
SZÉLES K L Á R A 

A MODERN MAGYAR LÍRA SZÜLETÉSÉRŐL, 
AVAGY: VAN-E A KÖLTÉSZETNEK FÓKUSZA? 

I. Hipotézis 

Vajon igaz-e az a feltevés, hogy egy-egy műalkotásnak — 
minél jelentősebb, annál kézenfekvőbben — van bizonyos 
fókusza, gyújtópontja. Ez mintegy magába gyűjti a mű lénye-
ges belső összefüggéseit, mint nagyítólencse a sugárnyalábo-
kat. így nemcsak gyújtó-, hanem gyűjtőpontnak is tekint-
hető; olyan kiinduló- és végpontnak, amely vezérfonalként 
is szolgálhat a szóban forgó összefüggések nyomon követésé-
hez, felfejtéséhez. (Például egy-egy interpretációban, az értel-
mezés különböző változataiban.) Tehát olyan pont, amely 
irányjelzőként is alkalmazható a mű összefüggésrendjeinek 
követéséhez. Ez a szerep vonatkozhat elsősorban egy adott 
műalkotásra. De az adott alkotás életműbéli funkcióján 
keresztül vonatkozhat a művész életrajzi, lélekrajzi, fejlődés-
történeti erővonalainak felfedésére is. Ez a bizonyos fókusz 
vezérfonal lehet a távolabbi, „külső"; irodalomtörténeti, 
világirodalmi, társadalmi-történelmi kapcsolatoknak, talál-
kozásoknak, eredőknek, s ezek ok-hálózatainak; esztétikai, 
mitológiai stb. tartalmaknak felgöngyölítéséhez is; vagyis a 
műalkotás, s az életmű szemantikai, szemiotikai stb. tartal-
mainak megvilágításához, felszínre hozásához.1 

1 Siegfried J. Schmidt szintén fókusz műszóval jelöli a mű központ-
ját, kohéziós erejét (Texttheorie. Probleme einer Linguistik der sprach-
lichen Kommunikation. München 1973). A „kohézió" kiemelése kap-
csán idézi Szabó Zoltán : A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai. Kolozs-
vár-Napoca. 1977. Saját, ilyen tárgyú közleményem korábban, 1972-
ben jelent meg. (Kísérlet egy műelemzés-model! felállítására. Fii. Közi. 
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Mindezek kísérleti kipróbálására, bemutatására jelenleg a 
századforduló egyik magyar költőjét: Komjáthy Jenőt, élet-
művének egyetlen pontját — vázolt hipotézisem értelmében 
kiválasztott fókuszát - , egyben tehát az ebben sűrítődő, 
ebből kibontható összefüggéshálózatok egy részét emelem ki. 

III a. Költészetünk korszakváltása és Komjáthy Jenő 

Felmerülhet a kérdés: miért tekinthető Komjáthy Jenő 
különös és jellegzetes példának talán nemcsak a századforduló 
magyar költészetében, hanem — mint extrém jelenség — az 
európai líra történetében is. Személyisége, sorsa mintha 
megelőlegezné a XX. századi nagy rejtőzködők életútját: 
Franz Kafkáét, Robert Musilét. Polgári iskolai tanárként, 
Szenicen - eldugott, kis helyen, szlovák nyelvű környezet-
ben — úgy éli le rövid életét, harminchét évét (1858— 1895), 
hogy hirtelen, ma is megfejtetlen okból eredő halála napján 
jelenik meg első, egyetlen versgyűjteménye, magánkiadásban, 
A homályból címen. Több kötetet kitevő nyelvészeti, filozófiai 
írásai ma is kiadatlanok. Életében, s közvetlenül halála után 
csak a szűk családi, baráti kör tartja számon fel nem ismert 
zseniként. Ez a kör egyben az akkor elég szegényes irodalmi 
ellenzék tábora: Reviczky Gyula, akivel levelezik; Madách 
Aladár, a drámaíró fia; a Palágyi-testvérek (Menyhért és 
Lajos), akik az öreg Vajdát, Reviczkyt is tisztelettel vették 
körül. Ez utóbbiak szorgalmazzák síremléke felállítását; 
ők írják róla az első méltató tanulmányokat, előadásokat.2 

1972/1 — 2.) Úgy vélem, hogy a két, egymástól teljesen független gon-
dolatmenet hasonlóságai a közös, objektív alapokra vezethetőek 
vissza. Fenti tanulmány folytatását a Literatura közölte. (Újabb kísér-
let egy műelemzés-modelí felállítására. 1984/3. 294—327.) 

2 Palágyi Lajos: Komjáthy Jenő. Magyar Szemle 1895. február. 
Palágyi Menyhért: Komjáthy Jenő emlékezete. Felolvasás a Petőfi 
Társaságban, Jelenkor 1896/8. sz. Palágyi Menyhért: Egy rajongóról. 
Magyar Szalon, 1895. 1 2 1 7 - 1230. Rajtuk kívül Telekes Béla ír verset 
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Jellemző módon, síremléke leleplezésekor — amely sírkövön 
Palágyi Lajos négy sora olvasható — a helyi felső kereskedel-
mi iskola igazgatója, a tanár-kolléga: Kirschner Béla tart 
érzelmekben gazdag szónoklatot (1897). Személye hivatalos 
tudomásulvételét voltaképpen az az öt sor jelzi, amellyel a 
Pallas Nagy Lexikonában Négyessy László szerepelteti 
(1895. X. kötet). Ezután tizenhat esztendeig látszólag teljes 
irodalomtörténeti tetszhalálba merül. Azért látszólagos csu-
pán ez a feledésbe merülése, mert ez idő alatt is, búvópatak-
ként feltűnik. Éppen azok szellemi életében bukkan fel, akik 
majd az irodalmi élet nagy megújulását, új felvirágzását hoz-
zák: a Nyugat leendő vezéralakjai között. Nyomtatásban 
elsőként Juhász Gyula ír róla, mint „Egy elfelejtett magyar 
lángész"-ről, akinek gondolatvilágában „Buddha, Plátó, 
Spinoza, Schopenhauer egyesülnek", „összhangos egésszé, 
költői egyéniséggé". S ez a rajongó, tisztelgő írás csak hóna-
pokkal előzi meg a húszéves Kosztolányi Dezső hasonló 
hőfokú vallomását, amely a Bácskai Hírlapban lát napvilá-
got. Őszerinte Komjáthy a „legmodernebb költőnk", s 
az „egyéniség apostola, mint Emerson, Ibsen és Nietzsche". 
Babits —Juhász —Kosztolányi levelezésében szintén állandó-
an jelenlevő személy, eszmény : Komjáthy Jenő. Az akkor 
még pályakezdés gondjaival küzdő fiatalemberek egyetértőleg 
ejtenek szót a Komjáthy-társaság tervéről. S különösen el-
dugott, vidéki száműzöttségeik idején emlegetik, egyszerre 
elrettentő és biztató példaként. Juhász Gyula Szakolcára, 

Komjáthy tiszteletére. Haláláról s egyben verseskötete megjelenéséről 
a következő lapok adnak hírt: Nógrádi Lapok, Losonci Nevelés, 
Érsekújvár és Vidéke, Pesti Hírlap, Nemzet, Budapesti Hírlap, 
Egyetértés, Fővárosi Lapok, Magyar Újság, Hazánk, Pester Lloyd, 
Neues Pester Journal, Politisches Volksblatt, Budapester Tageblatt, 
Neues Politisches Volksblatt, Magyar Újság, Nemzeti Újság, Buda-
pest, Magyarország. Hosszabban a Polgári Iskolai Közlöny foglalko-
zik munkásságával (Kirschner Béla), és a Budapester Tageblaltban 
Sternberg Ottó, aki így ír róla: „Eugen Komjáthy war eine echte, 
eine grosse Dichternatur, ein Idealist vom reinesten Schlage, wie sie 
der ungarische Parnass nur selten hervorbringt". 



A modern magyar líra 667 

Máramarosszigetre vetődve „balsorsú rokon"-ként, „vér-
tanú kollegám"-ként beszél róla.3 így nem csoda, ha Babits 
felháborodva emeli fel a szavát akkor, amikor — Komjáthy 
halála után tizenhat évvel - elkezdődik a költő felfedezése, 
a hivatalos irodalom részéről. Éppen a Nyugat táborával, 
Adyval szemben álló fórum : Rákosi Jenő Budapesti Hírlap 
Újságvállalata kiadásában jelenik meg az első — inkább ter-
jedelmes, mint értékes - monográfia Komjáthy Jenőről. 
A szerző : Sikabonyi Antal. S a kötet lelkes méltatását maga 
Rákosi Jenő írja meg. Úgy dicsőíti Komjáthyt, az ismeret-
lenségben meghúzódó „titáni szellemet", mint aki példás 
ellenképe a botrányos, a „mi kis borotváltképű felforgatóink" 
egyikének: Ady Endrének.4 íme, a csendes, elfeledett lírikus 
egyszerre harsány irodalmi harcnak lesz, ha nem is központja, 
de tétje. Babits joggal sóhajthat így, egyben válaszként is, 
ugyanebben az évben : „Én Istenem, ha elgondolom : nem is 
olyan régen, kevesen, fiatalok, ismeretlenek rajongtunk egy 
halottért, egy ismeretlenért, aki . . . a miénk volt teljesen, 
kizárólag, a mi költőnk, gyökerünk a múltban, erőnk a 
jövőre."5 

Közel száz év múltán, most, a mi századfordulónkon úgy 
láthatjuk : Babits szavai pontosan tükrözik az irodalomtörté-
neti valóságot. Ma már általánosan elfogadott tény, hogy 

3 Juhász Gyula, Tűz, I. évf. 1. sz. 1905. április 20.; Kosztolányi 
Dezső: Komjáthy Jenő, Bácskai Hírlap, 1905. december 31.; Babits— 
Juhász— Kosztolányi levelezése, Új Magyar Múzeum. Sajtó alá ren-
dezte: Belia György. 1959. 81., 82., 87., 98., 1 4 5 - 1 4 6 . , 2 8 5 - 2 8 6 . , 316. 
Juhász Gyula Összes Művei. Levelezés I. 1900—1922. Sajtó alá ren-
dezte: Belia György, 1981. LásdBevilaqua-Borsody Bélához, 258., vö. 
meg 21. („Éljen Nietzsche! Éljen Komjáthy Jenő!"), 46—47., 101., 
126., 133., 262., 372. 

4 Rákosi Jenő: Sikabonyi: Komjáthy Jenő. 1909. november 30. 
Rákosi Jenő Művei. II. 126—133. 

5 Babits Mihály: Az irodalom halottjai (1910). In: Irodalmi problé-
mák, 179. A nyugatosok Komjáthy-kultuszában talán a közismert 
Négyesy-szeminárium is szerepet játszhatott, hiszen Négyesy még a 
költő halála évében megkereste az özvegyet levelével, hogy az adatokat 
rögzítse a lexikon számára. 

6 It 89/4 
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Komjáthy Jenő a Nyugat-mozgalom, Ady költészete leg-
közvetlenebb elődje volt. Jelentékeny szakirodalom tanúságát 
idézhetjük bizonyításul.6 Kérdésem most az: miként követ-
hető, miként válhat szemléletessé ez az irodalomtörténeti 
fordulat — hipotézisem értelmében — akár egyetlen, kivá-
lasztott fókuszon keresztül? 

II/b. A kiválasztott fókusz: „FÉNY"7 

Egy versen belül 

Kézenfekvő az egyetlen, első (s egyben utolsó) Komjáthy 
Jenő kötet címéből és címadó verséből kiindulni. Ez a vers: 
A homályból, méltatói szerint egybehangzóan a költő egyik 
legreprezentatívabb műve. Maga a szó egyben kép, sőt láto-
más is. Mindhárom síkon (grammatikailag, stilisztikai-je-
lentéstani vonatkozásban s a vízióban) egyaránt a FÉNY a 
főszereplő. Már az első sor is erről tanúskodik : 

Ki fény vagyok, homályban éltem, . . . 

Ez a kezdés azt is elárulja: azonos ez a FÉNY a költővel 
mint a vers alanyával. S a költemény további menete során 
még erre az első sorra, s magára a címre visszavetülve is 
újabb rendszerszerű összefüggések tűnnek elő. 

Maga ez a FÉNY új és új változatokban tér vissza a követ-
kező, összesen tizenegy szakaszban. Megjelenik úgy, mint 
„lobogás", mint „más napok ragyogásá"-nak ellenében, tő-
lük távol létező „tiszta, nagy hév" (egyben tehát mint akarás, 
elszántság izzása). Felbukkan úgy, mint „sugár", „magában 
égő láng", mint „boldog csillagokkal együtt lobogás", majd 

6 Horváth János: Komjáthy Jenő. It 1912. 9—22., illetve: Tanul-
mányok, 1956.; Riedl Frigyes: Vajda, Reviczky, Komjáthy, Komlós 
Aladár: Komjáthy Jenő. M T A OK I. 1955. és A magyar költészet 
Petőfitől Ady ig. 1959.; Rónay György: Petőfi és Ady között. 1958.; 
Németh G. Béla: A magyar szimbolizmus kezdeteinek kérdéseihez. It 
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„széjjelomló fény", mint „millió sugárra foszló", „minden 
szívet átjáró" fény, mint olyan „tiszta láng", amelyet beoltani 
vágyik milliók szívébe. Megjelenik úgy, mint olyan „láng", 
olyan „nap", amit a szívében hord, amellyel rokon „világot", 
(világosságot) kell gyújtani ; amelynek köszönhetően ő lát és 
láttatni kíván, képes. A puszta felsorakoztatás is jelezheti azt 
a fajta többértelműséget, különféle átvitt jelentéseket, ame-
lyeknek megjelölésére jól alkalmazhatjuk a modern költészet 
jellemzésére kialakított, különféle, e századbeli elméleti ki-
fejezéseket. Ez a fajta „magányos lobogás" — sokcsatornás 
érdeklődést kíván (I. A. Richards), szokatlan asszociációkat 
tartalmaz (Allen Tate), mítoszalkotó költészetről tanúsko-
dik, állításai drámai megnyilatkozásokká válnak (Cleanth 
Brooks), szubracionális ikonszerűség hordozója (W. K. 
Wimsatt), a költő saját dialektikája vezérli (Kenneth Burke), 
logikai többértelműség van jelen benne (William Empson) 
stb. 

Mindez adódik abból a — korszakában nagy jelentőségű — 
fordulatból, hogy többé nem képeket, metaforákat alkalmaz, 
hanem szimbólumot alkot, ahogy ezt igen pontosan kifejtette 
Németh G. Béla: szemléletváltozás történik Komjáthynál, 
s ez a változás poétikailag a szimbolikus kifejezésmód meg-
születéséhez vezet, s szimbólumai többnyire egyben önszim-
bólumok.8 Ezek egyike a FÉNY. 

Akár ennek az egyetlen, kiemelt versnek alapján is érzékel-
hető, hogy ez, az itt fókuszként kezelt költői elem; s akár az 
előbb felsorakoztatott változatai is különféle árnyalatokat, 
egyben állandó fokozódást, mozgást képviselnek — ebben is 

1956.; in: Mű és személyiség. 1970. 542—582.; uő: Megvilágosodás és 
korforduló, in: Küllő és kerék. 1981. 2 9 0 - 3 1 5 . ; Türelmetlen és késle-
kedő félszázad. 1971. 252— 256. ; A személyiség mint értékcél a század-
vég magyar lírájában, in: Századutóról — századelőről. 1985. 79— 100. 

7 Nem egyetlen lehetséges fókuszként beszélek a „FÉNY"-ről , 
hanem, mint egyikről a több, lehetséges közül. 

8 Németh G. Béla: i. m. 1956. 1970. 558. 

6* 



670 Széles Klára 

a fény, a tűz lobogásának jelenségéhez hasonlóan. Olyan 
sajátos vibrálást, amely átfogja és összekapcsolja a kompozí-
ció egészét. Tehát nemcsak elem, hanem dinamizmus, művé-
szi történés hordozója is. 

A FÉNY itt, miközben jelentéseiben, asszociációiban 
hatalmas távolságokat hidal át, egyszerre képviseli a vallo-
másos én megjelenítését; ugyanakkor, nem kisebb hangsúllyal 
magának az ihlet megragadottságának, extatikus megnyilat-
kozását; s mindezeken keresztül, nagyon átvitt, éterikus 
változatban egyfajta költői-társadalmi programot is: a láza-
dásnak, harcnak, s e lázadó szellem terjesztésének szándékát. 
Ez utóbbit igen sejtelmesen. („Elűzve a sűrű homályt.") 

Ez utóbbi kiemelt sor figyelmeztet arra: a FÉNY-hez 
elengedhetetlenül hozzátartozik ellentéte — itt a homály 
(másutt: sötétség, árny stb.). Hiszen a vers megjelenített vízi-
ója, egyben ihletforrása és „történése" nem egyszerűen csak a 
fényesség, világosság léte, öröme (átvitt értelemben: a meg-
világosodás, a látás és láttatás átélésében), hanem maga a 
homályból fénybe átfordulás; a homály ellenében felvilágló, 
a sötétséget legyőző FÉNY megjelenése. 

Erre a történésre, a fordulat átélésének eufóriájára utal az 
is, hogy ez a fókusz nemcsak dinamikus természetű (mint más 
művek hasonló csomópontjai), hanem, Komjáthynál: maga 
a dinamizmus. Akárcsak a költeményben szereplő igék jellege 
is jelzi ezt (lobogás, széjjelomlás, millió sugárra foszlás, lángot 
gyújtás stb.). Valamennyi ismétlődő cselekvést mutat fel, 
nyugtalan, izgékony és izgató tevékenységet, amely magában 
hordozza a továbbadás, különböző értelmű sokszorozás, 
sokszorozódás jegyeit. S ez tapasztalható a vers első sorától 
az utolsó sorig érzékelhető, emelkedő, áradó, „crescendó"-
nak nevezhető hangvételen, egyben kompozíciós íven (még 
ha ez utóbbi nem is töretlen).9 

Együttesen : egy versen belül a kiválasztott fókusz és belső 
összefüggései mintegy reprezentálják a költői szemlélet, ki-

9 Németh G. Béla: i. m. 1980. 3 0 4 - 3 0 8 . 
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fejezésmód, grammatika, szemantika, vízió, kompozíció 
alapvető karakterét. 

II/с. A kiválasztott fókusz: „FÉNY" 
Az életművön belül 

Komjáthy Jenő egész oeuvre-jében két alapvető verstípus 
váltakozik, hullámzik. Úgy is tekinthetjük, hogy a FÉNY, 
illetve az árny versei ezek. A fény ellentéte: a homály, a sötét-
ség és ezek társai : a sír, a halál, a semmibe hullás, az alvilág 
maga. A költő lesújtottságáról valló költeményei e veszedel-
mek fenyegetését idézik. Akkor születnek a borúnak, az 
elborulásnak ezek a versei, amikor úgy érzi: „A síri szellemek 
hatalma / leigáz engem" (Nyugodt a lelkem ...); „Erőtlen, 
kétségb'esve lankadok" (Altató). így szól önmagához: 
„Gondolj a sírra, láz betegje!" (Magamhoz). Az ehhez a 
típushoz sorolható művek sokszor már címükben is elárulják 
a mélypontra jutást, a kétségbeesés alaphelyzetét: Le vagyok 
tiporva . . ., Mind hasztalan!, Megőszült a világ, Feledni!, 
Meghalok, Csak jót ne várj!, Árnyék borult rám stb. A másik 
típus mindennek az elesettségnek éles ellentétéről: felülkere-
kedésről, győzelemről, túláradó boldogságról, gyönyörűség-
ről tanúskodik (Himnusz, Valami suttog..., Kéj, Szokatlan 
hangot üték meg . . ., Repülj dalom, A magasból, Riadó, Lesz 
még egyszer kikelet!, Diadalének, Fejemben egy világ, 
Hurráh! stb.). Ez utóbbi fajta versekben - amelyeket Németh 
G. Béla heurékás élményű verseknek nevez (s amelyek tehát 
egyben bizonyosfajta vershelyzetek is) — az előbbiekkel 
szemben arról vall : „Csodás erőt támadni érzek" (Himnusz), 
„Harsan a szózat fényes egekből" (Valami suttog ...), 
„Fensőbb világok napja süt reám / Minden ragyog, zeng, 
énekel" (A sápadt asszony), „Itt állok én a lét magasán / Lel-
kem napfényes álmaival" (A magasból) stb. 

Magától adódik, hogy a két verstípus forrása, egyben hang-
vételének egyik eredője a kedélyállapot váltakozása. Aligha 
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létezik olyan költészet, amelyben ez ne lenne jelen. Komjáthy 
Jenőnél az a megkülönböztető vonás, hogy ez a váltakozás 
mindig éles ellentétekként bukkan fel, s főként: uralkodó 
szerepet kap az életmű egészében, mint elsődleges mozgató-
rugó és ihletforrás. Megfigyelhetjük azt is, hogy bizonyos 
— akaratlan — szabályszerűséggel a sötétség, az árnyék, a le-
törtség jegyében született versek egyben a gyengébb esztétikai 
minőséget is jelentik, sokszor epigon jellegűek (Ábrándos 
fiú, Régi rege darabjai, Istenek, A hipokritákhoz stb.). 
A legsikerültebb, legeredetibb művei mind a FÉNY jegyében 
fogantak, a másik típushoz tartoznak. (Lásd a már kiemelt 
heurékás élményűeket, de A homályból, Diadalének, Új Józsue 
címűeket is, s az egész f/oa-ciklust stb.) Jellemző — s ez már 
kötete felépítésére, szerkesztési elgondolására is vonatkozik 
— , hogy egyetlen különálló ciklusa van, s ez a fent említett, 
a szerelmeséhez, feleségéhez szóló versfüzér: az, amely már 
névadásában is a rátalálást, a győzelem örömét sugározza. 
A versek egyes darabjai már címükben, verskezdő soraikban 
is a FÉNY, a ragyogás gyönyörét idézik. Óh, mennyi fény ! — 
sóhajt fel a szerelem bűvöletében. „Ki vagy te fény?" — szól 
kedveséhez, majd „fényes égi látomány"-nak nevezi (Ki vagy ? 
Vallomás). „Óh mi gyönyörnek a lángja hevít!" — kiált fel 
Szerelem című versében. Máskor úgy szól Éloához, hogy ép-
pen a sokszoros értelmű, költői fény jegyében kapcsolja 
egybe lényeiket: 

Szívedben az a nap ragyog, 
Mitől meglelkesül s magasra gyúlt enyém. 

(Enyém vagy!) 

Mindez — s akár az itt különösen gyakori felkiáltójelek sora 
— jelzi közvetlenül, hogy a FÉNY megpillantása, maga a 
megvilágosodás pillanata Komjáthy Jenőnél kiváltságosán 
fontos ihlet-alkalom.10 Egyúttal akár az idézett példák is 
szemléltethetik, hogy ennek a fajta telítettségnek, túláradás-

10 Németh G. Béla: i. m. 1980. 
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nak, eufóriának közvetlen költői rokona itt a gyönyör, a kéj, 
az álom bódulata, máskor a magasság, a felemelkedés, a re-
pülés képzete, akár fényes hegytetők ró'l, akár szárnyakról van 
szó. De mindez már átvezet a következő, tágabb összefüggés-
sorhoz. 

III. A kiválasztott fókusz: „FÉNY" 
Az életművön kívül: kultúrtörténeti kapcsolatok 

Máreddig is joggal kísérthetett a képek alkalmazásának, a 
FÉNY költői szerepének idézésénél az állandó utalás első-
sorban a Bibliára, a kereszténység képeire, de egyéb ősi míto-
szokra is. Már az első, közelebbről vizsgált versben (A ho-
mályból) is joggal ismerhetjük fel Mózes 1. könyvét, a Gene-
zist, mint a képek hátterét, asszociációit. De a Világosság 
mint a Sötétség ellentéte és lebírója nemcsak itt, s nemcsak 
János evangéliumában található meg, hanem a két őserő 
harcából kiinduló mitológiák sokaságában, asszíriai, babiló-
niai, egyiptomi stb. keletkezés-mítoszokban is. Valamennyi-
nél kapcsolódik ez az ősi harc az isteni és istenellenes (go-
nosz) harcához. 

Komjáthy Jenő költői képzelete ebben a mitikus, isteni 
szférában mozog. Többször konkrét módon is hivatkozik 
például a keresztény hitvilágra („Nem ülhet rajtam diadalt / 
Az ördög és az éj hatalma." — A szenvedélyek), máskor — 
mint már az idézett sorokon belül is — átvittebb, többértel-
műbb az utalás s az utalásrendszer, maga az „éj hatalma" 
például. „Ti árnyak, alvilági rész" - szól a hipokritákhoz, 
mintegy a görög mitológia hangján (holott szándékosan 
kerüli az antik hivatkozásokat, a régi magyar irodalom ha-
gyományainak ellenszegülőjeként).11 Németh G. Béla beszél 
arról is, hogy mennyire tudatos önszimbólumaiban a Krisz-
tussal azonosulás;12 máskor átvittebb, távolibb értelemben a 

11 Németh G. Béla: i. m. 1956., 1971. 
12 Németh G. Béla: i. m. 1956. 
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FÉNY egyetemes jelképrendszeréhez kapcsolódik („ . . .en-
gem szárnyak emelnek / Ihlet lángja . . ."). Hangján „Oly-
kor az égbolt / Villáma, gyors tüze átcsap" — úgy érzi 
(Szokatlan hangot üt ék meg ...). Egy azonos mindegyikben: 
küldetéses, prófétai, megistenülő, megszállott poéta; vátesz-
ként fellépő költő áll elénk. Ennek révén joggal rokonítható 
nemcsak kortársai egy részével, de ennek a századfordulónak 
számos, jellegzetes társadalmi jelenségével : a zseni-tudat igen 
széles skálájú változataival is. 

Mindebből emeljük ki azt, ami sajátosan az övé. Azt a 
tényt, hogy ő voltaképpen mintegy erre a mozzanatra épít : a 
FÉNY felvillanásának, a megszállottság felhevült pillanatai-
nak mámorában él és alkot. S megfordíthatjuk : efféle alko-
tásaiban él és hat legerőteljesebben utókorára. Ez olvasható le 
Mednyánszky róla festett portréjáról, de fennmaradt fény-
képéről is. Ez tükröződik a kortársak, ismerősök róla meg-
őrzött emlékképeiben. Palágyi Lajos, a barát így jeleníti meg: 
„magas termetű, szőke hajú, nagy kék szemű, csodálatos 
idealista". S ez az átszellemültség Sternberg Ottó felidézésé-
ben már úgy szerepel, mint „blonden Christuskopf" — „und 
die grosse blauen Augen". S ez a külső megjelenés, ez a Krisz-
tus-hasonlóság további átvitt értelemben, az egész, sajátos 
életútban is megjelenítődik. A feljegyzett benyomásokat 
tekinthetjük olyan külső jegyeknek, amelyek egybevágnak 
például azzal a vallomással, amelyet egy ifjúkori levelében 
így olvashatunk (önmagáról harmadik személyben beszélve) : 
„Az életet csupán eszköznek tekinti, lépcsőnek, mely maga-
sabb régiókba fölvezet." Húszévesen írja ezt (1878. május 
31-én), de halálától visszatekintve ennek a létprogramnak 
megvalósítását, egy mitikus szerep tudatos vállalását, meg-
testesítését láthatjuk. Prófétikus küldetés érzetének, a meg-
szállott pillanatoknak alárendelt életet, amely a hirtelen, 
magánosan fel-fellobbanó FÉNY-hez hasonló, s amely 
hasonló váratlansággal, rejtélyességgel lobban ki. 

De legjellemzőbbé, legmaradandóbbá, s egyben a hagyo-
mány hivatott közvetítőjévé az teszi, hogy mindez hozzátar-



A modern magyar líra 675 

tozik, alapjául szolgál annak, hogy éppen ő ír le ilyen sorokat 
a XIX. század legvégén : 

Ki látott engem tűzszekéren 
Mint prófétát egykoron 
Illést se látta minden ember 
Csak az, ki lelkével rokon. 

Halljuk a négy sort és óhatatlanul, közvetlenül idézheti fel 
az Illés szekerént, a Ki látott engem ?-et, a „fényembert köd-
be bújva" — a nagy utódot, követőt: Adyt. 

A FÉNY, a fókusz, jelentései teljességében elkíséri, átíveli 
a líra korszakos átváltozásának útját, rávilágít erre a történeti 
folyamatra is, belső összefüggéseinek felfejtéséhez lényeges 
utalásokat ad. 


