
TAMÁS ATTILA 

Szecessziós természetkultusz 
és forradalmiság egybefonódásai az Ady-lírában 

Király István több ezer lap terjedelmű Ady-köteteiből 
„hosszú időkre szólóan meríthet [...] az is, aki kutatóként 
közelít a benne tárgyalt anyaghoz, és az is, akinek az a 
hivatása, hogy az írói életműveket valamilyen formában 
közelebb vigye a közönséghez. Sokszor késztet ugyanakkor 
ellentmondásra, fontos kérdések megítélésében is [...] első-
ként talán [...] a forradalmiság problémaköre kíván itt 
említést [...] Szecesszió és vitaiizmus, vitaiizmus és forradal-
miság összefüggései is újabb [...] kutatásokat tennének 
szükségessé..." 

Egy tíz évvel korábban megjelent könyvbírálatban' meg-
fogalmazott véleményt kísérelnek meg a következő sorok 
egy fokkal részletesebben kifejteni. I langsúlyozva, hogy ez 
csupán kezdete lehet egy megindításra váró általánosabb 
kép-átrajzolási folyamatnak. Ismeretes, hogy Király István 
hatalmas szakmai tudása és kitűnő érzéke végső soron teljes 
mértékű (jellegében a történelem menete által meghatáro-
zottan változó) politikai elkötelezettséggel társult - oly 
módon, hogy az előbbinek ugyan mindegyre növekedett a 
súlya, anélkül azonban, hogy az utóbbinak az irányító 
szerepén ez bármit is változtatott volna. Király sokéves 
munka súlyát magukban hordó Ady-könyveit tehát éppoly 
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kevéssé tolhatja félre - a pártideológia terheitől megszaba-
dulva - a szakma, mint ahogy annak valamiféle kiigazítgatá-
saival, különböző „kinövések" lefaragásával sem elégedhet 
meg. (És természetesen arra sem lehetne jó eredmény 
reményében vállalkozni, hogy valamilyen primitív radika-
lizmus szellemében valaki minden fontosabb pontján épp 
az ellenkezőjét fogalmazza meg a korábban leírtaknak.) A 
Király István (és részben követői) által létrehozott építmény 
részleteit és egésszé építésük elveit szinte kőről kőre, 
összeillesztésről összeillesztésre kiterjedő figyelemmel kell 
a továbbiakban újravizsgálnunk, ha azt akarjuk, hogy ennek 
a folyamatnak az eredményeképpen olyan új egész jöjjön 
létre, mely végre megfelel az igazságnak. (Ami mindenek-
előtt - jó azért, ha közbe ennek is tudatában vagyunk - „az 
igazság" saját korunkban érvényessé váló részét jelentheti.) 

Hogy adott esetben hol kezdjük el ezt a munkát, azt 
félig-meddig a véletlenre is rábízhatjuk. 

* 

„Egyelőre a legmagasabb téren folyik a harc. A művészet-
ben, irodalomban. A régi korlátok hívei gúnyolják az 
apostolokat, félreértik törekvéseiket, s legjobban félreértik 
e törekvés alapját. A nagy tömeg divatnak tekinti, pedig egy 
nagy világátalakulás első, igénytelen előcsatározása. Hagyjá-
tok hát a szecessziót ti, kik a korlátok bábjai vagytok! 
Forradalom és emberek kellenek hozzá, nem divatbábok. 
A szecesszió új, átalakított világából fog erre a századra 
visszatekinteni a jövő század Gibbonja!" - hirdette a múlt 
század utolsó évében Ady.2 Szecesszióhoz kapcsolódása 
nem is maradt rejtve a kortársak előtt, ezzel a ténnyel tehát a 
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későbbiekben is szembe kellett nézni. Király István írásai 
azonban kategorikusan elutasították azt a felfogást, mely 
szerint ez a kapcsolat maradandóan fontos tényezőjévé lett 
volna az Ady-életműnek. Elismerte ugyan, hogy verseinek 
sorában több olyan is van, amelyik a rajta észlelhető 
„dekoratív mozzanatok uralkodó voltával", „a stilizáló, indá-
zó, vibráló" motívumok révén „valóban emlékeztetett a 
szecesszió, aJugendstil, az art nouveau [...] művészi szándé-
kaira", ebben azonban ő inkább csak megtévesztő látszatot 
volt hajlandó elismerni. A szecesszió fogalma őszerinte 
túlságosan szűknek, egyszersmind túlságosan tágnak is 
bizonyult az Adv-líra említett részének jellemzésére.3 Rész-
ben azért van ez így - fejtegeti - , mivel a „szecesszió" szó 
csak az osztrák mozgalomra vonatkozhatott (ennek ugyan 
ellentmond az előbbi, szinonimákat is felsoroló idézet!), 
másrészt azért, „mert egyfajta tagadást, lázongó elutasítást, 
egyfajta nem-et jelentett csupán ez a szó, s nem valamiféle 
határozott arculatú irányt, törekvést". Elismeri ugyan aztán, 
hogy többen „az életkultuszt, az életigenlést, a »vitális 
lázadást« vélik [!] központi meghatározójának, ezt követően 
azonban már érvelés nélkül is megfogalmazza ítéletét, mely 
szerint „nem alkalmas tehát [!] a. szecesszió elnevezés arra, 
hogy [...] Ady költészetének [...] díszítő, pompázó, életigenlő 
szépségkultuszát vele jelöljük meg". Ehelyett ajánlja - és 
majd használja is - a maga alkotta „esztétizáló modernség" 
elnevezését.4 

Úgy gondolom, hogy az impresszionizmusban, a szimbo-
lizmusban és a szecesszióban kimutatható közös jegyek 
alkalmi gyűjtő-elnevezéseként nem is alaptalanul hozta 
létre vizsgálódásainak eredményeként ezt a szókapcsolatot. 
Ez azonban semmiképpen sem teheti jogossá a szűkebb 
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fogalmak használatának elutasítását. Pók Lajos ezért teljes 
joggal mondta ki Szecesszió-kötetének előtanulmányában -
érthető módon csak visszafogott hangon vitázva, de azért 
határozottan - , hogy „a differenciáltabb történeti és esztéti-
kai megközelítés érdekében nem lehet lemondani a sze-
cessziós művészeti mozgalmak és a modernség más jelent-
kezésű formáinak megkülönböztetéséről".1 Ennek ellenére 
a mintegy tíz évvel később megjelent Intés az őrzőkhöz 
testes kötetei Adyról szólva inkább csak olyan szövegössze-
függésekben szerepeltetik - néhányszor - a „szecesszió" 
megjelölést, melyekben a tőle való elhatárolásról, vagy 
legalábbis Adynak ettől való eltávolodásáról esik szó.6 

Részben a Lukács György által létrehozott ún. esztétikai, 
részben pedig a hagyományosabb stílrealizmus-fogalom-
nak politikai szempontok által erősen meghatározott egy-
másba keverésével hozott ugyanis létre Király ehhez az 
eljáráshoz egyfajta ellenpólust. ,Az izmusok [...] bolond 
kavalkádja" nyomán létrejött „félrevezető fogalmi labirin-
tus" elkerülésének programját meghirdetve jórészt azért 
alakította ki egyik oldalon az említett „esztétizáló modern-
ség" kategóriáját, hogy ennek ellenében egy sokkal „pozití-
vabb töltésű"-nek mondható irányzat erővonalait is föl 
lehessen vázolnia. ,A hangulatokba elvesző, esztétizáló 
törekvésekkel, az impresszionizmussal szemben [...] egy 
szigorú, aszketikus formateremtő vágy lett úrrá a lelken, [...] 
a »formák egyszerű konstruálását«, »a meglátott színek« 
»egyszerűsítését«, »a hangsúlyosak és karakterisztikusak« 
kiemelését érezte Bölöni a művész legfőbb feladatának [...] 
egy kemény, puritán, a percnyivel, a hangulatival szembe a 
mélyet, a gondolatit hangsúlyozó formatiszteletben megfo-
galmazódott a baloldali morál. S ez volt Ady és Bölöni között 
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a legfőbb összekötő kapocs.. ."й így lehetett azután a 
vizsgálódások határain kívülre szorítani az olyan körülmé-
nyeket is, hogy magukon a szecessziós-vitalista áramlatokon 
belül is jelentkezett a puszta felületiség kultusza vagy éppen 
a modorrá válás elleni tiltakozás - például H. Bahrnak „az 
igazi és a hamis szecesszió"-ról szóló 1900-as írásában.9 Az 
osztrák szecesszió folyóiratának szerkesztősége 1908-ban a 
lelkeket és a művészeteket átjáró „száguldó, megváltó 
tavaszi vihar"-ként jellemezte az általa képviselt irányzatot10, 
hangsúlyozva, hogy a megújuló művészetnek „két lábbal az 
élet sűrűjében kell állnia".11 A szecesszió másik - berlini -
folyóiratában, лРапЪмл fogalmazódott meg ( már 1897-ben ) 
„viharzó szívű világmegváltók" megnyilatkozásai elől sem 
elzárkózva annak programja, hogy a művészeteknek „átsírt 
tavaszéjszakák mély borzongása" közben sem szabad magát 
az életet elfelejteniük.1" Később Musil „az esztétikai élet-
erődnek a századelőn játszott szerepét kiemelve mindezt a 
viatalizmussal összekapcsoltán szemlélte.13 A folyóirat, 
melynek nevével nem véletlenül lett rokon Stravinsky híres 
Sacre du printemps című zenei alkotása, „a szent tavaszi 
áldozat" szertartásaiban ugyancsak valami egészen mélyről 
jövő, egyetemes megújulás-igényt ünnepelt: „Az ifjúság 
szelleme, mely átjárja a tavaszt, [...] amely a jelent mindig 
»modern«-né fiatalítja, mely a költői alkotás hajtóereje - ez 
a szellem legyen névadója a mi lapunknak is, legyen a 
lapnak jelképe a Ver Sacrum, [...] szent tavaszünnep.14 Éppen 
nem enervált, finomkodó esztéticizmusról, hanem olyan 
viharról írtak, mely „a maga különös mennydörgéseivel 
rázta meg a szellemi atmoszférát".и Henry van de Velde, az 
irányzat egyértelmű iparművészeti vezéralakja is arról szólt, 
hogy a kialakuló új művészetfelfogás „abból az érzéki 
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élményből táplálkozik, amelyet az élet látványa, az élet 
csodája ébreszt bennünk". Maga a felületen érvényesülő 
vonalív is „erő, amely minden más elemi erőhöz hasonlóan 
fejti ki tevékenységét [...] erejét annak energiájából merítik, 
aki papírra vetette". Szerinte akár a fák lombkoronájában is 
olyan vonalakat csodálhatunk, amelyek „sorsunkat eldöntő 
érzésekhez hasonlatosak", és „hatalmas akkordok"-at sugal-
lanak; az új művészetek együttese ezektől tanulva olyan 
vonulatot rajzol elő, „mely az egészséges és természetes 
líraiságtól a túláradó és telhetetlen pátoszig ível".16 „Olyan 
erő a vonal, mely nem fogja megtagadni a maga természe-
tét" - vallja, s szerinte épp „az erő a titka minden lény és 
teremtmény eredetének".1 

Ahogy a szecesszió és az Ady-líra egybefonódásai nyilván-
valónak mutatkoztak a maguk idején, ahhoz hasonlóan a 
szecesszió és a bergsoni vitaiizmus közvetett kapcsolatai 
sem maradtak rejtve. (Ebből a szempontból másodrendű 
kérdés, hogy az életigenlés érzései korábban jelentkeztek-e 
Adyban, mint valamilyen Bergson-hatás.) Amikor például 
Babits arról írt, hogy a bergsoni felfogás jegyében alakuló 
„dinamikus erkölcs és vallás, mely az életet kiveti sarkaiból, 
új, [...] magasabb életet készítve elő", s ezzel kapcsolatban 
olyan új „prófétai egyéniségek szuggesztív hatását" említi, 
akik gyakran „kemény szavakkal ostorozzák nemzetüket és 
kasztjukat az Isten nevében, akitől személyes küldetésüket 
nyerték1", aligha nem gondolt közben a föltétlenül élet-
igenlő és magát a „magyar Messiások" egyikének érző Advra 
is, akinek életművét más vonatkozásban „egyetlen nagy, 
ezerverses élethimnusz"-nak nevezte.14 Maga Bergson 
„szüntelenül megújuló teremtés"-t látott a világban, mely 
„egyre-másra termeli [...] az élet formáit", melynek „mélyén 
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erőkifejtés rejtőzik"; az egyes élő lény mindenekelőtt ener-
giák és mozgások átjáróhelye, míg magának az életnek a 
lényege „a mozgás, [...] a végnélkül folytatódó teremtés", 
mely „mindenestől abban a lendületben van, mely az idő 
mesgyéjén előre taszítja", s „kezdő mozgásának erejéből vég 
nélkül halad előre".20 Nemcsak „Az Élet él és élni akar", „De 
most az Élet itt élni akar", „az Élet szent okokból élni akar" 
(Intés az őrzőkhöz, Margita élni akar, Л Tüz Márciusa) 
hirdetését hatja át ezzel közelről rokon szemlélet, hanem -
természetesen más, közvetlenebb élményekkel és mese-
emlékekkel együtt-akárki mesebeli Jánosi is. („De csinálod, 
mert csinálod, / De csináld, mert erre lettél [...] Gyürkőzz, 
János, rohanj, János.") 

Király István Ady-kötetei ezzel szemben Bergson nevét 
egyetlen alkalommal sem tárgyalják ilyen vonatkozásban. 
Inkább csak mellékesen jön szóba, illetve elhatároló célzat-
tal nyer említést a vele kapcsolatos „nietzschei vagy berg-
soni irracionalizmus". - Esetleg egy némiképp gunyoros 
jelző idézésével összekapcsolva.21 Vagy annak - máskülön-
ben jogos - bírálatában, hogy a magyar lírikustól eltérően a 
jeles filozófus korántsem fordult szembe a háborúval.22 

Emellett még „a vitaiizmus vagy az életfilozófia divatja" jön 
szóba - éppen nem hízelgő hangszínnel. Szembeállítva a 
lelkesen igenelt „természeti optimizmus"- (más megfogal-
mazásokban „biológiai optimizmus"-)sal.25 Noha a sajátosan 
szecessziós színezetű természet- (és ezen belül elsődlege-
sen tavasz- illetve megújulás-)kultusz láthatóan egybe tudott 
oldódni a vitalista életfelfogással. Nemcsak a Ver Sacrum 
bővelkedik a tavasz művészi megjelenítéseiben, az irányzat 
német névváltozatát (.Jugendstil") kialakító Jugend („ifjú-
ság") is címlapjára helyezte egy tavaszi tánc mámorába 
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szédülő fiatal párnak a képét. (Lásd von Zumbusch lendüle-
tes vonalakból bontakozó dekoratív alkotását.24) 

Mindenképpen említést kíván az a tény is, hogy könyvei-
ben Király István figyelmen kívül kívánja hagyni az olyan 
művészi sajátságokat, melyek a késői Ady-lírában képviselik 
a szecesszió különböző színeit. Akár a kicsit már megcsön-
desült „Evőé" köszöntésben, mellyel a „csiklandós-szomo-
rú" Őszt fogadja, de „drága nedvek"-nek „titkos, bűvös 
hegedűk" pengésétől kísért csírázásaiban is, akár a színesen 
ívelő virágmintákkal díszített „cifra szűr"-rel betakarás óvó 
gesztusaiban, a „szép, beteg, csengő kacagás"-ban gyönyör-
ködés megvallásában, bódító álmok kívánásában, „a Halál 
szent parfümjé"-t belégző szerelmi mámorban vagy „kín és 
kéj himnuszá"-nak „fölzengetésében". (Az Ősz dicsérete, 
Cifra szűrömmel betakarlak, Az Idők kedveltjei, Virágos 
karácsonyi ének, Beteg szívemet hallgatod. ) Semmivel sem 
kevésbé fontos azonban ennél, hogy a forradalmas Ady-líra 
tárgyalásakor úgy jár el, mintha ennek alkotása során Ady 
már régen maga mögött hagyta volna a szecessziós sajátsá-
gokat. 

Noha egészében véve közismert tény, hogy ez nem így 
volt, csak a bámulatos hozzáértéssel (és valamilyen kölönös 
öngerjesztő hittel) létrehozott magyarázatfelhők gomolv-
gása takarja el mindegyre a tények jelentős hányadát. 

Nem csak az ismeretes pedig az Ady-versek olvasói 
számára, hogy a népdalbeli vármegyeház-tetőre fölszálló 
páva tollai Adynál mindjárt „kényes, büszke" madarak 
„пар-szédítő" tollaiként jelentek meg. Nem csupán arról van 
szó, hogy Kollwitz, Masereel, Derkovits vagy Uitz metszetei-
nek és karcainak puritán kontrasztosságától tért el gyakran a 
forradalmas Ady-versek színvilága, hiszen ezt önmagában 
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még merőben felületi jelenségnek is minősíthetnénk. Csak-
hogy Adynál a forradalmi változásért kiáltó szavak mélyéti 
sem ritka, hogy ugyanaz a „Láz" lüktet, mely a szerelmi 
mámorban hajtja egymáshoz a párokat. (Mint például, az Új, 
tavaszi seregszemlében, a művészetet éltető „Betűt, vonalt, 
színt és hitet" is kiváltva. ) Az ő költészetében gyakorta hívott 
forradalom nem pusztán szociális - és társadalmat átstruktu-
ráló-változás, hanem az el nem fojtható, áramló, virágzásba 
bomló Élet egészének is egyfajta diadala. Tavasz, ifjúság, vér, 
szerelem, mámor, forradalom: mindez egymástól el nem 
választhatóan tartozik nála egymáshoz. A késői - épp 
fáradtságával megindító - Strófák május elsejére első szaka-
sza „Május, lány, virág, muzsika" emlékeit követően, ezek 
természetes folytatójaként idézi föl (és búcsúztatja el fájdal-
masan) a „vörös Május" tomboló forradalmasságának idő-
szakát. (A senkinek nem vétő „virágos és szép" cseresznyefá-
ban köszöntve végül azt, ami még épen maradt meg 
számára a tavaszból.) Az ő mitológiájában „Valami szent, 
nagy éjszakán / Vad nászban megfogant az élet / S azóta tart 
a nász örökké" (A csókok átka). Ha tény is, hogy még az első 
Ady-kötetből való ez a vers, a későbbieket tekintve sem kell 
mást mondanunk, mint hogy majd módosul ez a mítosz, 
érvényét azonban nem veszíti, másiknak nem adja át a 
helyét. A sodró erejű Rohanunk a forradalomba szavai is 
azt róják majd föl a késlekedőknek, hogy mindeddig 
„Szüzek voltunk a forradalmak / Magas, piros, hős nászi-
ágyán", és azt köszönti, hogy el nem leplezhetően „bőrünk 
alól kisüt lobogva / Már vérünk.. ." . A Jövendő uralmának 
megteremtésére hivatott tömegek is „szűz proletárseregek" 
jelmezében lépnek nála színre - makulátlan fehérségükkel 
inkább a szecessziót részben előkészítő prearaffaeliták 
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festményeinek egyes alakjait (vagy csoportjukét) idézve a 
szemünk elé, mint amennyire a századforduló gyártelepei-
nek lakóit. (A fehértől magának a szecessziónak a festői sem 
mindig idegenkedtek; itt is lehet akár az említett Jugend-
címlapra hivatkozni.) „Szabad Május szabad és szánt tömeg-
je, /Virágok alatt csókolózzatok" - lelkesít, biztat később is, 
a Tavasz legyőzhetetlenségét hirdetve (A Május, szabad). Az 
„Örökös forradalom" és az „örökös lakodalom" egymással 
párhuzamos szöveghelyzetben szerepel nála (a késői Min-
dent hurcolva soraiban), mint ahogy „Tavasznak s vérnek 
örök forradalmát" köszöntik a Piros g)>ász ünnepén szavai 
is. Hét évtizeddel korábban Petőfi annak ígéretével serken-
tett a harc elkerülhetetlen szörnyűségeinek is a vállalására, 
hogy majd a kivívott diadalt követően „a menny fog a földre 
leszállni" (Az ítélet), húsz évvel később egy másik forra-
dalmi lírikus pedig annak reményét csillantotta föl, hogy a 
rájuk mért történelmi küldetés vállalói szerepüket betöltvén 
fogják majd megteremteni az ember számára a külső-belső 
harmóniát. Ady mindkettőjüktől eltérően a társadalmi for-
rongást és forradalmat is az örök természeti-egyetemes 
megújulás mozzanatának vallja, „örök tavasz, örök forrada-
lom" indulóit írva (Új, tavaszi seregszemle). „Március" 
lobogásában is „az Élet" határtalanságát köszönti (A Tűz 
márciusa). Nem áll ettől távol az a szemlélet sem, mely a 
Véres panorámák, tavaszán megfogalmazott szavakból 
árad. Számára „gyermeket ígérő legszebb ingerünk", a 
tavaszi nap vegetációt újító sugárzása és a forradalmas 
társadalmi változások igenlése végső soron egyazon élettör-
vényeknek tartozik a körébe: ,A sok szerelemtől / Tisztul 
meg az élet / S nem lesznek cselédek" (A márciusi naphoz, 
A legszentebb csók). Nagyszerű és a maga nagyszerűségében 
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félelmetes is ez a rend - megtörténhet, hogy „isten szent 
küldötte: a Sátán" lesz mintegy kerítővé, azért, hogy az új 
életet megszülő forradalmi nász végre létrejöhessen. (De 
hát máskor is „nagy bűnökben virágzik el az Élet" -
Rohanunk, a forradalomba, A bűnök kertjében.) A megúju-
lás mozzanatában az ember magának a létezésnek, egyik 
összpontosított formájára ismerhet rá: „szent Tavasz-lár-
mák" idején mutatkozik ez meg a maga legigazibb mivoltá-
ban, mert a legszabadabban, hogy „Március van, s határtalan 
az Élet" (Tavasz van, úrfi; A Tűz márciusa). 

Szó sincs természetesen arról, hogy kizárólag művészi 
áramlatoktól ihletve vált volna Ady forradalmárrá. Publicisz-
tikája sem hagy kétséget afelől, hogy szociális és nemzeti 
elégedetlensége, felvilágosultan kritikus klérusszemlélete 
egyaránt nagymértékben vett részt forradalmiságának érle-
lésében és alakításában. Sokszor együtt tudott érezni az 
apjára föltekintő proletárfiúval és férfiak sztrájkharca idején 
egymáshoz bújó „anya és lánya" reménykedéseivel, akár a 
grófi szérűk kisemmizett cselédeivel. Űzötten menekült -
társakat keresvén - „úri viharból", fájdalmasan élte át 
magában „helóta nép, helóta költő" egymásra utaltságának 
különös sorsszerűségét. Dózsa Györgyöt, Esze Tamást és 
Táncsics Mihályt megidéző versei is erről tanúskodnak. 
Talán szükségtelen lenne hosszabban foglalkozni olyan 
gondolatoknak a cáfolásával, amelyek n e m is igen fogalma-
zódtak meg korunkban. Azt ezzel szemben egyértelműen le 
kell szögezni, hogy a szecesszió áramlatán belül (ezen belül 
is) többféle irányzat létezett, és ha egyszer kimondható, 
(többek között) az, hogy ennek egészében véve erősen 
dekoratív építészetén belül a puritánul konstruktív Bauhaus 
készülődésének előjelei is határozottan előrajzolódnak, 
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akkor annak tudomásulvétele elől sem szabad elzárkózni, 
hogy egy halálvonzalmat sugalló Ősz és megújulás-energiá-
kat árasztó Tavasz ellentéteit magában foglaló mitizált 
Életnek a kultusza sajátos művészi-politikai forradalmiság-
nak a kialakulásában is fontos szerepet játszhatott, illetve 
ilyet is magába foglalhatott. 

Akkor is így van ez, ha tény, hogy nem éppen gyakori ez a 
stílusvariáció.21 

Többek között ennek kialakítása teszi Ady költészetét 
határozottan egyéni arculatúvá. (Hasonlóképpen lehetne 
erről a szimbolizmus áramlatán belül elfoglalt helyét vizs-
gálva is szólni, akár későbbi, modernebb irányzatokkal való 
rokonságét elemezve.) 

Nem indokolt ezzel szemben azzal kísérletezni, hogy 
ennek a lírának minél nagyobb részét a realizmus kategóriá-
jába lehessen valamiképpen beerőszakolni. 

Nem azért, mintha nem lenne az is tagadhatatlan, hogy 
„sivatag, lárma, durva kezek" visszahőköltetően közönséges 
együttesének érzékeltetése, magánosan haldokló kun pa-
rasztasszony alakjának megrajzolása, vagy alvó tanyák álom-
talan csöndjének megörökítése ne szembesítene ismételten 
az Ady korában tapasztalható tárgyi és társadalmi valóság 
több fontos, jellegzetes tényezőjével. Összetett Ady világa, 
stílus tekintetében is. A „szent vörös Nap"-ot megidéző 
versek azonban már éppoly kevéssé tekinthetők a tényleges 
polgári, mint amennyire egy tényleges szocialista forrada-
lom reális megjelenítéseinek. Nem kizárólag politikai kér-
dés ezért - bár ilyenként sem érdektelen - , hogy miért is 
mondta Ady tizennyolc végén a maga keserű ítéletét: „Ez 
nem az én forradalmam". Annak is érdemes lehet ennek 
kapcsán közelebbről utánanézni: mi magyarázza, hogy 
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mikor például a korábban forradalmárnak nem mondható 
Somlyó Zoltán azon ujjong, hogy végre „Minden, minden 
meg van bosszulva már, / Fut, fut a cár" - akkor Ady hallgat. 
A radikális oroszországi rendszerváltozás második fázisát 
követő hónapokban pedig annak döbbenetét fogalmazza 
meg - közismert versében - , hogy „Iszonyú dolgok mostan 
történülnek". Azt a körülményt sem szabad azonban ki-
hagyni a magyarázatból, hogy ,Ady forradalma" társadalmi 
elégedetlenségtől is szított, filozófiáktól is, művészi áramla-
tok által is inspirált látomás volt, nem pedig tényleges 
valóság. A tapasztalat világában ennek nem születhetett meg 
semmilyen megfelelője. Míg Petőfi forradalmi-szabadság-
harcos látomásai a romantika jegyében alakultak, Ady vízióit 
inkább a huszadik század fordulójának művészi irányzatai 
bontakoztatták színesekké, ezek festették sokak számára 
borzongatóan vonzókká, mámoros szépségükkel megejtők-
ké. Történészeknek és politológusoknak lehet a feladatuk, 
hogy megítéljék: mennyi volt a társadalmi-politikai jogosult-
sága annak, hogy Ady a proletáriátussal szövetkezve vállalta 
valamilyen „mindent felrázó, mindent felrúgó" forrada-
lomra hívó szavaknak a megfogalmazását - „gőgös, gazdag 
gróf'-ok, „gazdagult zsidó"-k, „papok" és mindazok félre-
söprését, akik csak egy kicsit is „ósdi"-t akarnak az ország-
ban. Elsődlegesen az ő feladatuk lehet azt föltárni, hogy 
mennyi tényleges köze lett mindennek a tizennyolc-tizen-
kilences (és mennyi különböző, részben különböző elője-
lű) történelmi eseményekhez, melyekben majd sűrűn hivat-
koztak az ő szavaira. Az irodalomtörténész azonban megáll-
hat ott, hogy regisztrálja: Ady költészete részben olyan 
megújulás-igényeknek a jegyében formálódott, amelyek 
időszakonként a legősibb kezdetektől fogva fontos szerep-
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liez jutnak az emberiség életében. Részben lélektani, rész-
ben egyetemeseknek mondható természeti törvényszerűsé-
gekből adódóan. Költői mítoszrendszerének fontos részévé 
vált ez a megújulás-kultusz, s természetszerűen foglalt 
magában - egy elmaradott országban kialakulva - társa-
dalmi forradalmiságot is. Májusi záporok nyomán zsendülő 
növényi létezés és felforrósodó férfi-érzékiség, szerelem-
vágy és elnyomott társadalmi rétegek jobb életre törekvése 
egyetlen rendszert alkottak az ő világlátásában, csodálatos 
életerők érvényre jutásának adva formát. Politikai szem-
pontból hasonlóképpen vitatható - bírálható és igenelhető 
- az ő magatartása, mint azé a Babitsé, aki rövidesen „régi 
rend, régi oltár" erkölcsi értékei mellett tett hitet, Kassáké, 
aki ugyanakkor valamilyen létrehozandó új külső-belső 
rendnek a nevében szerkesztette meg nyelvi alkotásait, vagy 
azoké, akik pedig mindenfajta politikának hátat fordítottak. 
(Mint ahogy azé az Adyé is, aki a háború vérözönének láttán 
- közelebb kerülve a tényleges küzdelmek valóságához - , 
nem hívott már forradalmas átalakulásokat.) 

Azt azonban a további szakmai lépések megtétele előtt is 
egyértelművé kell tenni, hogy a Csák Máték földjén istenek-
ként felmagasodók, az új kísértetekként Hadak Útján járók, 
az Élet piros dalra gyúló vérű vőlegényei, az Élet „őrült 
látomás"-ának igézettjei, az örök virágzásban élők, jövendő 
Jézusok, Tűz-országok vándorai nem a kor tapasztalati 
valóságának jellegzetes tényezői. Nem Julien Sorel és 
Goriot apó, Madame Bovary és Nana - nem a Courbet-fes-
tette kőtörők és Meunier-megmintázta zsákhordók rokonai. 
Nem a realizmus művészi áramlatainak részei. (Még csak 
nem is a Kiskunhalom és a Puszták népe - vagy akár az Egy 
polgár vallomásai, az Egy ember élete vagy A befejezetlen 
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mondat: „egy új, huszadik századi realizmus"26 - előkészí-
tői.) Tényleges helyüket kell ezért megkeresnünk és kijelöl-
nünk korunk stílusirányainak bonyolult szövedékhálóza-
tában. 
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kritikus szemléletű munkásságát többen az Adyéval rokonítják. - A 
szecessziót tárgyalva Eisemann György is foglalkozik általános megúju-
lás- és tavasz-élmények egymásba fonódásával. Avval, hogy a szecesszió 
úgy „nyilatkozik meg [...], mint a jövő művészete, az új élet megvalósítá-
sa, tavaszi újjászületés"; a szecesszió „Ver Sacrum eszményében, az örök 
megújulás vágyában a szellem hajnalodásának, a lét napfelkeltéjének 
nietzschei gondolata talált visszhangra". (Végidő és katarzis, 1991. 5, 
10.), A szent tavasz hajnalában ott a beavatás próbája és szenvedése [...] 
is" - teszi ehhez hozzá, anélkül azonban, hogy újjászületés és áldozat 
kettőse és forradalmi megújulás-hit lehetséges összekapcsolódásánál 
kérdéseivel is foglalkoznék. (Noha más vonatkozásokban ismételten 
említi az Ady-líra szecessziós sajátságait.) Az értékes tanulmánygyűjte-
mény szerzőjének az a - Hermann Bahrra is hivatkozó - állásfoglalása, 
mely szerint „a szecesszió nem stílus" (6.) messzire vezető vitákra 
adhatna alkalmat. (Hogy ti. melyek a kritériumai annak, hogy valami-
lyen művészeti jelenségegyüttest „joggal" szecessziónak nevezhes-
sünk.) Ezektől ebben a rövidebb írásban szerencsésebb eltekinteni. 

26 Vö.Intés.. ., II., 500. 
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