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A Minden-élmény jelentősége Ady lírájában 

Ady Endre költészetétől az utóbbi időben szinte általánosnak mondható 
elfordulás tapasztalható. Ez az elfordulás véleményem szerint csak részben 
magyarázható napjainknak az iróniát és távolságtartást kedvelő, az én min-
denfajta heroizmusát fenntartásokkal fogadó vagy éppen teljesen elvető íz-
lésével. Talán nem tévedek, ha az Ady költészete iránti érdeklődés meg-
csappanásában nagyobb szerepet tulajdonítok annak az ellenhatásnak, amely 
a négy évtizeden át tartó, szinte kötelező érvényű Ady-kultusz ellenhatása-
ként ragadható meg. Ez a kultusz egyben olyan költők tudatos háttérbe 
szorítását is jelentette, akiknek művészetét joggal ítélte az olvasói ízlés a 
magyar irodalom elsőrangú értékeinek. Ennek a megkülönböztetésnek ter-
mészetesen elsősorban ideológiai sőt politikai, s mint ilyen, az irodalom 
belső, esztétikai szempontú megközelítésétől idegen nézőpontok jelentették 
alapjait. A korábban háttérbe szorított költők iránti érdeklődés ma Ady köl-
tészetének leértékelésével jár együtt, s így a korábbi megkülönböztetést nem 
feloldotta, hanem csupán a visszájára fordította. Mindez olyan módon zajlott 
le, hogy egyidejűleg az Ady költészetének jellegére vonatkozó megállapítá-
sok felülvizsgálata nem történt meg, az utóbbi negyven év alatt kialakított 
Ady-kép változatlan maradt. Ez a megközelítés az Ady-líra megértésének 
alapjául annak egy szűk, az életmű egyéb motívumai köré csoportosítható 
versek esztétikai színvonalának legtöbbször alatta maradó részét jelölte meg. 
Arra tett kísérletet, hogy az életmű egészét a „forradalmi" versek felől mint 
egyetlen lehetséges középpontból írja le. Ady lírájának végletek között moz-
gó jellegét felismerve1 ezt a tényt arra használta fel, hogy az ellentéteket 
egymással ütköztetve a számára elfogadhatót a vívódó költő kiküzdött igaz-
sága, megszilárdult meggyőződéseként tüntesse fel, míg a számára elfogad-
hatatlant, saját választott nézőpontjából nem értelmezhetőt a költő átmeneti 
megingásaként, tévedéseként értékelje.2 Ez a módszer eltekintve az egyéb-
ként megengedhetetlen politikai irányzatosságtól azért elfogadhatatlan, mert 
nem az egyes motívumokból feltáruló, mindegyikben némileg módosult , de 
mégis közös jellemzőket mutató elemekből igyekszik rekonstruálni azt a 
belső magot, amelynek az egyes motívumok csak különböző megjelenési 
formái, hanem egyetlen motívum tartalmát igyekszik a többibe belevetíteni. 
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Azt a motívumot, amely nem képezhető le közvetlenül az alapként kijelölt 
motívumra, az életmű perifériájára szorítja. A forradalom önkényesen 
előtérbe állított motívuma elfedi az életmű mélyebb, belső összefüggéseit. 
Nem beszélve arról, hogy a versekben előforduló forradalom szót minden 
probléma-érzékelés nélkül megfelelteti a maga forradalom fogalmának. N e m 
veszi figyelembe a szöveg öndefiniáló szerepét, a konkrétumok hiányát, a 
megjelenítés mitizáltságát. Végül abban téved az Ady költészetét magyarázó 
minden kollektivizáló nézet, akár a marxista szerzők, akár Szabó Dezső,3 

hogy egy hangsúlyozottan én-lírát közösségivé igyekszik alakítani. 
Az évtizedeken keresztül érvényesnek tartott Ady-képben a hangsúly min-

denekelőtt az ún. társadalmi forradalmiságra esett, mint az életmű legfon-
tosabb magyarázó elemére. Ehhez társult az a kísérlet - s ez alól csak Komlós 
Aladár alapvető könyve4 képez kivételt - , hogy Ady költészetéből és költői 
világképéből minden irracionális elemet száműzzenek. Érthetetlenné vált az 
Ady költészetének mélyén húzódó létprobléma, és ennek eltűntével az én 
felfokozottsága csupán értelmetlen, üres pózzá vált. 

Mindezek alapján úgy érzem, hogy az Ady-líra iránti fogyó érdeklődés 
nem elsősorban az olvasói ízlés változásával magyarázható, az érdeklődést 
leginkább csökkentő tényező a kialakított Ady-kép. Újra fel kell tárni Ady 
költészetének azt a belső kapcsolatrendszerét, amely felfedi és egységbe fogja 
lírájának mélyebb rétegeit, rekonstruálni azt a világképet, amely érthetővé 
teszi a végletes ellentétek olyan gyakori egymásmellettiségét. 

Az alábbiakban ennek az összefüggésrendszernek vázlatos áttekintése kö-
vetkezik. Az egyes motívumok vizsgálatakor nem törekedtem még csak hoz-
závetőlegesen teljes elemzésre sem. Csak azokat a vonatkozásokat emeltem 
ki, amelyek az egyes motívumoknak az életmű feltételezett központi prob-
lémájához, belső magjához való kapcsolódási pontjait emelik ki. Ezek ese-
tében is csak a legszükségesebb megállapításokra szorítkoztam, mert fela-
datomnak nem az egyes motívumok jellemzését, elemzését tekintettem, 
hanem annak igazolását, hogy létezik egy olyan központi probléma az Ady-
líra mélyén, amely költészetének látszólag szélsőségesen ellentétes pólusait 
is egyfajta egységbe rendezi. A másik kérdés, amelyre válaszolni igyekeztem, 
e belső mag mibenlétének meghatározása volt. 
, Az a nézőpont, ahonnan jelen dolgozat Ady líráját vizsgálja, leginkább 
Halász Előd és Szabó Richárd alapvető fontosságú műveinek5 szemléletével 
rokonítható, s egyes megállapítások a fenti szerzők kutatási eredményeire 
támaszkodnak. 

34 



A MINDEN-ÉLMÉNY IELENTÓSÉGE ADY LÍRÁJÁBAN 

I. Az Ady-líra egységét biztosító lírai magatartás 

Ady lírájának egymást látszólag kölcsönösen kizáró szélső pontjait a Min-
den-élmény elérésére való törekvés kapcsolja össze. A Minden-Titkok verseit 
megelőző kötetekben ez a törekvés még nem tudatosodott olyan mértékben, 
mint az említett kötetben vagy az azt követő, A menekülő Elet címűben, de 
jelenléte a korábbi kötetekben is jól megragadható, és az egyes versekben 
gyakran nem csupán áttételesen, hanem közvetlen, kifejtett formában is fel-
lelhető. A különböző pályaszakaszok nemcsak a tudatosodottság mértékében 
mutatnak eltérést, hanem az élmény megvalósulásának lehetőségét is más-
ként ítélik meg. A menekülő Elet című kötettel záruló korszak egyes szakaszait 
elsősorban a mámorfilozófia és a hozzá kapcsolódó vitaiizmus fokozatos 
visszaszorulása különíti el.6 A menekülő Elet alaphangját már a Minden-él-
mény felismert elérhetetlenségének tudata határozza meg. Ezzel Ady lírája 
egyik végpontjához érkezett, olyan végponthoz, amely után vagy csak az 
elhallgatás következhet, vagy csak az akaratlagos másfelé fordulás, amely 
a probléma megoldhatatlansága elől úgy igyekszik menekülni, hogy annak 
jelentőségét megpróbálja csökkenteni, a lírai én önértékelésében betöltött 
meghatározó szerepét másodlagossá minősíteni. Elérhetőbbnek látszó célo-
kat kísérel meg maga elé kitűzni a lírai én, amelyekről igyekszik elhitetni 
magával, hogy valójában mindig is ezek voltak számára a legfontosabb kér-
dések. így értelmezhető a következő kötet, A magunk szerelme elóhangjának 
alábbi néhány sora: 

De lelkemből más sohsem érdekelte 
Fölszánt poéta-ceruzámat, 
Csupán Politika és Szerelem. 

A Minden-élmény megvalósíthatatlanságának meghatározó jellege és a 
kudarc élményének ebből fakadó elevensége azonban lehetetlenné teszik a 
szándékos felejteni akarás tökéletes teljesülését. Újból és újból feltűnnek eb-
ben a kötetben is a lesújtó és félelmetes „szent Lehetetlenség" és a Semmi 
versei. Ez a hang mélyül el Ady háború alatti költészetében, melyet hiba 
lenne pusztán kúlsó vonatkozásai alapján megközelíteni. A háborús versek 
nem csupán és nem elsősorban a külső világ ingerére adott reakciók. A 
Minden-élmény lehetetlensége a pusztulásra ítéltség érzését és apokaliptikus 
képeit hívta létre már A menekülő Élet, illetve az ezt követő kötetek számos 
versében is.7 A háború Ady költészetében ennek a belső, már átélt pusztu-
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lásra ítéltségnek külső megfelelőjeként jelenik meg. Ezt a megközelítést tá-
masztják alá A halottak élén című vers ismert sorai is: 

S hü csapatomat most leltem meg, 
Most leltem meg a csapatom, 
Az Életből kikényszerültet. 

A Minden-élmény közelebbi meghatározása, valamint különböző megje-
lenési formáinak áttekintése érdekében térjünk vissza a korábbi kötetekhez. 
Ady - 1906-től számított - pályájának első szakaszában, amely a Vér és arany 
című kötettel zárul, a Minden az Élettel azonosul/ és elérhetőségének lehe-
tősége a mámor, a szerelem és a pénz által kínálkozik. Ady a maga má-
morfilozófiáját A magyar Pimodán vallomásos prózájában foglalja össze. Az 
alkohol hatásának második fázisáról így ír: „S mikor alkonyul, egyszerre 
csak, akárhol járunk, nyugtalan s tovább is nyugtalannak maradó agyunkat, 
szívünket befogja a mindenség."4 Majd így folytatja: „ez szinte a legnagyobb 
titkokat is kiadó, eláruló egy vagy két óra."10 A Mindenhez való eljutás tehát 
irracionális jellegű és végső soron passzív magatartás. Az aktivitás, az al-
koholfogyasztás, az én „helyzetbe hozásában" merül ki, s ebben a helyzetben 
már a Minden a cselekvő, megmutatkozik a befogadóképes állapotban lévő 
énnek. A mámor tehát az én szempontjából nem saját belső kozmosza ki-
vetítése, mint azt - véleményem szerint - Halász Előd tévesen állítja,11 hanem 
az énen kívül eső irracionális valóságnak a megpillantása. Erre az élményre 
az a tudat ad lehetőséget, hogy az én keretein belül is ez a külső valóság 
ölt testet. A Minden-élmény egyik legfontosabb jellemzője Ady lírájában a 
fenti értelemben vett passzivitás,12 a Minden birtokbavételének másik lehet-
séges módja, a teremtés gesztusa szinte teljesen hiányzik Ady lírájából. Ezt 
az én-Minden kapcsolatot még világosabban fogalmazza meg a Petőfi nem 
alkuszik című prózai írásában: „Mert az igazság az, hogy a kivételes művész, 
kivételes akarata a megnyilatkozásnak, ő a megnyilatkozó kedve a rejtelmes 
Mindennek."13 Az én gőgje tehát nem a belső kozmosz kivetítéséből és ab-
szolúttá válásából fakad, hanem a Mindennel való egylényegűségből, illetve 
abból a képességből, hogy az én a megnyilvánuló Mindent érzékelni képes. 
Az utóbbiról így ír A magyar Pimodá)iban: „S minden fölött vagyunk mi, 
akik ezt érezni tudjuk, képesek vagyunk."14 (Feltétlenül figyelmeztetnem 
kell rá, hogy a legutóbbi idézetben szereplő minden szó nem azonosítható 
a Minden fogalmával, mert ebben az 1908-ból származó cikkben ezt a fo-
galmat még a mindenség szó jelöli, ahogy ez már az egyik innen származó 
idézetből kiderült: „agyunkat, szívünket befogja a mindenség." Egyébként 
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Az én menyasszonyom című versében is ezt a szót használja: „Szárnyaljuk 
együtt bé a mindenséget.") 

A szerelmi eksztázis és a Minden-élmény kapcsolata talán a legfeltártabb 
területe a Minden-élmény problémakörének,15 ezért szükségtelen hosszas 
tárgyalása, csupán néhány megállapításra szorítkozom. A szerelem az érzéki 
elemek ellenére Ady költészetében nem egyszerűen érzékiséget jelöl. A sze-
relmi eksztázis nem csupán érzéki eksztázist jelent, hanem az érzékfeletti 
teljességnek az érzékiségen keresztül való megközelítését. Olyan mámorkeltő 
eszközként is felfogható, amilyennek A magyar Pimodán az alkoholt tekinti. 
Szerepe az, hogy általa az én elnyerje azt az érzésképességet, amely alkal-
massá teszi arra, hogy „agyát és szívét befogja a mindenség", hogy megértse 
a Minden megmutatkozó szándékát. A szerelmi eksztázisban megjelenik a 
Minden-élmény egy újabb változata, a Mindenben való teljes feloldódásra, 
az én kereteinek átlépésére, a semmisülésre irányuló törekvés. ь 

Ez a totális feloldódásvágy átível a halál motívumába is. A halál nem 
elsősorban biológiai változásként értendő, hanem az én feladásával elnyer-
hető tökéletes teljességet jelöli. Olyan beteljesületlen vágyat jelent, amelyet 
a mámor, illetve a szerelem eksztázisával szemben éppen el nem ért volta 
miatt nem követ a Minden-élményből való visszazuhanás, s az ennek kö-
vetkeztében beálló csömör.17 Az istenélmény vonzását is részben ez a moz-
zanat adja, ezért írja Ady egyik Hatvanyhoz intézett levelében, hogy az Isten 
és a halál „valószínűleg egy személy".18 

Az istenes versekkel azonban új korszak is kezdődik Ady lírájában. Az 
addig csak ritkán, elszórtan jelentkező kételyek a vitalitással szemben önálló 
témává szerveződnek. Az életként értelmezett Minden elérése ugyanis leg-
többször összekapcsolódott a mesterséges mámorral vagy a szerelem akart 
eksztázisával, amelyek a csömör érzetét is magukkal hozták megszűnésük 
után. Közös mozzanat volt bennük, hogy az irracionális Minden-élményhez 
az érzékin keresztül jutottak el. Az isten-élmény nemcsak a csömör elkerül-
hetőségét jelentette, hanem a Mindenhez vezető útról az érzékiséget is mint 
köztes állomást kiiktatta, s így szellemibb, tisztább, tökéletesebb élményt 
ígért. A „helyzetbe kerülés" aktivitása is szükségtelenné vált, s így a 
passzivitás szinte kizárólagossá lett, ez pedig a sokszor terhesnek ítélt én-
kultuszt háttérbe szorító alázatnak adott helyet. 

Szándékosan került a különböző motívumok és a Minden-élmény kap-
csolódási pontjainak áttekintésében az utolsók közé a pénz motívum érté-
kelése, némileg kiszakítva a líra átalakulásának fent vázolt folyamatából. 
Nem mintha a motívum értelmezése a Minden-élmény szempontjából prob-
lematikusnak ígérkezne. Az elkülönítést csupán az indokolja, hogy a mar-
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xista irodalomtörténet-írás Ady első pályaszakaszának lírai tematikájából 
elsősorban ebben a motívumban vélte felfedezni saját ideológiájának sark-
kövét, a kapitalizmus-ellenességet,19 ami a motívum lényegének alapvető 
félreértelmezéséhez vezetett. A pénz mint a mámor elérésének lehetséges 
útja jelenik meg Ady ilyen témájú verseiben. A mámort adó „szerek" bir-
toklásának lehetőségét jelenti, mint ilyen a Minden-élmény egy távolabbi, a 
mámor alatti stádiumaként, a Minden-élmény iránt megnyilvánuló vágyként 
értelmezendő. Ebből a nézőpontból válik érthetővé a Vér és arany közismert 
sora: „Én tudom, állom, hogy ez: a Minden." A pénz és az életteljességként 
értelmezett Minden-élmény kapcsolatát részben a marxista kutatás is kény-
telen volt elfogadni,20 de a kapitalizmus-ellenesség hangoztatásával és az 
Élet-fogalom irracionális elemeinek száműzésével azt mégis kiszakította ere-
deti kapcsolatrendszeréből, és lényegétől idegen összefüggésrendszerbe ál-
lította. 

Az ún. forradalmi versek, akárcsak a magyarság-versek jól felismerhető 
szálakkal kapcsolódnak a Minden élményköréhez. Nem vitatom, hogy a 
versek egy jelentős részében bizonyos társadalomra vonatkozó nézetek is 
megfogalmazódnak, de ezek olyan általános jellegűek, hogy politikainak a 
szó eredeti értelmében konkrétság és körvonalazottság híján nem nevezhe-
tők. Figyelemre méltó a szövegek mitizáltsága és túlforrósodott hangja, eksz-
tázisba torkolló jellege: a forradalom tematikus keretében újabb lehetőséget 
kap a mámor mindent elsöprő megnyilatkozása. Találóan írja erről a forra-
dalomról Lukács György: „Csak lelkiállapot, csak vágyódás és annyira és 
oly kizárólag az, hogy nemcsak nem felel meg neki a valóságban semmi, 
de még mint képzelődésben sincs benne semmi igazán megfogható, semmi 
egy - bár utópisztikus - realitásba bekapcsolható."21 A forradalom tartalmát 
a versek nagy része csak annyiban határozza m e g mint a mával nem azo-
nosat, mint olyan rendkívüli, csodás időt, amely lehetővé teszi mindazt, ami 
a jelenben lehetetlen. A forradalom motívuma ebből a szempontból olyan 
reménytelen kísérletként értékelhető, amely a lírai én belső konfliktusát az 
énen kívül próbálja feloldani. A forradalom a Minden-élmény egyik idő-
szemléletbeli vetületének elérését, a jövő-probléma megoldását ígéri.22 A 
Minden-élmény jellegéből következik ugyanis, hogy a lírai én nem múlt, 
jelen, jövő hármasságában mozog, hanem a múlt, pillanat, jövő dimenziói-
ban. A múlt elsősorban származásmítoszt jelöl; ősi, múltba nyúló végtelen-
ségből, szakrális időből érkezőnek érzi magát a lírai én.23 Ez a mítosz az én 
és a Minden érzett egylényegűségének jellegére is rávilágít. A lírai én szem-
pontjából ez az azonosság nem az én Minden fölé helyezéséből, nem a 
Minden magából való származtatásából, tehát egyfajta teremtés-mítoszból 
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ered, hanem a végtelennek, a teljességnek énben való testetöltéséből. A Min-
den-én kapcsolatnak ez a felfogása a misztika álláspontjával rokonítható.24 

A magyarság-versek egy részében ez a származás-mítosz fejeződik ki. E 
versek egy másik csoportja, amelynek uralkodó ideje a jelen, azt a magány-
érzetet szólaltatja meg, amely a Minden-élmény elmaradásából vezethető le. 
Azokban a pillanatokban, mikor a Minden-élmény elérése örök lehetetlen-
ségnek tűnik, a magyarság mint fátum, mint elrendelés jelenik meg. 

A Minden-élmény másik időszemléletbeli következménye a pillanat kö-
zéppontba állítása. A pillanat mindig a jelennel, a mával szemben helyez-
kedik el, jóllehet mindegyik egyfajta most-időt fejez ki. A kettő közötti kü-
lönbség a Mindennel való viszonyukban rejlik. A pillanat misztikus idő, a 
Minden-élmény jelenvalóságának az ideje. Nem is idő, hanem időtlenség, 
örök. A pillanatban összemosódnak az idődimenziók, a pillanat nem idő-
tartam, hanem intenzitás. Nincs kiterjedése és mégis a legnagyobb teljességet 
sűríti magába. A jelen a Minden-élménytől elszakadt idő, a lírai én magába 
zártságának, s egyben igazi énjétől való megfosztottságának ideje. 

A jövő nem egyszerű idődimenzió, hanem a teljesség elérésének a jelennel 
szembeni lehetséges ideje. Az a nem-jelen, amelyben a pillanat elérhetővé 
válik, és „állandósul". Ahol lehetetlen a pillanatból a jelenbe való visszahul-
lás. A visszavonhatatlan Minden-élmény elérésének ígérete. 

Közismert tény, hogy Ady lírája végletes ellentétek között mozog.25 Egy-
részt a különböző motívumok tartalmai részleges szembenállást mutatnak. 
A Minden-élmény eléréséhez az érzékin (mámor, szexualitás) és a tisztán 
szellemin keresztül egyaránt törekszik a lírai én. Az istenhit mellé kerül a 
társadalmi eszmékből szublimált transzcendenssé lényegített hit. Csupán a 
motívumok sokfélesége, melyeknek mindegyike a végtelen teljességhez ju-
tást ígéri, rámutat arra, hogy nincs az a biztos jelenség, amely mögött a 
Minden abszolút bizonyossággal elérhető. Ezt a sokféleséget még zárt egy-
ségbe foglalhatná, ha mindezek csupán a Minden megnyilatkozási formái-
ként tételeződnének, és állna mögöttük egy olyan abszolútum, amely minden 
esetben maga lenne a Minden. De ezek a motívumok nem csupán a Minden 
megnyilatkozásának formáit jelentik, hanem azonosulnak vele. Mindegyik 
a Minden maga, de csak éppen akkor. Mindegyik azonos vele, tehát egyik 
sem azonos. A különböző motívumok együttélését éppen ez magyarázza. 
Ha valamelyikük a Minden abszolút letéteményesévé vált volna, ha vissza-
vonhatatlanul azonosult volna vele, akkor ez a változás óhatatlanul a többi 
háttérbe szorítását eredményezte volna. Jelentőségük azzal szemben csak 
másodlagos lehetne. Az Ady-líra motívumsokasága keresésként értelmezhe-
tő a Minden egyetlen letéteményesének megtalálására. 
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Az egyes motívumok belső szerkezetében is ellentétek állnak szemben 
egymással. A mámorról, szerelemről, életről, halálról hol a legnagyobb el-
ragadtatással, eksztázisos lelkesültséggel szól a lírai én, hol a csömör, a 
lemondás, a kiábrándultság hangján. A különbség magyarázata az én és a 
Minden-élmény éppen akkori viszonyában keresendő. Minden motívumnak 
az a szerepe, hogy a végtelen teljesség eksztázisába lendítse a lírai ént, aki 
számára csak ez az egyetlen állapot fogadható el. A Minden-élmény eléré-
sének sikertelen kísérlete vagy az élményből való visszahullás magyarázza 
a keserű, vívódó hangot. Beteljesülés és elfogadhatatlan beteljesületlenség 
szélső pontjai között mozog Ady lírája. Ennek az ellentétnek végső megfo-
galmazása a Minden-Semmi ellentétpárja. 

A motívumok sokszínűségében és belső ellentmondásaiban Ady lírai ma-
gatartásának egyik legfontosabb eleme a hitkeresés,26 illetve annak belső 
ellentmondása is kifejeződik. A hitkereső a hitetlenség felől közelít a hit felé. 
Feladata kétszeresen nehéz, mert nemcsak azt kutatja, hogy miként juthat 
el a hithez, hanem hitének a tárgyát is. A versek váltakozó igenjei és nemjei 
a hit akarásának és a hitetlenségnek egymást követő megnyilvánulásai. 

II. A Minden-élmény elérésének lehetőségei 

A Minden-élmény megvalósulásának lehetőségeit kutatva az Ady-líra két 
kulcsfogalmának, az énnek és a Mindennek egymáshoz való viszonyát szük-
séges elsőként feltárni. Nyugalmi pontként két megoldás kínálkozik. Az 
egyik az én abszolutizálása, a másik az én kereteinek teljes feloldódása, az 
énnek a Mindenbe vesző semmisülése. Az első egyfajta teremtésmítosz, a 
második pedig a misztika lehetősége.27 Mindegyik megegyezik azonban ab-
ban, hogy az én és a Minden dichotómiáját, különállását szünteti meg. Az 
előbbi a Mindent az én függvényeként határozza meg, és ezzel szoros 
összefüggésben az ént is önmagából származtatja. Nietzsche ehhez a vég-
ponthoz jutott el az örök visszatérés gondolatával.28 Az öröklét gyűrűje le-
hetővé teszi, hogy az én minden pillanatban mint abszolút kezdet értéke-
lődjön.29 A visszatérésre mondott igen az ént a világ középpontjába helyezi,30 

az egész körforgás és így annak minden jelensége az én cselekedetének,31 

igenlésének következménye. A Minden birtokbavételének ez a módja jelenti 
a legélesebb különbséget Ady és Nietzsche között. Véleményem szerint Ady 
sohasem jut el az én abszolutizálásának nietzschei fokára. A Nietzsche-hatás 
legszembetűnőbb elemei sz én-kultusz, a gőg, a Kelet-mítosz, a jövő32 az 
eredetitől eltérő összefüggésbe kerülnek. Adynál az én-Minden kapcsolatban 
minden hangos én-kultusz ellenére a Minden az elsődleges. Az én és a 
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Minden egylényegű, de ez az azonosság nem abból fakad, hogy az én ki-
vetüléseként születik meg a Minden, hanem éppen ellenkezőleg, az énben 
nyilatkozik meg a Minden. Az én „kivételes akarata a megnyilatkozásnak, 
ő a megnyilatkozó kedve a rejtelmes Mindennek".33 Az én gőgjét nem a 
teremtés, nem a Minden-fölöttiség adja, hanem az az érzésképesség, hogy 
ezt a rajta tulajdonképpen kívüli, de benne is megnyilvánuló teljességet föl-
fogni és meglátni képes, s azzal magát belsőleg azonosnak tudja. Ezt húzza 
alá az a két alapvető eltérés, amely Ady és Nietzsche magatartásában mu-
tatkozik. A nietzschei tettel34 szemben Ady lírai magatartását a befogadó 
jelleg, a szinte teljes passzivitás jellemzi minden dinamizmusa ellenére.35 Az 
én-Minden probléma megoldásához közeledve Adynál a mámor, az eksz-
tázis, az öntudat (= én-tudat) részleges elvesztése jelentkezik, Nietzschére 
az akart nyugalom jellemző.36 Adynál a Minden-élmény eléréséhez tehát az 
öntudat részleges feladása szükséges, míg Nietzschénél a Minden alárende-
léséhez az öntudat tisztaságának fenntartása, sőt fölfokozása. Jellemző az is, 
hogy Nietzsche a metafizika kiiktatására törekszik,37 Adynál pedig szinte 
minden jelenség metafizikaivá válik.38 Itt meg kell jegyeznem, hogy az Élet-
motívum Ady költészetében nem a metafizika kiiktatását célozza, hanem 
éppen olyan jelenségeket emel metafizikai síkra, amelyeket korábban nem 
tekintettek metafizikai jellegúeknek. 

Mindezek alapján úgy vélem, hogy Ady lírai magatartása közelebb ál az 
én-Minden dichotómiáját felszámoló másik megoldáshoz, a misztikához. A 
misztikus magatartására is jellemző a passzivitás, mert ontológiai és pszi-
chológiai síkon egyaránt az Isten a kezdeményező.39 Egy lényeges ponton 
azonban eltérést mutat a misztikus és Ady lírai magatartása. A misztikus 
örömmel látja énjének teljes semmisülését, mert tudja, hogy az Istennel való 
közvetlen egyesüléshez énjéből csak az emelkedhet, ami egy az isteni lé-
nyeggel, ami közvetlenül Isten létéből fakad. Meg kell szabadulnia minden 
teremtett dologtól,40 a létezőnek meg kell szűnnie, hogy az egyetlen létből 
belésugárzott lét, amely lényegéből következően teremtetlen, visszaemelked-
jen ősforrásához. Az énnek tehát teljesen föl kell adnia magát,41 le kell vetnie 
minden teremtettségét, meg kell szűnnie mint létező, mert a léthez csak az 
emelkedhet fel, ami egy vele. Az unió mystica első lépése tehát az én teljes, 
tökéletes megsemmisülése, a la morte mistique.42 Ady ezt a lépést nem tudta 
megtenni, a mámorral és az eksztázisos állapottal csupán a határáig me-
részkedett. Az én teljes megszüntetése Ady számára ugyanis nem csupán a 
létbe való áttörés lehetőségét tartalmazza. Él benne az a kétely, hogy az én 
feladásával nem a létbe, hanem a teljes semmisülésbe jut.43 Ezen a ponton 
ismét érintenem kell az Adynál olyan fontos hit kérdését. A lírai én felada-
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tának a Minden-élmény elérését tekinti, de nem ismeri a teljesség egyedüli 
letéteményesét, csak keresi mámorban, szerelemben, életben, halálban, Is-
tenben, de egyértelműen, megingathatatlan bizonyossággal egyikben sem 
találja meg. Azaz egyik sem válik hite kizárólagos tárgyává, s mögöttük 
sem húzódik meg ilyen. A tárgy nélküli hit azonban nem hit, hanem puszta 
hitvágy. A hitvágy nem csupán nem-hit, hanem hitetlenség. Úgy vélem, 
hogy az Ady-líra nem a hit és a kétely között ingadozik, hanem a biztos 
hitetlenségből próbál menekülni. Az Ady-líra mélyén mindvégig ott húzódik 
bevallatlanul az ami-van elfogadhatatlansága és a vágyott cél, a legyen le-
hetetlensége.44 Ebből az ellentmondásból fakad a Szent Lehetetlenség Zsoltárja 
című vers végkövetkeztetése: 

Mert várhatatlanokra várok 
S nem várok mást, mint várhatatlant: 
Óh, véres kínok véres kínja ez. 

A misztikus számára a hiten túl az én és az Isten egysége is evidencia.4" 
Ez az a két mozdíthatatlan pillér, amelyre egész magatartása alapozódik. 
Ady számára már maga a hit is problematikus, s ez egyben végső soron a 
lírai én törekvéseinek kudarcát is magában rejti. Az a tény már önmagában 
is figyelemre méltó, hogy az Ady mámorfilozófiáját kifejtő vallomásos próza, 
A magyar Pimodán utolsó fejezete a hitről szól, mégpedig tagadó formában: 
„Nincs hit és teljességgel nincs hit itt a Duna-Tisza táján, ahol általában 
mindig kevés volt. A delejtü emberekről beszélek, az érzékenyekről s az 
értelmes szomorúakról."46 A hit utáni vágy és a mesterséges mámor egymás 
mellé kerül. A mámor ebben az összefüggésben hitpótlékként értelmezhető.4 ' 
A hitetlenségtől való menekvés akartsága, szándékoltsága, mesterségessége 
itt egészen nyilvánvalóan mutatkozik meg, s a hitkeresésnek ez a jellege 
végigkíséri Ady költészetét. Amíg tart az élet-kultusz, addig a mesterséges 
mámorok hitető ereje is elegendő arra, hogy a költői szándék kudarcra ítélt-
ségét újra meg újra eltakarja. A visszahúzódó vitalitás a mesterséges mámor 
lehetőségétől is megfosztja a lírai ént, aki a Minden-élmény elérhetőségének 
maga előtt mindig felmutatható „bizonyítékaitól" elesvén kénytelen szem-
besülni hitének elégtelenségével, mesterségesen felfokozott jellegével és a 
Minden-élmény megvalósításának lehetetlenségével. A vitalitás leértékelő-
dése tehát nem erősítette fel a Minden-élmény elérésének másik lehetőségét, 
az istenélményt, hanem magával együtt azt is kioltotta. Az Ady-féle hit-
vágynak azonnali, megragadható eredményekre van szüksége, hogy a maga 
hitetlen hívőségét megtartsa. Kézzelfogható, megragadható támaszkodási 
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pontok kellenek a lírai énnek, hogy saját hitetlenségét elaltatva elrugaszkod-
jon a vágyott, de igazából megkérdőjelezett Minden felé. Az istenélmény 
ezt a hitet nem tudja megadni, hanem éppen ellenkezőleg: megköveteli. 
Ezért a lírai én a maga be nem vallott és legtöbbször maga előtt is titkolt 
hitetlenségével éppen itt szembesül a legnyilvánvalóbban. A hitető erők, a 
vitalitás támaszkodó pontjainak eltűnése az Isten felé fordulást is lehetet-
lenné teszi. 

Tragikus, kudarcra ítélt vállalkozás Ady lírája. A Mindenhez való köze-
lítésnek módja ugyanis a misztikáéval rokon, de hiányzik a misztikus élmény 
legalapvetőbb feltétele, a hit evidenciája. A van világától elszakadt, de a 
legyen világába nem tud átlépni. Ezt az állapotot szólaltatja meg az egyik 
legszebb Ady-vers, Az Illés szekerén előhangja: 

Az Illés-nép Ég felé rohan 
S megáll ott, hol a tél örök, 
A Himaláják jégcsucsain 
Porzik szekerük és zörög. 

Ég s Föld között, bús-hazátlanul 
Hajtja őket a sors szele. 

A lírai magatartás, a költői törekvés: a Minden-élmény elérésének kísérlete 
meghatározza az alkotó-alkotás viszonyt. Az a tény, hogy Ady a már elké-
szült versek gondozásával nem sokat törődött,48 s a születő verseknek gyak-
ran nem hagyott időt a letisztulásra,49 nem elsősorban Ady újságírói múlt-
jával magyarázható, mint ahogy azt Szerb Antal vélte.50 A lírai én számára 
ugyanis a legfontosabb cél a Minden-élmény eksztázisának elérése. A vers 
jelentősége csupán másodlagos ebben a megközelítésben, mert szerepe csu-
pán az, hogy eszköze legyen a Minden-élményhez való eljutásnak vagy 
„mellékterméke" a megvalósult mámornak. A költő feladata nem a m ű lét-
rehozása, hanem saját létproblémájának megoldása. Az alkotó-alkotás vi-
szonynak ez a felfogása a Hunn új legenda két záró versszakában fejeződik 
ki legnyilvánvalóbban. A műalkotás önértékének tagadása a misztikára is 
jellemző.51 Ez az egybeesés korántsem véletlen. A misztikus számára életé-
nek egyetlen önértékét az Istennel való közvetlen egyesülés jelenti,52 Ady 
számára az egyedül elfogadható, vágyott állapot a Minden-élmény eksztá-
zisa. 
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