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s c h w e i t z e r p á l : 
s z é p s é g é s t o t a l i t á s 

A SZÉP FOGALMÁNAK TARTALMA 
ADY UTOLSÓ ALKOTÓKORSZAKÁBAN 

„Jaj, be szép a Szép . . ." 
A háború éveiben a Rémnek idézi újra meg újra a hangját, .iszonyú 

dolgok történülését' adja hírül s a Titok bibliai rémalakjával vívódik 
Ady, de közben - ha fájdalmasan is - a korábbiaknál teljesebb csodálat 
hangján köszönti a Szépet. Azelőtt az új varázsának bűvölete ejtette 
jobban meg: a Szentlélek és a kocsma gőze is csaknem egyértékűvé 
lehetett számára, ha ennek az értékeit tudta magában hordani. Az 
utolsó A'dy-kötetről írt bírálatában viszont Babits Mihály hívta föl a 
figyelmet arra, hogy „némely verseiben . . . valami pszichológiai 
makacssággal vissza-visszatér a ,be szép!' motívum", s bár ezek „apró 
adatok . . . Ady költészetének fejlődésében", elképzelhető, hogy „iro-
dalmunk későbbi szintetikus látója" majd hasznosítani fogja azokat a 
tanulságokat, amelyeket megfigyelésükből szerzett. 

Schweitzer Pál több mint fél évszázaddal később vállalkozott erre a 
feladatra. Mindenképpen jogosan. 

Ismeretes, hogy a korábban „a Holnap elébe" repülni vágyó lírikus 
számára milyen értékek hordozójává lett ebben az időszakban a Tegnap: 
a háború előtti időszak hitekkel, életmámorral, újat akarással teli nap-
jait tudta jelképezni. A szép fogalma ennél eleve gazdagabb, illetve 
egyetemesebb jelentéskörű, a szimbolistáknál pedig még külön varázs is 
társulhat ehhez: „a jövendő Fehérei"-t is részben azért köszöntötte 
annyi odaadással Ady, mert úgy érezte, hogy „éhe a Szépnek" is hajtja 
őket. A szó sajátos jelentéskörének vizsgálata természetszerűen nagyobb 
súlyú tehát az előbbinél. „A munka tárgya . . . világképelemzés. Nem a 
szépséget igyekszik fölmutatni az Ady-versekben, még kevésbé a szépség 
esztétikai fogalmának dedukcióját elvégezni belőlük. Arra kíván vála-
szolni, hogy mit jelent a szép mint szimbolikus tartalmú fogalom Ady 
ekkor született műveiben, illetve milyen korrelátum van e fogalom és a 
költői világkép teljessége közöt t" - írja a szerző. Mint az idézett sorok 
is mutatják: nem utolsó sorban világosságra, logikus érvelésre való 
következetes törekvés jellemzi tehát Schweitzer Pál munkáját: főként a 
versekben érvényesülő szemléletmód gondolati meghatározóit kívánja 
megvilágítani és értékelni. Az emberi életlehetőségekről, az őket meg-
határozó társadalmi tényezőkről való vélekedések rendszerét törekszik 
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megértetni, az „Evőé, Élet, be gyönyörű Ösz jö t t " felkiáltásaiban és a 
hozzájuk hasonló költői megnyilatkozásokban. 

Főként a szépség problémakörének fontosságát bizonyítja 
Schweitzer Pál igen meggyőzően. Részletekbe menő gondossággal tárja 
föl azt is, hogy a szépség mennyiben függ össze Adynál a kiválás-
tudattal - a háború embertelenségeinek magányos, de egyértelmű el-
utasításával - , s hogy ez az elkülönülés mégis a szabad kibontakozásra 
hivatott, társadalmi önmegújításra kész emberség általánosabb értékeit 
hordja magában. A könyv legjobb fejezete Adynak Ignotussal folytatott 
- kisebbrészt közvetlen, jobbára csak közvetett - vitájában mutatja be 
két egymás oldalán föllépő ember felfogásának gyökeres különbségét. 
Míg a liberális entellektüell a maga esztétikai elvei szerint erőteljes 
tartalmak jellegzetes megnyilatkozásaiban, tehát magának a ki-
fejezésnek magasszintű megvalósulásaiban üdvözli a szépet, Adynak 
legjobb értelemben vett „életes" szépségkultuszához az emberi integri-
tás védelme, társadalmi eszmények megtagadására való képtelenség, 
közösségi elhivatottság érzései szolgálnak alapul. S ha más-más perió-
dusokban, más-más élmények hatására eltérő arculatot mutat ez a 
szépség-igenlés, a lényeget tekintve akkor is változatlan marad. Levelek, 
cikkek, versek sorainak sokaságára támaszkodva érvel az értekezés, 
egyúttal néhány költői művet - főleg a Szép az életei, az Új marquis-k 
nyak-tilóját, az Ugrani már: sohát, az Egy háborús virágéneket, végül a 
Szép a Szépet - tüzetesen is elemez. Elsősorban választott szempontjai-
hoz igazodva, filozofikusan, de stüisztikai, szerkezeti, verselési és vers-
hangulati sajátságok megragadására is törekedve. Komoly alapozással, jó 
fölkészültséggel, sokszor azonban vitára késztetve - legalábbis olvasói-
nak egy részét. 

Mivel a recenzens is ez utóbbiak sorába tartozik, ugyanakkor viszonj 
neki sincs föltétlenül nagyobb illetékessége arra, hogy az objektív igaz-
ság birtokosaként szóljon, talán jobb, ha itt már személyesre váltja a 
hangot. (Ha elsőként általánosabb elméleti kérdést kell is érintenie.) 

* 

Nem tudott a könyv meggyőzni arról, hogy mindaz bennük van a 
vizsgált versekben, amiről velük kapcsolatban szó esik benne. Hogy hol 
húzódnak a nyelvi műalkotás határai, azt persze nem könnyű meg-
mondani. Annyi bizonyos, hogy nem a legkönnyebben kijelölhető 
pontok mentén (az első és az utolsó írásjel között), de az sem lehet 
kétségesebb, hogy valahol mégiscsak vannak határai: mindaz, ami vala-
milyen módon befolyásolhatta a sorok alakulását, nem számítható a 



Szemle 1111 

művet alkotó tényezők közé. Megítélésem szerint Schweitzer először is 
túlságosan messzire kalandozik egy-egy vers „hátországának" földeríté-
sében. Pontosabban szólva: ez a messzire menés önmagában még hasz-
nos lehetne (illetve: lehet), csakhogy Schweitzer úgy tesz, mintha ilyen-
kor is voltaképpen magát a művet vizsgálná. Megfordítva a gyakran 
használt hasonlatot: a jéghegy víz fölött látszó csúcsairól tudjuk ugyan, 
hogy önmaguknál sokszorta nagyobb tömbökből emelkednek ki, s 
valamennyit a mély vonulataiból is elárulhatnak, önáltatás lenne azon-
ban azt hinni, hogy ezek a csúcsok képesek a lenti rendszer egészét 
érzékeltetni. A verssorok sem sugallják mindazt a pszichikai mozgás-
rendszert, amelyik valahol mögöttük föllelhető. Remekművek ugyan 
viszonylag sokat elvégezhetnek ebből - az itt tárgyalásra kerülő versek 
egyikét sem érzem viszont íemekműnek. (Az Új marquis-k nyak-tilójái 
tudnám még leginkább ilyennek tekinteni, viszont jó néhányat ki mer-
nék emelni ennek a korszaknak a terméséből is, mint ennél érté-
kesebbet. Ez pedig irodalmi közvéleményünk számottevő részének az 
értékítéletével vág egybe.) A könyv sok figyelmet érdemlőt mond a 
kiemelt művekről is, egyúttal szerzőjének szakmai fölkészültségéről és 
érzékéről is tanúskodva, s arról is meg tud győzni, hogy érdemes volt 
ezeket kiemelni a maguk viszonylagos ismeretlenségéből. Hogy egy 
teljes Ady-korszak erővonalait kirajzolni tudó s így reprezentatívaknak 

teki"thető alkotások lennének, azt azonban nem hiszem mégis, 
kik megmaradnak, / Megint szívükhöz kapnak. II Kínunk ha marva váj 
is, I Ha még mindig kiált is . . .", „Szép a Halál, ha sírt ás it t", „Jaj, be 
szép ma a Ma, / És szebb, hogy nekem csak, / Jaj, be szép, hogy Szép a 
Csúf anyja . . . " - az ilyen versrészleteket képtelen vagyok remekművek 
részeinek tekinteni. Jobban meggyőz soraival Ady Endre, aki - a 
könyv korrektül idézi - „gyönge, de igaz" versként említi pl. a Szép a 
Szépet, mint a kötet hatvan lap terjedelmű fejtegetése - mintegy a 
versről, valójában csak ennek kapcsán. (És például az elemzettel rokon 
verset: A jelen hajóján címűt lényegesen jobbnak tartom.) A könyv 
lapjain impozáns fejlődési koncepció rajzolódik elő a késői Adyról, de 
- és itt érzem úgy, hogy időnként tévesen is következtet a versek 
mögöttesére - ismételten azt a benyomást adja, hogy szerzője meg-
figyeléseit mereven alá tudja rendelni a maga jókorán fölvázolt gon-
dolatmenetének. Talán ezért is hallja végül pl. diadalmas felkiáltásoknak 
a „Jaj, be szép a Szép" (stb.) sorokat - annak ellenére, hogy sehol sem 
zárják felkiáltójelek a mondatokat, hogy a lelkesültség Adynál „Evőé", 
„alleluja", „hozsánna" kiáltásaiban szokott - ritkán ugyan - feltörni, 
míg a „be szép", „be jó", „be nagy" általában fájdalmas tónusúak -
különösen a tragikus Adyt jellemző ,jaj"-okkal összekapcsolva. Ezért 
hanyagolja el a könyv a szépség dicséretével kapcsolatban olyan szembe-
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ötlő összefüggések vizsgálatát is, amilyenek a Menekülés az Úrhoz, az 
Uram, segíts bennünket - vagy távolabbról akár a Midász király sarja és 
más régebbi versek - viszonylatában mutatkoznak. Ez a fejezet kínálja 
a legtöbb támadási pontot. A szépség egyik jellemzőjeként megmaradó 
„száz színű" „összekevert"-ség is így szorul ki a látómezőből, a világ-
háborús Ady-líra halálképzetei is ilyenféleképpen politizálódnak át egy-
értelműen egy elidegenedett társadalmi rend halálának képzeteivé -
figyelmen kívül hagyva a korábbi, szecessziós halálképzetek tovább-
élésének jeleit. (Pl. „A Halál szent parfümje terjeng / Forró, zaklatott 
ölünk körül" Az Idők kedveltjeiben.) Schweitzer Pál olyan vonulatot 
kíván a késői Ady-életműben kimutatni, amelyik bonyolultan, de egy-
értelmű következetességgel vezet el újra a forradalmiság hangjának 
fölerősödéséhez, az Elégedetlen ifjú panaszában jutva tetőpontjára. 
Ennek érdekében a keserűségnek olyan megrendítő megnyilatkozásait is 
figyelmen kívül hagyja, amilyen a Strófák május elsejére, nem veszi 
észre a Kár a Voltért elejének különös egybecsengését az Elégedetlen 
ifjú panaszának elejével, vagy az olyan hasonlóságokat, amelyek az itt 
hívott trombitás angyal és aközött van, amelyik az égből „riadót dobolt 
a szomorú földre" - nagyon is másfajta „vérben megmosdások" idejét 
hozva magával, mint amilyet „hadköteles évszázadunk elején" álmod-
hatott magának a vers egyformaságok unalmától kínzott ifja. A forra-
dalomvárás emlékeit fölidéző verssorok sem annyira egysíkúak tehát, 
hogy ne érdemelnék meg a részletesebb és elfogulatlanabb vizsgálódá-
sokat. 

* 

Nemegyszer mereven teoretikus arculatával, a vizsgált anyag saját 
természetét időnként elfedő fejtegetéseivel gyakran késztet tehát vitára 
ez a kötet. Ezeket a vitákat azonban végig kell vinni, ha meg akarjuk 
érteni a késői Ady-líra ma még sok homály-burkolta részletét. Állításai-
nak egy részét sok érvvel támasztja alá, bizonyára maradandó részeit 
alkotva meg így a többek munkájából kialakulóban levő pályaképnek. 
Ha talán nem kisebb is azoknak a megállapításainak száma, amelyek 
nem - vagy csak erősen módosítottan - hagyományozódnak majd át a 
későbbi kutatásokba, megtermékenyítő szerepük ezeknek is fontos 
lehet. (Akadémiai, 1980.) 
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