
ROBERTO RUSPANTI 

Szerelem és halál Ady Endre költészetében 
Mihályi Rozália mérgezett csókja 

Csupa rózsákat nyílott a vérem, 
haragos, tüzes, bő szerelmi rózsákat. . . 
És bús íze vala a csóknak 
És átkozott volt az a csók [...] 

Mihályi Rozália csókja fontos csók a nagy magyar költő, Ady Endre életében: 
végzetes csók, vipera-csók. Teljesen eltelve zabolátlan életkedvével, féktelen szük-
séglettel kitörő érzékisége kielégítésére magán uralkodni képtelenül, Ady Endre, 
a még fiatal és ismeretlen költő, 1902 nyarán, Nagyváradon rövid szerelmi kap-
csolatba bonyolódott Rienzi Máriával, egy színházi szubrettel, aki megfertőzi 
szifilisszel: ez a találkozás örökre megbélyegzi életét. Ezzel kapcsolatban írja 
Dénes Zsófia, Ady életrajz-írója, akinek fiatalkorában volt módja megismerni a 
költőt: „De hogyan is tudhatjuk, ki és mi volt neki Rienzi, mikor ő maga sem 
tudta, csak élte fiatal vére minden áradásával ezt a kelleténél sokkal hosszabbra 
nyúlt szerelmet." A fertőzés első tünetei nemsokára megmutatkoznak, noha az 
akkor még gyógyíthatatlan betegség gyanúja csak 1904-ben, Párizsban válik 
számára bizonysággá, amikor találkozva a számára legfontosabb és leginkább 
meghatározó asszonnyal, Lédával, végbemegy életének alapvető fordulata, mely 
révén a szerelem és halál költőjévé válik. 

A nemi betegség, ami a magyar költőt egész életén át kínozta, előre megjósolt 
halálához vezette és tudatalattijában mindig jelen volt, a Mihályi Rozália csókja 
című 1908-as elbeszélésben humoros, sőt groteszk, ugyanakkor a tragédia határát 
súroló formában elevenedett fel: fáradságos kutatás, csaknem az idő ellenében, 
ama asszony létezésének tudatában, ki egy emberi kapcsolatláncon keresztül 
átadta neki a halálos kórt - rányomva bélyegét az életére, mint emberre és mint 
költőre egyaránt. Az elbeszélésben Ady csaknem önmagával szembeni keserű 
iróniával éli újra erotikus kalandját Kun Marcellával, a mérgezett lánc utolsó 
láncszemével, majd továbbhaladva egy városba ér, amelyet nem akar meg-
nevezni, egészen egy sírig, egy „nagyon csúnya betegségben halt meg" revü-
színésznő hamvaihoz, kinek csókja „eléggé belerondított" az életébe. „Azonban 
az ember" - írja Ady - „nagyon szomorú állat, akinek akkor is muszáj néha 
szeretni, amikor nincs kedve hozzá"; és az effajta ítélet-végzet hatalmas szerepet 
fog játszani a költő életében, olyan szerepet, melytől Ady soha nem fog tudni 
megszabadulni, és amely meghatározó befolyással lesz életére és költői művére. 
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A mérgezett csók, amelynek a fiatal Ady Endre főszereplője-áldozata volt a 
század eleji, színleg igen erkölcsös Osztrák-Magyar Monarchiában - még jóval 
azelőtt, hogy költészete betört volna a nagyközönség tudatába - megszabadul 
lepleitől, hogy közölje velünk jelentőségteljes üzenetét szerelemről és halálról, 
Ady költészetének már első, fiatalkori megnyilvánulásaitól kezdve kétségtelen 
főszereplőiről. A Mihályi Rozália-elbeszélés átvitt értelemben, képletesen, időn-
ként tragikusan vagy humorral jeleníti meg a történetet, a személyes drámáét, 
amely végigkíséri és irányítja a nagy magyar szerző költői tevékenységének 
alapválasztásait. Ez a rövid, regényes, Ady életének tetőpontjára, vízválasztójá-
ra vonatkozó önéletrajz ily módon nemcsak az irodalmár, hanem az egyszerű 
olvasó számára is egy módszeres útmutató jelentőségével bír, amellyel végig-
haladhat Ady költői művének megismerésén és elemzésén a végzetes csók előtt 
és után. Ha nem tulajdonítanánk ilyen határozottan jelentőséget Ady életélmé-
nyéből e döntő átmenetnek, később igen nehezen sikerülne összegyűjtenünk a 
sokszínű és végtelen csiszolódás okait, amelyek előkészítik elsődleges témaként 
a szerelem-élet-halál bizonyos pillanatokban összemosódó fogalmainak tengelyén 
alapuló költészetét. Merjük állítani, hogy e végzetes csók nélkül - paradox mó-
don - a nagy magyar költő talán visszafogottabb, kevésbé motivált lett volna 
arra, hogy felkutassa, majd maga, honfitársai és így mindnyájunk előtt lelep-
lezze mélyebb szempontjait azoknak a problémaköröknek (magyarság, vallásos-
ság, a szerelem létértéke, a túlélésért folyó valódi küzdelem), amelyek költésze-
tének középpontjában állnak. Ez az elgondolás nagyobb hitelt nyer, ha számo-
lunk azzal a szereppel, amelyet az ősöktől ráhagyott református hit törvényein 
alapuló, szigorú etikai és vallási hagyományok játszottak Ady életében és mű-
vében. 

A vallás befolyása már a fiatal Adyra is rendkívül erős: a református erkölcs 
rányomja bélyegét a költőre első, ifjúkori lépéseitől, és megjelöli kezdeti, érzé-
keny és romantikus fellángolásait; valami beteges, bűnös vonás uralja puhato-
lózásait a testi kapcsolat és a szerelem terén, ami megakadályozza, hogy az 
asszonnyal derűs, kiegyensúlyozott kapcsolata legyen. Ezt tudatosan be is vallja 
egy fiatalkori művében: „.. .Neked talán már bántó, kínos álom / S nekem már 
kínos vágy a szerelem..." Elmondható, hogy Ady létét és művét erősen meg-
határozza az az erkölcsiség, mely a szexuális kapcsolatot és mindazt, ami a testi 
szerelmet illeti, tisztátalannak tartván, az egészet törvénytelennek titulálva a 
bűn kategóriájába sorolja. És úgy tűnik, a bűn árnyéka hosszú időn át körülveszi 
Ady költői művének azt a részét, amelyet szerelmi téma ihletett. A szerencsétlen 
személyes élmény (vérbaj) pedig mint Ady szerelem-elképzelése alapvető jel-
lemzőjének meghatározójává kristályosodik. Ily módon már a húszéves Ady 
verseiben is (költői termésének kevésbé értékes része), majd azokban, melyek 
a különös, gyötrő nosztalgiát éneklik a túl korán elvesztett első ifjúság után, a 
háttérben mindig ott csapkod egyfajta beteges bujaság, a kielégítetlen, vagy 
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egyenesen kifejezetten vágy keserűsége, amely később egész más visszhangra 
lel érett fejjel írott verseiben, például A Hágár oltárában. 

Közelebb kerülünk Ady Endréhez, ha - talán túl határozott kézzel - mintegy 
letépjük és rögtön fel is fedjük az adyi „rózsa" szirmait, azzal a szándékkal, 
hogy azon nyomban eltávolítsuk az elbizonytalanító és késleltető mozzanatokat, 
amelyek végigkísérhetik e sok versében rendkívül összetett, de ugyanakkor alap-
vetően egyértelmű költő művének elemzését. A „rózsa" - a szerelem, testi kap-
csolat, az asszony, az élet - ellenlábasával, a halállal együtt - olyannyira meg-
határozó, együttesen jelen lévő és A d y művész-élményével hasonló természetű, 
hogy a magyar költő bemutatásának ideális skáláján nem lehet másodrendű 
elemként félretenni. Adyt több magyar és olasz kritikus (ez utóbbiak között 
Paolo Santarcangeli, Guglielmo Capacchi, Folco Tempesti) a tizenkilencedik szá-
zad végi Párizs poètes maudits-aihoz hasonlították: számunkra ez szolgál az ér-
telmezés elsőrendű kulcsául. Szerintünk a „rózsa", a „romlás virága" (ez a „fleur 
du mal") mint tragikus bélyeg a magyar költő életén lesz az az alapelem, amely-
re majd Freud-szerűen fog támaszkodni költészetének nagy része, különöskép-
pen pedig szerelmi költészete. 

Talán sokan elhúzzák a szájukat A d y költészetének és ihletforrásainak e szá-
raz értelmezésére, mely egyáltalán n e m akar behatároló értelmű lenni. Termé-
szetesen más motívumok, más vonatkozások is meghatározzák Ady költészetét. 
Gondoljunk csak felkavaró vallásosságának témáira, akármennyire meghatáro-
zott legyen is ez a református hit erősen személyes földolgozása révén: а 
messzi-távoli Isten, a fának és Rossznak Istene (ezek körvonalai elmosódnak és 
fokozatosan elenyésznek), a Pénz-Isten, Isten, a távollévő, a Semmi. Vagy gondol-
junk a mag\/arság-témára (a lét, az odatartozás és az odatartozás érzése ahhoz 
a Magyarországhoz, amelyet az egész magyarság, minden magyar ideális kö-
zösségi értékként fogad el), amelynek Ady szócsöve, útmutatója és ostorozója 
is egyben, és ezzel rágalmazói célpontjául állítja magát. Ezek hazafiatlansággal 
vádolják. Viszont annál nagyobb csodálattal övezik becsülői, akik éppen benne 
látják a magyarság igazi értelmezőjét. 

De egyetlen téma, egyetlen ihlet sem lesz olyan finoman jelen költészetében, 
mint a „rózsa", a maga etikai-vallásos célzásaival (kálvinizmus) és a maga szen-
vedélyes-perverz-édes-tragikus csiszoltságával. Első költői megnyilatkozásaitól 
kezdve, azok is, amelyek fiatalos tapasztalatlansággal párosulnak, ám sosem 
ártatlanok, a rózsa ott van Ady szívében, elméjében, és később, a végzetes csók 
után még inkább, a rózsa lelkében van, a reménytelenségben, az érzések erő-
szakosságában, a testi szerelem csatározásaiban, a kárhozat poklában, a fenséges 
önkívület keresésében, az önpusztítás Paradicsomának, az örök kárhozatnak és 
a megtisztító szerelemnek határán. És mindez egy hosszú, eszményi szakaszon 
keresztül, felölelve az összes adyi témát: szerelem-élet-halál-isten-semmi és a 
misztikus-mitikus magyarság: 
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Tisztátalan valék, vagy tiszta, 
Nem tudom s azt se, mit akarok. 
Csak azt tudom, hogy Asszony az oltár 
S asszony nélkül meghalok. 

Majd erőteljesebben: 

Elfogyni az ölelésben: 
Ezt akarom. 

A református hit törvényein alapuló szigorú etikai és vallási hagyományok, 
amelyekben Ady gyermekkora óta nevelkedett, és amelyek mélyen beléivódtak, 
részét alkották az azokból az érzelmekből összerakott batyunak, amelyek a ma-
gyar költőt egész életén át családjához és mindenekelőtt hazájához kötik, akkor 
is, amikor ő testi valójában nagyon messze van. Ezt bizonyítja 1909-es, mindenik 
között a legszínesebb és leghitelesebb önéletírása is, mely komoly szellemi össz-
pontosítást tanúsítván, meleg közvetlenséggel ismerteti az olvasóval az adyi 
szellemiséget. E ragyogó önéletrajz már nem regényes, ellentétben az egy évvel 
korábban megjelent Mihályi Rozália csókja című elbeszéléssel. Ebben egyetlen 
homályos említés van a csókról, amely 1902-ben oly végzetesen jelöli meg a 
költő életét; eközben félreérthetetlen célzást találunk benne Ady egy nem ke-
vésbé végzetes asszonyára (egy femme nem kevésbé fatale-ra), Lédára: 

„Újságot csináltam, vezércikkeket írtam, s nyilván elpusztulok, vagy nagyon 
okos. életbe kezdek, ha nem jön el értem valaki. Asszony volt, egy hozzá jutott 
versem küldte, megfogta a kezemet, s meg se állt velem Párizsig. Ekkor rám 
erőltette az ő akaratát s magtalan hiúságát, hogy berniem hajtson ki, ha tud. Öt 
éve elmúlt már ennek, hat éve ma holnap, s azóta írok, vívok, elalélok s újra-
kezdem: vagyok. Tanítóim nem voltak, nem volt tanítókra szükségem, mert 
éltem, s mert nagyon éreztem az életet. Ereztem, akartam, teljes egészében, 
hatványán, ezért a nagy, féktelen életakarásért vizsgálnak ma fejcsóválva az orvo-
saim." (Nyugat, 1909. jún. 1.) 

A fiatal Ady szerelmi költészete 

A magyar költő fiatalkori termésében (amelyet a magyar kritikusok egyhangúlag 
kevésbé értékesnek tartanak) már tisztán láthatóan jelen van, noha csupán emb-
rió formában, nagy költeményeinek hatalmas, megújító ereje és vibráló, „forra-
dalmi" életöröme. Az érett Ady költészetének e mozgatóelemei, 1899-től pár-
huzamosan újságcikkeiben is megmutatkozva, úgymond „hivatalos" módon 
csak 1906-ban törnek be a művelt magyar nagyközönség tudatába, az Új versek 
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című kötet megjelenésével, de ezután végig fogják kísérni fényes, mindamellett 
ellentmondásokkal teli pályáján. A verseiben a kamaszkor jellegzetes kínlódá-
sainak hangot adó fiatal Ady nyilvánvalóan az idillikus költészet befolyása alatt 
állt, melynek jelentős szerepe volt a XIX. század második fele magyar költésze-
tében, amikor is egy egész költő- és írógeneráció, nem kerülve ellentétbe az 
uralkodó társadalmi ízléssel és irányzatokkal, Petőfi lírájának szokásait félretéve 
énekelte meg az egyént, a világgal való problémáit, a család- és hazaszeretetet, 
a finom nosztalgiát az első, gondtalan ifjúság után, röviden: az érzelmek meghitt 
világát. E tematika természetesen nem elégítette volna ki egy Petőfi egyetemes 
érzésvilágát, viszont megfelelt az akkori nemzedék elvárásainak. 

A felhő sem olyan, mint nálunk 
És milyen más az őszi fény! 
Nem csókol oly megejtő csókkal, 
Mint ifjúságom szép helyén. 

A fiatal Adyra hatással volt Vajda János. Vajda átadta neki a gyűlöletnek-
szerelemnek azt a komplex keverékét, mely meghatározza kapcsolatát az 
asszonnyal; lírája ideálisan traite d'union-t képez a XX. század költészetével, oly 
értelemben, hogy Vajda benső kínlódása (egy keserű és marcangoló szerelmi 
élménynek köszönhetően) átalakul egyrészt az 1848-as forradalmi eszmék vé-
delmévé, másrészt az 1867-es osztrák-magyar kiegyezésnek baljós és komor 
hangsúllyal kifejezett kerek elutasításává. Ez utóbbi politikai állásfoglalástól nem 
volt idegen az a sajtókampány, amelyet később Ady vezetett az osztrák-magyar 
unió ellen. 

Ady fiatalkori termésében föllelhető a magyar fin de siècle nagy tekintélyű 
költői kettőse, Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő hatása is, akik előre jelezték 
a század formai és tematikai fordulatát, a mítoszok, megalkuvások és teátrális 
illúziók összeomlását. Különösen a nagyon korai Ady néhány versében érhető 
tetten a meghatározhatatlan pesszimista árnyalattól terhes, Reviczkyre jellemző 
szenvedő szentimentalizmus. Ez a Reviczky-féle szentimentalizmus, amelyet 
Ady méltányolni látszik, igen távol esik a boldogtalan, Nyitra vármegyei költő 
kortársainak közönséges, negédes szentimentalizmusától. Bezárva a szomorúság 
és reménytelenség színeibe burkolózott individualizmusába, Reviczky eltávolo-
dott a hagyományos költészettől. Viszautasítva a kompromisszumot a közhe-
lyekbe és előítéletekbe börtönzött korának társadalmával, megkínzott szenve-
délyének árnyait tükrözni képes lírához fordult: „Mint nyári éjszakán / a csil-
lagot: / Úgy nézlek csöndes vággyal én, / Ha egyedül vagyok, / S mint nyári 
éjszakán / A csillagok: / Zajló szívem hullámiban / Szép szemed úgy ragyog." 

De nem lehetett idegen Ady számára az önmegfigyelő líra sem, melyet Kom-
játhy szimbólumai tettek gazdaggá. Komjáthy minden költői erejével egy tiszta, 
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elvonatkoztatott lírára törekedett, ahol a dolgok, a természet, a környező világ 
valósága nem igazán tárgyak, inkább csupán technikai eszközök az énkultuszá-
ba merült költő magányos lelkiállapotának kifejezésére. Ady bizonyosan fel-
használta elődje lírájának szimbolista elemeit, noha az is szorosan kötődött a 
század alkonyba hajló dekadens szelleméhez: „Rossz a világ? Légy jó tehát 
magad! / Üres a lét? Adj tartalmat neki! / Az ember szolga mind? Légy te 
szabad! / Hidd sorsodat bátor versenyre ki!" Sőt, még azt is mondhat juk, hogy 
Reviczky Gyula preszimbolista, vagy Komjáthy Jenő szimbolista költészete, aho-
gyan Bródy Sándor XIX. század végi novellái (természetesen a nagy francia 
szimbolisták, Baudelaire és Verlaine költészetével együtt, kiket Ady Nagyvárad 
irodalmi köreiben és még inkább később, Párizsban ismert meg) bizonyos érte-
lemben előfeltételei voltak hatalmas erejű, megújító költészetének. Végül, Ady 
fiatalkori verseiben nyomára bukkanhatunk Kiss József fájdalmas lírájának is: 
költő és gondolkodó, 1890-ben A Hét című irodalmi folyóirat megalapításával 
maga köré kívánta gyűjteni a lázadó, és a századvégi Magyarország kulturális 
helyzetével elégedetlen szellemeket. Ady fiatalkori versei gyakran a tiszta és 
mitikus, oly sokáig keresett és sosem talált szerelem témájára összpontosulnak, 
a naiv és romantikus, a beteljesületlenül maradt, a szükségképpen és elkerül-
hetetlenül elvesztett szerelemre: 

Ott ültünk némán, édes félhomályban, 
Te elmerengve s égő vágyban én. 
Álmod hová szállt s kié volt a vágyam, 
Titok maradt az, színünk rejtekén. 

Verseiben gyötrődő melankólia kígyózik, és noha Ady húszévesen írta őket, 
az ifjúkorra visszaemlékező öregkori versekre hasonlítanak. Stílusuk lemondó, 
mint akinek már nincs mit várnia az élettől. Csaknem múltidézés: 

Van olyan perc, mikor szivünkben 
Az élet lángja fellobog... 
[...] 
De oly muló a mámor üdve, 
Elszáll az ámitó remény, 
Nem ígér édes boldogságot, 
Miként a mámor éjjelén. 

Természetesen még igen távol vagyunk attól a maró szerelmi költészettől, 
amelyre Ady néhány évvel később képes lesz, amelyet e szentimentális hátterek, 
bár néha nyers és gúnyos keserűséggel megjelenítve, burkoltan már sejtetnek. 
Ezekben az alkotásokban, ahol gyakran ismétlődik az „ön" használata, ami a 
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XX. század elején jellegzetes szokásként dívott férfiak és nők között (Ady a 
Lédával folytatott levelezésben még használja, de a hozzá írt versekben már 
sohasem), a fiatalság frissességének és őszinteségének ízét visszafogottan jeleníti 
meg, vagy már el is hagyja, tudatában annak, hogy az egyszerűség és tisztaság 
végleg elveszett: 

A felhő sem olyan, mint nálunk 
És milyen más az őszi fény! 
Nem csókol oly megejtő csókkal, 
Mint ifjúságom szép helyén. 
[...] 
- Milyen az ősz maguknál, édes? 
Óh írja meg! Oh írja meg!... 

A fiatal Ady Endre a Zilahon eltöltött gimnáziumi évek alatt találkozott 
először Nietzsche gondolatainak fontos részével (ahonnan a századelő bizonyos 
avantgarde körei a vitaiizmust veszik ma jd át), amely megmutatkozik majd érett 
költői művében, hol az élet iránti zabolátlan és korlátlan rajongását fejezi ki a 
maga személyes, teljesen átdolgozott módján. Természetesen ebben a kezdeti 
szakaszban a magyar költő Nietzsche-ismerete, felületes német nyelvtudása 
miatt, arra korlátozódott, ami a nagy német gondolkodó írásaiból eljutott Ma-
gyarországra. De a rákövetkező években Ady, németül olvasva, közvetlenebb 
érintkezést keres Nietzschével, és benne saját temperamentumával való nagy-
mértékű hasonlóságot fedez föl. így m á r a második, 1903-ban megjelent Még 
egyszer című kötet néhány versében, különösen hangnemének változásában és 
„vitalista" töltetében a költő által mélyen tanulmányozott Nietzsche-filozófiának 
a hatására találunk. N e m szabad megfeledkezni arról, hogy az Übermensch fi-
lozófusa a századfordulón rendkívül népszerű volt, különösen az új generáció-
hoz tartozó magyar írók és általában a fiatalok körében, magyarok és nem 
magyarok között egyaránt, valahogy úgy, ahogyan századunkban Marcuse a 
hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején. Néhány évvel később (1908) egy 
újságcikkben maga Ady így foglalta össze a német filozófus gondolatainak je-
lentőségét saját formálódásában: „Ha ő n e m lett volna, talán sokan nem volnánk, 
de ha volnánk, mi volnánk az eldobott mankók, melyeket még tűzre se vetnének. 
Ő volt az első nagy alkotó, aki rombolásával megalkotta a mi bátorságunkat." 

A Zsóka iránti szerelem, a zilahi gimnáziumban folytatott tanulmányok, a 
nagy nevű és jótékony hatású tanárok jellemzik Ady kora ifjúságának éveit. Az 
első rajongások, az első illúziók, az első csalódások már szinte túlzottan nyil-
vánvalóak ennek a korszaknak a költészetében, amelynek Zilah-íze és Zilah-szí-
ne van. Ezek az első fontos költői próbálkozások, amelyekben már megsejteni 
a művészt , de még nem a zsenialitást. így a Dal a rózsáról című versben - amely 
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már hírt ad arról az időnként ingerlő individualizmusról, amely az érett Adynak 
csaknem állandó jellemvonása lesz - benne van a Zsókával töltött boldog órák 
és az akkorra már rég elhervadt csók emléke: 

A szép leány a rózsabimbót 
Most más legénynek tépi le... 
[...] 
De megőrzöm a hervadt rózsát: 
Én kaptam annak a kis lánynak 
Legelső, tiszta, szűzi csókját! 

Ha Ady később visszatér is rá, ezt már felnőtt szemmel teszi: annak a sze-
mével, aki erős és határozott kézzel jelöli majd ki a maga és mások számára 
az új magyar költészet csillogó koordinátáit. A múltat idéző nagy költő elhagyta 
a fiatalkori verseiben még itt-ott feltűnő, századvégi negédes és szentimentális 
hangulatot, s az élet valódi értelmének nyers és csupasz lényegét szólaltatja 
meg, amelynek előtérbe állítását maga az új század követelte meg. 

Ady költői és politikai formálódására alapvető hatással voltak a Nagyváradon 
töltött évek. Rövid debreceni újságíróskodás után, 1900-tól a Nagyváradi Napló 
szerkesztőjeként dolgozott, feszült és viharos, időnként kicsapongó életet élve, 
szentimentális kalandokba vetve magát, miközben az új megízlelésének mér-
téktelen vágya az alkohol és a dohányzás szenvedélyébe viszi. Mégis, ebből a 
művelt és kifinomult városból nézve a provinciális és bigott, az európai élet 
normáitól igen elütő Magyarország politikai, társadalmi és kulturális valóságát, 
a fiatal Adyban ekkor érlelődik meg az a politikai elgondolás, hogy a Habs-
burg-Magyarország öntudatlanul a pusztulás felé közeledik. És itt történik, hogy 
belemerülve a „magyar láp" apokaliptikus látomásába és az erőszakos válság 
nietzschei jóslatába, amely lecsapni készül a nyugat i társadalomra - különösen 
az európaira, amely jog szerint és a valóságban is annak bölcsője - , a huszonhat 
éves Ady Endre belép a XX. századba, és megnyitja a XX. századi magyar 
költészet nagy korszakát. 

Ady érett szerelmi költészete 

A Brüll Adéllal való találkozás fordulatot hoz Ady Endre életében és művé-
szetében. Diósi Ödönnek, a tehetős kereskedőnek, széles látókörű és korához 
képest nagyon is modern embernek a feleségeként az asszony teljhatalommal 
lép be Ady életébe, hogy onnan - legalábbis szellemileg ne távozzék többé. Ady 
az Adél név betűit megfordítva alkotja Lédát, a múzsát, a sokszor kegyetlen, 
zsarnoki vezetőt, aki mint Beatrice Dantét, elkíséri őt, a férfit és költőt, olykor 
pokoli életszakaszának egy hosszú darabján. Lédáról azt írja a legidősebb olasz 
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hungarológus, irodalomtörténész Paolo Santarcangeli, hogy „arcképeit nézve 
volt korának asszony ideálja, nagyon »Cléo de Mèrode«, nagyon »végzet-asz-
szony«. Könnyű ezzel ma tréfálni, a mi igényesen kiábrándult felfogásunkkal: 
de helyezzük magunkat annak a korszaknak a légkörébe. Ady számára valóban 
végzetes volt: azaz arra hivatott, hogy megjelölje őt egész életére, jóban-rosszban. 
Meg lehet és meg is kell erősíteni, hogy nélküle Ady nem lett volna az, aki 
volt." Igen, könnyű ezzel tréfálni, de Léda, Nagyvárad polgárságának femme 
fatale-ja valóban az élet nagy lehetőségét jelentette a férfi Adynak. Lédát bemu-
tatva, A könnyek asszonya című, 1903-as versben így vallott annak a még vala-
milyen módon a fin de siècle vattázott hangulatába merült végzetes nyárnak a 
végén: „Bús arcát érzem szívemen / A könnyek asszonyának, / Rózsás, remegő 
ujjai / Most a szivembe vájnak." A költő ezen a ponton már készen állt, hogy 
a nagy ugrást véghezvigye, hogy kamatoztassa a nagyváradi intenzív élet- és 
írói élményeit. Ez az a város, amely a nőnek öltözött, franciás charme-ot és 
parfume-öt árasztó végzet cinkosaként megengedi neki, hogy Párizsig eljusson, 
anélkül, hogy Budapesten keresztül kellett volna mennie: „Ázsia sztyeppéiról" 
a haladás jelképéhez, Nyugatra. A fiatal, kisvárosból jött, újdonságra, érzésekre, 
szenvedélyekre szomjas költő számára Léda akaratlan eszközként a végzet kül-
dötte volt, hogy betölthesse nagy küldetését a századforduló magyar 
kultúrájában. Vele a költő életet ad a magyar irodalomtörténet legfontosabb 
szellemi-művészi kapcsolatának: kapcsolat mélység és magasság, erőszakos 
szenvedélyek és közömbösség között, mely csaknem tíz éven át tart majd , annak 
a rendelésnek eleget téve, hogy - amint Ady jóval később emlékezik a Hiába 
hideg a Hold című versben - összehozza ezt a „két, szép, nyomorult embert". 
A Lédával való találkozás a szó szoros értelmében „kirobbantja" Ady költészetét. 
Egy alkalommal, így mutatkozva be az asszonynak: „Én, a siratlan fájdalomnak 
/ Szegény, bolond, kopottas hőse", a fiatal Ady már teljesen felfedi tömör, 
gyötrő és szikár stílusának jegyét, a nagy költő Adynak lényegi jellemzőjét. Jól 
elkülöníthetők a Lédával való találkozásnak és az Adyt fékezhetetlenül elöntő 
vágy születésének nyomai, a képzeletbeli vonaton, amely ama elsöprő, erotikus 
szenvedély kirobbanásának hátteréből jön elő, amelyet a költő érez Léda, a 
könnyek forrása és asszonya iránt: 

Add a kezed, most induljunk csöndben.. . 
Nem!.. . Rohanjunk, míg vágyunk nem lohad, 
Kocsinkon függöny, a szívünk könnyben, 
Míg emberek közt száguld a vonat 
S kiszállunk majd egy csodálatos tájon, 
Hol semmi sincs, csak illat és meleg: 
Fölszikkasztjuk a könnyeinket 
S megengeded, hogy szeresselek... 
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Ady szemében Léda kezdettől fogva Párizst jelenti: nemcsak femme fatale, de 
ville fatale is: Léda és Párizs, Párizs és Léda Ady művészi választásainak és 
életének teljhatalmú főszereplői, vágyakozásának egymást fölcserélhető tárgyai, 
amelyek végül egyetlen megvalósítandó álomban azonosulnak. Ahogyan sok 
magyar írónak és költőnek (olasz szemmel nézve), Adynak is volt egy „mitikus" 
víziója Párizsról (Franciaországról), amely Léda megjelenésével Nagyváradon 
egyetlen feszülten vibráló életszenvedélyben válik valóra. Léda végzetesen 
Párizzsá változik és Párizs Lédává: A d y szemében jóvátehetetlenül összekeve-
redő, örökre szorosan összetartozó alakok maradnak. Az indulás apropója Léda 
szokásos költözése saját párizsi házába 1903 késő őszén. Ady összeszedi minden 
energiáját és az összes föllelhető pénzt, és az európai metropoliszban utoléri 
asszonyát és álmát: „Asszony volt... megfogta a kezemet, s meg se állt velem 
Párizsig." 

De Párizsnak kellett tartogatnia a költő számára a legkeserűbb, legszomorúbb 
meglepetést: a francia fővárosból 1904. július 15-én a Pesti Naplónak írt nyílt 
levélben, két hónappal azután, hogy egy nemibetegség-szakorvos megvizsgálta 
és megállapította a vérbajt, megerősítve azt, ami addig csak erős gyanú volt 
számára, Ady Endre ezt kérdezi magától: miért nem beszélnek „erről a pestisről, 
a vér rettenetes pestiséről, e valóságos vörös pestisről?" A „rettenetes vörös 
pestis" erőszakosan támad Ady kétszeresen is megrészegítő élményére - Léda 
és Párizs, élő és megelevenítő jelképei a szerelemnek, és a fejlődésnek - , ösz-
szekuszálja a szálakat és a lehetséges megoldásokat, eredményeket, egy olyan 
akarat szerint, mely Ady számára elsőrendű, ugyanakkor Isten legfőbb akara-
tának kálvinista igazolása. A halál, a halál értelme, kifejezhetetlen ízből és il-
latból, lassan, de könyörtelenül átjárja a költő lelkét, döntő és határozott módon 
megkettőzve érzéseit. Az első, azonnali reakció a lázadásé: őrjöngő, remény-
vesztett, jövendőmondó kiáltás: 

Tüzes, sajgó seb vagyok, égek, 
Kínoz a fény és kínoz a harmat, 
Téged akarlak, eljöttem érted, 
Több kínra vágyom: téged akarlak 
[...] 
Vágy szaggatott föl, csók vérezett meg, 
Seb vagyok, tüzes, új kínra éhes, 
Ad j kínt nekem, a megéhezettnek: 
Seb vagyok, csókolj, égess ki, égess. 

Az életfonalak megzavarodott szövevénye, itt rögtön kitűnik, egyetlen tra-
gikus lényegre szorítkozik: az élet és a halál szálai (a szerelem Ady számára 
elsősorban élet, de halál is) összefonódnak, és egyetlen szenvedélyes önkívület-
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ben kígyóznak, a vergődő fájdalomtól ostoroztatva, amely tudatában van a pusz-
tulás könyörtelenségének, ugyanakkor a szerelem visszautasíthatatlansága jel-
lemzi. Ezt erősíti meg Bölöni György, aki ennek az időszaknak a javára írja a 
Tüzes seb vagyok című Ady-versnek a születését, saját szavaiban tükrözve tanú-
sítja Ady állapotát a szörnyű diagnózis után: „Átéreztem egész tragédiáját. [...] 
Ez a betegség annyi volt, mint a halál. Most egyszerre vége lesz mindennek. 
Életnek. Jövőnek. Karriernek. Párizsnak. Szerelemnek. Mindennek vége!... Mi 
jöhet más, mint a halál?" Igen, mi következhetett volna?... Számunkra megvi-
lágosító szavak, szavak és tanúbizonyságok, amelyektől nem szabad eltekinte-
nünk, ha valóban helyes megvilágításba akarjuk helyezni a költő szerelmi köl-
tészetét. A Lédához írt költemények elindítják az adyi költészet nagy korszakát, 
utat nyitnak többi szerelmes versének, és nyilvánvalóan tükrözik a költő emberi 
drámáját és fizikai-erkölcsi szenvedését, amelyből képtelen kilábalni. E versekkel 
kapcsolatban megpróbáljuk követni azt a kettős vezérfonalat, amely összeköti 
őket: élet és halál fonalát. 

Ady szerelmes verseit azzal a hangvétellel jellemezték, amelyet joggal nevez-
nek vitalista freudistának: ez benne születik, visszautasításként arra a vádra, 
amelynek a férfi Ady áldozata lesz, és amely ugyanakkor a költő Ady kezei 
között eszközzé válik, hogy kifejezhesse akár saját lázadását, akár azt a félel-
metes erősségű érzékiséget, amely benne már fiatalkora óta megvan, és meg-
mutatkozik a szerelem költői elképzelésének erős színezetében. Ez az érzékiség 
meghatározó módon hatja át Ady szerelmi költészetét: 

Hányszor megállunk. Összeborulunk. 
Égünk és fázunk. 
Ellöksz magadtól: ajkam csupa vér, 
Ajkad csupa vér. 
Ma sem lesz nászúnk. 

Ám Ady érzékisége nem csillogó-tiszta: ősi vétkek tarkítják; megrontott az 
eredendő bűntől, átitatott ennek a bűnnek a jelentésével, amelyet a kálvini vallás 
a költőbe gyermekkorától kezdve belénevelt; bizonyos versekben démoni érzé-
kiség. Mintha sohasem öltötte volna magára azt a spiritualizmust, amely pedig 
alapelem volt a magyar szerelmi költészet hagyományában, a XVI. századi Ba-
lassitól, a XIX. század végi dekadenciáig. Másfelől az asszony testisége, látható 
testisége, a versben magasztalt testiség: a magyar lírai hagyományokat tekintve 
ez Ady szerelmi költészetének nagy újítása. A szerelem legfőbb jelképévé emelt 
teljes testiség. De egy megszenvedett, roncsolt, megkínzott testiség. Még egy 
szűz lány fiatal testében is ünnepelt testiség: 
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Tested fehér és makulátlan, 
De szemedben álmatlan éjek. 
Láthatatlan, buja jelírás 
Borítja melled s homlokodon 
A bélyeg. 

Meglehetősen távol vagyunk a hagyományos magyar költészet által idealizált 
szerelemtől, amely még mindig az érzelmek és sóhajok édes összhangjára áhí-
tozott. De távol vagyunk magának Adynak első alkotásaitól is, amelyekben 
habár a XIX. század végi, erősen zenei és versdallamhoz kötött, nosztalgikus 
érzésekkel és őszinteséggel teli magyar lírai hagyományok stíluselemeinek vissz-
hangjait észleljük, a benne megjelenő hűvös irónia és a szerelemérzést szentsé-
gétől megfosztó forma már a gúnyos férfi Adyt mutatja: 

Akihez szólott a legelső nóta: 
Zsóka menyasszony, férjhez megy a Zsóka... 
Még kurta szoknyás lány volt egy pár éve 
És nemsokára a más felesége... 
így van megírva pár rövidke sorba', 
Mintha ez olyan természetes volna. 
Az a reporter mit tudta, hogy ebbe' 
Egy kész regény van végleg eltemetve, 
Bevégzett regény, be nem végzett álom: 
Zsóka volt az én első ideálom... 

Ezekben a fiatalkori költeményekben (mint az előbbiekben említett szép Zsó-
ka-versekben, melyeket 1900-ban Nagyváradon egy lélegzetvételre írt a fiatalon 
szeretett lány esküvőjének hírére), még nem él az érett adyi lírában fellelhető 
lényegiség, mely megjelenik, például, egyik bámulatos, jóval későbbi (1914) 
alkotásában: az is szintén emlékezés egy ifjúkori szerelemre - Márton Gabi 
színésznőre - és tetőtől talpig belemeríti az olvasót a századeleji Nagyvárad 
realisztikus-romantikus hangulatába. Az ifjúság egy flashbackje, aranyfüst és 
cikornya nélkül, tömören és lényegien: 

Poros a hosszú hársfa-sor, 
Holdfényes a püspöki udvar , 
Simulnak a városi párok, 
Vasúthoz futnak a kocsik. 
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Egyszer eljöttünk a vasúttal 
S szállásozó csapatja járt 
Előttem ifjú fellegeknek. 
Akkor a hársak épp szerettek 
S eső után szerelem-szag volt. 

Nem tíz év látszik elválasztani a két verset, hanem egy évszázad! Közöttük 
Ady egész költői pályafutása, kínjaival, fölfedezéseivel, a valóság lényege alap-
jainak megragadni tudásával, az élet végtelen sok eldöntetlen kérdésével szem-
ben is. Mindkét vers alapélménye egy elmúlt érzelem iránti nosztalgia, de mi-
csoda különbséggel előadva! Hogy az olvasó belekóstolhasson a Zsókától 
búcsúzó versek hangulatába, szükség van mindhárom hosszú versszak elolva-
sására; A hosszú hársfa-sor című versben azonban elegendő egyetlen flash-elkép-
zelés, amely összefoglalva a vers értelmét és általános jelentését, csaknem kéz-
zelfogható érzést képes nyújtani: „S eső után szerelem-szag volt". 

Az Ér-menti költő számára a szerelem a kielégítendő érzékiségnek és az ér-
vényesülésért vívott küzdelemnek egyfajta keveréke, hogy vele életszomját csil-
lapíthassa. Nem véletlenül írta 1942-ben a fiumei „Termini" című folyóiratban 
Ternay Kálmán, hogy Adynak a szerelem „az önálló élete fölötti uralom, egy 
női lélek fényében, mondhatni: önszeretet". Magába zárkózva, belemerülve az 
önnön bűnös szenvedélye okozta fizikai és szellemi kínok végletekig menő ki-
próbálásába (hírhedt és fájó bélyeg, amely kitörölhetetlen lakkvonásként rára-
gadt és többé el nem hagyja), ér véget a költő, a férfi Ady, nem akarva, hogy 
ne érdekelje többé a kapcsolat másik pólusa, az asszony. Ezt az önszeretetet, 
az „én" szeretetét Komjáthy már megénekelte a XIX. század végén, és Ady több 
versében jelen van, elsősorban érett verseiben, mint az Add nekem a szemeidet, 
az Eldönti a Sors, és a nyers Elbocsátó szép üzenet című verseiben. Ez utóbbi 
drámai verssel Ady véget vet a tízéves kapcsolatnak életének és hatalmas költői 
végzetének asszonyával, Lédával: 

Törjön százegyszer százszor-tört varázs: 
Hát elbocsátlak még egyszer, utolszor.. . 
[;••] 
Általam vagy, mert meg én láttalak 
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak. 

A versben (különösen a végén) a római egyetem összehasonlító irodalom-
történésze, Armando Gnisci, összegezve látta a szerelmes vers jelentését és lé-
nyegét, és magát a szerelmet Ady költészetében (természetesen csak részlegesen, 
hiszen, ahogy maga az olasz kutató is elismeri, Ady szerelmi költészete nem 
redukálható egyetlen „gyors és felületes" szintézisre): egyfajta „vulkáni erejű 
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kitörés a petrarchai mintából, az elhagyatott romanticizmussal szembeni kapu 
felé". 

Ugyanakkor az egész Ady-féle szeretni képtelenség kifejezésre jut abból a 
szükségességből, hogy uralkodjék a kapcsolat másik főszereplőjén, az asszo-
nyon. Ebből elkerülhetetlenül következik a nemek és érzékek valódi, véres harca: 

Egymás húsába beletépünk 
S lehullunk az őszi avaron. 

Gyűlöletnek-szerelemnek keveréke a nő iránt, akivel a költő örök harcban áll, 
még akkor is, amikor meg akarja hálálni az őt gyógyító szerelmet. Hála, amelyet 
csak néhány alkalommal sikerül kimutatnia, mert számára a nő valójában csak 
ürügy a narcisztikusan önmaga felé fordult szenvedélyének olykor erőszakos 
kifejtésére és saját élet vágyának kielégítésére. 

Vedd le ruhádról a büszke csatot, 
Várj hidegen, szabadon, hősként, 
Még azt se kérdezd meg majd, hogy ki vagyok. 

A szerelem akkor piszkos és szégyenletes valamivé válik, a férfi bűnös, „aki-
nek akkor is muszáj szeretni, amikor nincs kedve hozzá", a nő, helyesebben 
mondva a nőstény, egyszerű eszköz a férfi vágyának kielégítésére, aki nem 
tudja és nem is akarja álcázni az utálat és az undor érzését. Legyőzetve a sze-
relemérzés, a férfi-Ady, a szeretett asszony: 

Én beszennyezlek. Én beszennyezlek 
A leghavasabb, legszebb éjen: 
Hiába kísértsz hófehéren. 
[...] 

Színem elé parancsolom majd 
Fehér köntösös szűzi árnyad... 
[...] 
Telefröccsentem tintalével, 
Vérrel, gennyel, könnyel, epével. 

E megszenvedett gyakorlása a szerelemnek, anélkül, hogy átengedné magát 
neki, ez a rossznak állandó tudatalatti jelenlétét viselő, a kálvinista erkölcsből 
fakadó bűntuda t nyomása alatt senyvedő szerelem, visszavezet minket ahhoz, 
amit a költő Adyról és különösen szerelmi költészetét jellemző fő vonásokról 
mondtunk: az Ady-féle szerelemérzést a nemek között dúló, egyformán keserves 
és erőszakos, a fenséges gyönyörért vívott örök harcban kell keresnünk; egyfajta 
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mennyei önpusztítás, félúton az örök kárhozat és a megtisztító szerelem között. 
Ady szerelmi költészete kétségbeesett szerelemkeresésének művészi formába 
öntése: egy olyan szerelemnek, amelyet többé nem emésztenek pszichológiai 
férgek, és nem határolják be az ember ősi gyöngeségei és félelmei, hanem amely-
nek meghódításáért örök harcot kell harcolni. Ezt a kegyetlen harcot nem kerüli 
el Ady legfontosabb, Lédával való szerelmi kapcsolata sem. 

Vad szirttetőn mi ketten 
Állunk [...]. 
Véres hús-kapcsok óvnak, 
Amíg összefonódnak: 
Kékes, reszkető ajkunk. 
Míg csókolsz, nincsen szavunk, 
Ha megszólalsz: zuhanunk. 

Ebben az összefüggésben az Ady által meghatározott asszonyt (költészetének 
kedvelt témáját) egy világ választja el attól a látásmódtól, amelyet a költők meg 
a hagyományos magyar közönség megszoktak. A nő lényegében szerelmi költé-
szetének valós tárgyává-alanyává válik, távol bármiféle eszményesítéstől, fölül-
múlva még a dekadencia korának legfrissebb költészetét is, amely a nőben min-
denekelőtt a femme fatale-t látta. A nő elsődleges kifejezőjévé válik annak a kín-
szenvedésnek, amelyre Adynak szüksége van, hogy önmagának megmagyarázza 
a férfi lényegét, és létét igazolja. N e m véletlen, hogy Ady költészetében a nő akkor 
is szerető, ha anyja vagy ha lánya lehetne: e jellemző vonás az utolsó évek Ady-
jánál kap majd hangsúlyt, de már jelen van ebben az 1907-es versben is: 

Te voltál a mindennél több. 
Itt az írás, tanúság, 
Ha dadogva nem emlékszem. 

Ezer éve vagy több éve, 
Valamikor lányom voltál, 
Az én biztos lányom voltál. 
Lányom avagy feleségem? 
[...] 

Ady saját fokozottan érzéki, elkeseredett és gyötrő erotizmusában megteste-
sülő természete viszi odáig, hogy a nőről ennyire „testi" elképzelése legyen, 
ennyire kötődjék „nőstény" lényéhez még az Ady számára elválaszthatatlan 
szerepekben is, mint anya-feleség-lány-szerető-kurva szerepek, amelyekben be-
teljesedni látta az élet körét, az egyetlen életláncolatot, amely utolsó láncszem-
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ként végzetes ölelést tartogat, halált hozó ölelést. Rohanni egyik nő karjából a 
másikéba, születéstől a halálig: íme, ez Ady életszintézise. 

Szájon, mellen, karban, kézben, 
Csókban tapadva, átkosan 
Elfogyni az ölelésben: 
Ezt akarom. 
[...] 
Ilyen nagy, halk, lelki vészben 
Legyek majd csontváz, víg halott. 
Elfogyni az ölelésben: 
Ezt akarom. 

Az „élet-éhség" így vezeti el Adyt reményvesztett érzékiségének intellektuális 
szublimálásához, hol a testi kapcsolatot mint küzdelmet a fennmaradásért ér-
telmezi, mintegy ölelkezést a halállal: a halált a magyar költő nem véletlenül 
azonosítja némely verseiben egy nővel, utolsó szeretőjével (és ebben a szélső-
séges megoldásban elkerülhetetlenül Baudelaire-re gondolunk, amikor a szerel-
mi aktust mint haláltáncot írja le, amelyet a halál láthatatlan, ám érezhető je-
lenléte ural: Je m'avance à l'attaque et je grimpe aux assauts / comme après un choeur 
de vermisseaux...): 

Messze van még, aki fog jönni, 
Hogy a varázsból kiszakasszon? 
Jöjj s parancsold rám a halált 
Te, másik asszony. 

A halál Ady végzetes-gonosz életciklusában a szerelem természetes ellentéte: 
messze vagyunk tehát a szerelem és a halál régi, romantikus azonosításától. 
A költő messziről indulva, egyenlőtlen küzdelemben küzd a halállal, ami kihívás 
és nem menekülés, még kevésbé előzetes meghátrálás az elkerülhetetlen ese-
mény előtt: 

Olyan mindegy, mint szeretünk, 
Olyan mindegy, csókunk mifajta, 
Olyan közeli a Halál 
S olyan nagyszerű győzni rajta. 

De a vereség nyers elismerését, amelyre a költő már régóta készül, csak el-
halasztotta. Magát egyenesen a „halál rokonának" nevezve előzékenyen ő ad 
életet egyfajta igéző haláltáncnak, hol az élet egybeolvad a halállal, melyet sza-
kadatlanul és hiába megidéz, mintha ördögöt akarna űzni: 
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Én a Halál rokona vagyok, 
Szeretem a tűnő szerelmet, 
Szeretem megcsókolni azt, 
Aki elmegy. 

De a végén az ő vitalista rohama semmit sem fog érni a leküzdhetetlen el-
lenséggel való összecsapásban: küzdelme a halállal már kezdettől fogva magán 
hordja a testi és szellemi becstelenség különféle bélyegeit, és az egyetlen lehet-
séges módon ér véget: fegyverletétellel az „örök titkok" előtt. Ady, mint minden 
ember, eleve elrendelt vesztese annak a megfejthetetlen abszurdumnak, ami az 
élet: 

S akik szerették az Életet, 
Most nagy Halál-légyottot adnak. 
[...] 
Hogyan tiportat el a sorsom, 
Hogyan hal el minden, mi drága? 
Óh, örök titkoknak szomorú, 
Borzasztó, egységes világa. 

Mégis, mielőtt megérkezik „a nagy Professzor", a költőnek szabad áltatnia 
magát, hogy szerelme a halál után is élni fog egy tízéves kislány szűz testében, 
vágyainak életvetületében: 

Tízéves Éva, másra vár: 
Már a sírom is be lesz nőve, 
Mikor valaki elviszi 
Itatni csók-kútfőre. 

És mégis az én asszonyom, 
Ott rejtőzik temetve benne, 
Ami ma még csúf kárhozat 
S holnap üdvösség lenne. 

Kemény mell, vágy és izga vér 
Valakiért majd-majd kibomlik, 
De eszküszöm: e valaki 
Majd énreám hasonlít. 

Ebben a kivetülésben, a halálból, a vágyak jövőjében még ott van A d y egész 
vitalista felfogása, felülemelkedik a halálon, önnön fizikai valóján, ugyanakkor 
ezek a versek már nyilvánvaló jelei annak a fejlődésnek, amelyen a szerelemérzés 
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keresztülment a költő érett korszakában. A vágy hevessége és testisége enyhül, 
hogy lassan helyet adjon egy visszatekintésnek és elmélkedésnek - legyen bár 
csakis szenvedés - a szerelemről. Később a megoldatlan érzékiség-spiritualitás 
ellentmondása, amely szinte minden Ady-versben - néha csak a sorok között 
- jelen van, részben föloldódik egy kisgyermek különös és szomorú elhagya-
tottságában: 

Simogass csak, olyan jó a kezed, 
Megint búcsúzom, megint elveszett 
A gőgös Ady minden dacos gőgje. 
[...] 
Simogass csak, olyan jó a kezed, 
Úgy bánom már sok ölő, makacs harcom, 
Simogasd meg ráncos, vén gyermek-arcom. 
[...] 

A vers, amely, véleményünk szerint újrajárja Ady egész életútját - összetett 
kapcsolatát a nővel, az érzékiséggel és szexualitással, amely kapcsolat néha alá-
rendelt, vagy éppen ellenkezőleg, nyilvánvalóan lázadó ellentéte a természetesen 
református (kálvinista) - erkölcsnek, ez a vers A Hágár oltára (1909). Ezen a 
jelképes oltáron a költő föláldozza szeretni-vágyását, ezenfelül végrehajtja önnön 
lényének föláldozását is „igaz, bús férfi", „minden nő t" megkívánó és mindnek 
koldusa (a nő, aki ugyanakkor „a semmiség és a világ"), de valójában képtelen 
szeretni. Erre az eszményi oltárra helyezi Ady a lét ívét, amely a fiatalkori, 
kielégítetlen vágy keserűsége, a kifejeződni képtelen szerelem nárcisztikus 
visszatükröződése, beteges bujasága, a fiatal, „elsőáldozó lánykák" után epedő 
pillantása és a vásárolt, semmitmondó „csók" hangsúlyozása között telt el, a 
végső, tragikus kivetülésével egy nekrofil szerelemnek, egy halott nő „csók"-já-
vai kifejezve: 

Ég a tűz Hágár szent oltárán 
S én tisztulóan lesem, lesem, 
Szinte harminc éve várom én már, 
Jön-e a szerelmesem? 
[...] 
Ló-sóskás parlagon ébredt föl 
Egykor e bűnös, ős szerelem... 
[...] 
Mikor én csókolok. Nem a némbert , 
Én magamat csókolom. 
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De szeretem őket mindegyig, 
Magdalénát és szűz Máriát, 
Szeretem e nemem-ölő tábort. . . 
[...] 
Szeretem, ahogy megszületnek, 
A csecsemőt, süldőt, vént, nagyot, 
Szeretek én mindenkit, ki asszony: 
Igaz, bús férfi vagyok. 
[...] 
Hágár tüzébe bámulok majd . . . 
[...] 
Vér, emlékek buknak a szent tűzbe 
És csókot hány egy halott. 

Az Ady-féle érzékiség erőszakos, sokkszerű bevonulása a magyar költészetbe 
fölrázza és lelkesedéssel tölti el a magyar olvasóközönséget, és az irodalmi kri-
tikát, akik nem szoktak hozzá a szerelem ily módon történő megénekléséhez. 
Ady szerelmi költészetét forradalminak érezték, abban az értelemben, hogy föl-
rúgta a petrarcai és a XIX. századi klasszikus modellek ismétlődő és utánzó 
mintáit (fölülmúlva a dekadens iskolából jövő költők, így Reviczky és Komjáthy 
kísérleteit, de mindenekelőtt, mert földúlta az osztrák-magyar kor kedélyes ma-
gyar társadalmának gondolkodásmódját, fölrázva azt öntetszelgő tespedéséből. 
Érdemes aláhúzni a szerelmi költészetnek ezt a forradalmi jellegét, hogy meg-
érthessük, hogyan történhetett, hogy abban a társadalomban egy nyilvánvalóan 
„politikailag semleges" téma - mint a szerelem - politikaivá válhatott, és igen 
erőszakos reakciókat gerjeszthetett. 

A korabeli ábrázolásmódot figyelembe véve Ady szerelmi költészete (de ál-
talánosan egész költői műve) formai szempontból is jelentős újítással szolgál. 
Utalunk elsősorban a metrum-ritmika megújítására, másodsorban pedig a szim-
bolizmus sajátos, személyes használatára. Ami az első szempontot illeti - előre-
bocsátva, hogy verselését tekintve minden egyes Ady-vers külön történet - , 
Ady, fölhasználva a korábbi kísérleteket, az Új Versekben gyakran nyúl az úgy-
nevezett szimultán vershez, amely egyidejűleg engedi összhagzó használatát a 
jellegzetes magyar verselésnek, azaz az időmértékes verselésnek és az ütem-
hangsúlyos verselésnek, amely utóbbit helytelenül „magyaros verselés"-nek is 
neveznek. Ebből következően a kilenc- vagy tízszótagú, ötütemű versek, ame-
lyekre a szimultán verselést alkalmazzák, válnak Ady kedveltjeivé. Ami pedig 
a második szempontot illeti, az Ady által kipróbált szimbolizmus nagy újítása 
- amely csak részben francia eredetű - , hogy a szimbólum mondhatni testet ölt 
és ennek eredményeként önálló, a gondolattól és gyakran az egész költeménytől 
független élettel bír. Az adyi szerelmi költészetben szerepet játszanak emellett 
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a különösen erős és a hagyományos magyar költészetben szokatlan képzetek, 
amilyeneket efféle kifejezések foglalnak magukba: „Két lankadt szárnyú héja-
madár" (Héja-nász az avaron), „Telefröccsentem tintalével, / Vérrel, gennyel, 
könnyel, epével" (Hiába kísértsz hófehéren), „Véres hús-kapcsok óvnak" (Vad szirt-
tetőn állunk), és így tovább. Természetesen a megszokott értelemben meghatá-
rozható politikai költészetben és a vallásos költészetben A d y szimbolizmusa új 
és történelmi és kulturális, másrészt vallási hagyományból vesz, a Bibliából 
merít, különösen gazdag jelképes elképzelések felhasználásával. 

Az élet, tragikus és keserű végzetszerűségével, kijelölte A d y számára az ideá-
lis koordinátákat, meghatározva az alaptémáit annak a költői pályafutásnak, 
amely jóval korábban vette kezdetét, még fiatalon, az időben és térben messzi 
- számunkra távoli - Szilágyban. Ady, amint Goethe, az élet egyetemességére 
törekedett, de a nagy német zsenitől eltérően (aki uralta az életet), a megkínzott 
magyar költő annak hatása alatt állt, legyőzetve egy hosszú, kimerítő, kegyetlen 
harcban. Ady Endre, európai költő, az édes-fanyar magyar nyelv nehézsége 
miatt is, még mindig vár a végérvényes európai elismerésre, ő, aki azt jelenti 
Magyarországon, amit a XX. század első két évtizedében Európának Ungaretti 
és Montale, Valéry és Éluard, Eliot és Pound, George, Rilke és Hofmannsthal, 
míg közeli múltját tekintve, költészetének tartalma és technikai eszközei révén 
Verlaine valószínűleg az ő poètes maudits-aï közé sorolta volna, életének telített-
ségét tekintve Nietzsche erősen közelinek érezte volna magához, önpusztí tó 
próbálkozásait illetően Rimbaud bizonyára megértette volna, végtelen életsze-
retete, érezni tudása és erőteljes, nagyszerű alkotókészsége miatt Baudelaire két-
ségtelenül legkedvesebb fiává fogadta volna. 
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