fér be soha e g y költeménybe. A lirikus utja az igazság felé: a meg nem 
alkuvó igazságszeretet. Tehát: az ellentmondás őszinte ábrázolása, ugy 
ahogy az benne élménnyé vált. Univerzalitása abban nyilvánul meg, hogy 
épp olyan intenzitással átéli — máskor — az ellentét másik oldalát és a 
valóság pátosza oly erős benne, hogy a világ igazi rendjének megfelelő 
dinamikus egyensuly az egymás mellé rakott ellentétekből „magától" 
helyreáll. 

Ezt a szót persze idézőjelbe kellett tenni. Mert A d y nagyon tudato-
san komponálja — utólag — egymás mellé verseit. A magyar olvasók 
idősebb nemzedéke, amely még az önálló publikációkból ismerte az egyes 
Ady-verseket, emlékezni fog arra, hogy minden kötet meglepetést hozott. 
Ismertük az egyes verseket, de összefüggésükben, az Ady-teremtette sor
rendben, kompozicióban egymást támogatva és erősitve, egyoldaluságokat 
és kilengéseket a fővonalba igazitva, erősebben hatottak, mint külön-
külön. 

Ebben a kötet-komponáló képességben jut praktikusan kifejezésre 
Ady életlátásának univerzalitása. Ez hozza létre, hogy az egyes dekadens 
hangulatok vagy jelentéktelen epizódokká ..szükségszerű ellentéteknek 
bizonyulnak és mint ilyeneket ennek a tragédiának fő sodra ragadja őket 
magával. Mindakét esetben — persze különbözőképpen — gazdagitják 
Ady világképének ellentmondásos egységét, de nem bontják fel, nem sza
kitják szét — impresszionista — hangulatdarabokká, hangulattörmelé-
kekké. 

I t t a világnézeti elválasztó szakadék A d y és a Nyugat impresszioniz
musa, szimbolizmusa, l'art pour l'artja között. Persze itt ütközik ki az is, 
hogy miért lehetett mégis olyan tartós barátság közöttük. Amilyen ide
genek voltak a Nyugatosok számára A d y forradalmi világszemlélete és 
célkitűzései, olyan közel érezték magukhoz A d y költészetének számos, eb
ből az összefüggésből kiragadott egyes darabjait. 

E z t a közösséget A d y nem is tagadta meg soha. A d y igazán jelen
tékeny ember volt, aki sohasem állott — sem mint politikus, sem mint 
költő — lábujjhegyre, hogy kiemelkedjék kortársai tömegéből; sohasem 
hazudott magára holmi ércből öntött monumentalitást. 

* 
A d y Endre emez őszintesége, önvallomásainak leplezetlensége azon

ban nemcsak érdekes és megrenditő emberi dokumentum, költői teljesit
mény. ...Mert minél jelentékenyebb valaki, annál kevesebb még életrajzá
ban is a puszta véletlen. Szociális származás, egyéni hajlandóságok, mind 
a szükségszerűség bélyegét viselik magukon egy ilyen élet menetében. 

Ez a megállapitás nem rejt magában semmi titokzatosat. A kor prob
lemái objektiven jönnek létre a társadalom fejlődésének ellentmondásai
ból, a társadalmi harcok lefolyásából és kimeneteléből. Hogy az egyes 
egyének közül ki alkalmas arra, hogy ezeket az ellentmondásokat lehető
leg adekvátan fejezze ki, az feloldhatatlanul véletlen marad. De ennek el
lenére és ennek a tényállásnak nem ellentmondva: szociális származás és 
egyéni hajlandóságok az egyes egyéneket többé vagy kevésbé tehetik al
kalmasakká arra a konkrét történeti szerepre, amelynek speciális előfel
tételeit ezek az objektiv körülmények szabják meg. Nincs tehát semmi 
rejtélyes abban, hogy minél jobban egybehangzik az ilyen társadalmi és 
egyéni diszpozició az egyénnek kora által előirt történelmi szerepével, an-



nál szorosabban, szükségszerűbben fonódik össze élet és teljesitmény. 
Csak ha megforditott sorrendben nézzük a kauzális összefüggést, a telje
sitményből vissza az egyénig, az egyéntől a történelmi és társadalmi oko
kig, és nem vagyunk tudatában a megforditásnak jön létre a rejtélyesség 
látszata. 

Ady sohasem stilizálta magát. Tudta és vallotta, hogy gyöngeséggel 
teli ember, akit történelmi szükségszerűség emelt erre a polcra; tudta 
magáról, hogy csak „muszáj-Herkules". Mélyen a maga sorsának érezte 
a magyar parasztságét, de sohasem kokettált az abba való beolvadással. 
Annak tudta és vallotta magát, ami volt : 

Dózsa György unokája vagyok én, 
Népért siró, bús, bocskoros nemes. 

...amikor ő az egyetlen az akkori magyar demokraták között, ki ezt tisz
tán látja és hangosan kimondja, világos szavakban tesz vallomást arról, 
hogy mi lehet ő, Ady, ebben a küzdelemben: 

Én beteg ember csupán csak várok, 
Vitézlő harcos nem lehetek. 
De sziveteket megérdemeltem, 
Véletek száguld, vív, ujong a lelkem: 
Véreim, magyar proletárok. 

Ez a nagy őszinteség Ady egész életét átfogja. Csak Ady oeuvrejé-
nek minden részletre kiterjedő elemzése mutathatná meg ott is a mélyre
ható gondolat és érzelmi egységet, ...ahol a felületen ellentmondások lát
szanak a forradalmár és a privát ember, a nemzeti költő és dekadens kö-
zött. 

F A L U D Y G Y Ö R G Y : M Ű F O R D I T Á S O K 

SAPPHO: VERSTÖREDÉK 

. . . . . . . . . S z á r d e i s z felől 
most Arignóta gyakran idegondol. 

Hajdan, amig velünk élt szerelemben 
istennő gyanánt ölelte gyenge 
kis testedet s szive bolondult dalodért. 

S most ime sápatagon tündöklik a lidiai 
nők közt, mint Éeliosz 
tűnte után a rózsapiroskezű hold, 

ha túlragyogja a csillagok ragyogását 
s fénye a sószagű tengereken 
és a virágokkal telestéle kerteken lengedezik. 

Ma is szép, tiszta harmat hullt és vérveresen 
duzzad a mák és a fűben 
a sokfejű lóhere mézszerű illata száll. 


