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A SZAKADEK KET' SZELEH
"Fajából kiszakadt magyarnak" nevezte magát Ady Endre vala
melyik versében. Viszont egy nyugati ismerősöm egyszer úgy jel
lemezte Magyarországot, hogy "Budapest is csak egy nagy jurta",
azaz téli szálláshely, mint a nomád népek sátortábora. Nem tu
dom, hogy ebben a véleményében nem a halászbástya, vagy az
állatkert és egyéb századfordulói építmények sátorformát utánzó
tornyocskai erősítették-e meg, de hisz a moszkvai Kremlre még
inkább ráillik a jurta hasonlat és ezek a formák nekünk kedve
sek. Gyökeriinkben keletiek vagyunk valamennyien vagy egészen,
vagy csak egy kevéssé, de sokkal inkább európaiak, hogysem
kelet forgószél rendszereinek, legyen az mohamedanizmus vagy
egyéb kereszténytelen dzsingizkáni lerohanás, odafeküdhetnénk.
Csak ezer éve vagyunk itt keresztények Európában, habár már a
délorosz steppén, Etelközben,' Kaukázusban érhettek keresztény
kultúrbefolyások. Mégis olyan nép vagyunk, amely komolyan
veszi a kereszténységet s sokszor- az újonnan jöttek elszántságával
védi azt. A magyar kereszténység még távolról sem futotta ki for
márt, nem teljesítette be lényegét. Még nagyon nagy jövője van.
Türelmét, mindenkit magához ölelő karját, vagy a szívélyes ven
dégfogadó mozdulatot Keletről hozta. Pusztulván és vérét számí
tás nélkül ontva, sokszor nem apáról fiúra örökítette magyarsá
gát ez a nép, hanem a véres rögökről adott kenyeret újonnanjöt
teknek, akiknek a java azután magyar lett. Ősi mozdulataink biz
tonsága azonban évezredes tapasztalatokat takar. A magyarság
népi tömegeiben oly végtelen nyugalommal, mindent megemésztő,

felőrlő mozdulatlansággal ül itt Európa közepén, mint aki tudja,
hogy valami hivatása, kötelessége van itt, s nem akar elfutni a
kötelessége elől. Az a csoda, hogy itt vagyunk, sejteti velünk azt
a csodát is, hogy miért vagyunk itt a természeti törvények meg
csúíolására, nem éppen kényelmes helyzetünkben mégis élőn és
gyarapodón, ha hullanak is rólunk a száraz ágak.

A kelet-nyugati kettősség legnagyobb vértanújáról. Ady End
réről akarok itt írni vázlatszerű sorokat. Nem hiába írta Aprily
Lajos Patröklos című verset, a hősét, akinek holttestéért ellensé
ges csoportok versengenek. A mi világunk talán abban is árnyék
világ, hogy rninél több irányból bocsátjuk a megvizsgálandó tárgy
felé fénycsöváinkat, annál több árnyékalak wajang-játékja űzi

előttünk a maga látszat-eposzát. Adyra azután igazán sokfelől

hull a fénycsóva vagy az emlékezés petróleun1l.ángja halála után
tól fogva.

Némi viharok dúlnak most is, hogy sógornője, Ady Lajosné
"Az Ismeretlen Ady" címmel közrebocsájtotta emlékiratait, ame
lyekben az érmindszenti levelesláda eddig lappangó kincseit véli
világgá bocsájtani. Érmindszenten, Szilágymegyében éltek az öreg
Adyék, diósadi Ady Lőrinc és tiszaeszlári Pásztor Mária, akik ezt
a táltosfiút a világra hozták. Az öregek odísszeáját is ismeri már
majdnem mindenki a távolba röppent fiú partonmaradt esodálko
zásától kezdve az " IIIés szekerén" elröppent fiú távoli visszfényé
ben tündökléséig. Mi távoli ismerősök mindnyájan apja, fia és
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testvérei vagyunk "az eltévedt lovas"-nak. Babonás megilletődés

sel hajolunk a kis család, az örök szerit család (bár földileg csőd

bejutott) hármasa fölé. Node itt van a negyedik, a másik fiú, Ady
Lajos, aki a huszas évek Jusztrumában már megtorpedózta a
sajtótechníka bűvészkedései folytán kialakuló Ady-képet. Most
másfélévtized multán az özvegy, Ady Lajosné Kaizler Anna, mint
az utolsó családi szemtanú, lép előtérbe, hogy elmondja emlékeit
a magyar irodalomtörténet huszadik századbeli rnisztériumáról,
Ady Endre életéről. Szomszédfalusi Iöldbírtokosleány, beszárma
zott ágról eredő évszázados ósíségű valaki Szilágyban a Kaízler
család Annája is, joga van szólni, elmondani a véleményét, hisz
igazán közeli szemtanú. S mi több, írásbeli bizonyítékek vannak
szépszámrnal a birtokában. Mégcsak nem is a szatmári béke Ká
rolyi Sándora telepítette a Kaizlereket, régebbről ott voltak. Kis
szőkeség, lágyság az arcvonásokban, meg az idegen név, ez teszi
csak a megkülönböztetés alapját náluk, akik összeházasodtak a
"Barla-diák" unokáival. A forrás jó és eredeti, szervesen kapcso
lódó az Ady-forráshoz. Ha törvény védené az erdélyi borvizforrá
sok presztizsét, akkor mondjuk az Ady-forrás mellett, mint fő

forrásnak, a Kaizler forrásét is védenie kellene annak a törvény
nek. összefolytak, elkeveredtek. Ebből következnék, hogy ismerik
is egymást.

Nos, éppen itt van a bökkenő. Ady Lajosné emlékirataiból
kevés újat, - igaz, hogyannál több apró, lényeges vonást - tu
dunk meg Ady Endre életéről. Támadják is és védik is persze a
napjainkban szokásos politikai tagozottság szerint, hogy lehetőleg

a lényeget elkenjék mindkét oldalon, ha ugyanolyan paradi
csomi állapotban élnénk manapság, hogy csak két oldala lenne
nálunk a dolgoknak. Nos, Ady Lajosné mégis a dolgok egyik ol
dalát jelenti szimplifikálva. Ady családi. vidéki, eddig fel nem
tárt életét. Ki tagadhatná, hogy ez épp olyan érdekes, jellemző és
dokumentumszerű, mint azoké, akik csak röptében, korcsmázó
hajnalokon, betyárbarátságokon át ismerték, de mert jobbágyai
voltak atollnak, írásszolgálatukat már régen lerobotolták. Nem
csak a köteles szolgálmányokat, hanem tetézve azokat, rádupláztak
és tripláztak a dolgokra. A zseni halála után úgylátszik kellemes
dolog, ha életében jobbágyai lehettek valakinek.

A mai emlékező könyv írója nem volt jobbágya Adynak, csak
úgy mellékesen, úrian figyelte életvonaglásait. Lehet, hogy felüle
tes sokszor és elfogult. Viszont az, hogy nem kellett hízelegnie
neki életében sem, érdekes, egyéni hátteret nyujt annak, amit ha
lála után mond és dokumentál. Ady Lajosné bizonyos, emlékira
taiban is lépten-nyomon kiütköző ellenszenvvel viseltetett azok
iránt az asszonyok iránt, akik Ady Endre életében nagy szerepet
vittek. Természetes, hogy abból a konzervatív polgári, vidéki mi
liöböl tekintve a dolgokat, ahonnan származott, Anna ellenszenvet
érez a Léda-Csinszka-csuka vonallal szemben. Sőt mintha egy kis
szerelmes féltékenység is fűtené az egyívású sógornő megállapí
tásait a másívású nőkkel szemben, akik Ady életét halálra szinez
ték. A polgári megállapodottság és prosperity-hajlam lázong benne
az elemésztő, másfajta törvényű nőkkel szemben, akik a zseninek
alkohol és alkaloidák mellett a harmadik termékenyítő mérget
adagolták testükkel, lényükkel, izgató létezésükkel. Valóban Ady
csak megújulni, sebeit, fáradtságait kiheverni járt testvére laká
sára, hogy ott a neki fenntartott szebában egy kis nyugalomhoz
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[uthasson, A fajából, családi köréből kinőtt költő végső megvert
ségeiben sebeit nyaldosva megvonult a családi kuckóban, mint a
farkas is nagy csaták után barlangvackában koplalja ki a telet.

Van-e annál jellemzőbb valami, mint azok a levelek, amelye
ket Ady Lajosné közöl érdekes könyvében. Találomra nyitom fel
a jó négyszázoldalas könyvet. Ime egy levél, Páris, 1904 november
17-iki keltezéssel:

"Édes Lajoskám, még Nizzában ért a pénz. Hálás köszönet
érte. Két nap óta Párisban vagyok. Oh, rettenetes itt. Nizzában s
a Riviérán 21 fok meleg van, ragyogó, csupa virágos május. l it
pedig köd és hideg, akár Londonban. Budapestre erősen hívnak
két helyre is. Vészihez megyek. Ma irom meg neki, hogy !küldjön
előleget. Persze, haza ilyenformán nem mehetek, Tudatlak majd
annak idején. ölel, csókol, Endre."

Ez egyike a szinesebb leveleknek. De ez is milyen sürgöny
stílus, micsoda szó- és mondatspórolós sietség, a messzire-szakadt
fiú távoli-fagyöngy szívása, önmagát kiszolgáltató távirati parancs
szavai csak a hozzátartozókhoz. A családjából is kiszakadt költő

nek csak ilyen kevésszavú, jelbeszédes írásai röppennekszülei és
testvérei felé. Legtöbbjükben csak kéri valami neki terhes apró
ság elintézését, csak jelez, utal idegesen róva a sorokat a levelező

lapon, amelyet megereszt hazafelé, az elhagyottak felé. Csak sietve
gyorsan, levetni a gondját ennek a terhes kötelességnek is, sür
gönystílusban, hisz akik szeretik, úgyis megértik és cselekesznek.
Új nadrágot varratnak az elszakadt öltönyhöz, gyógyszereket sze
reznek be, öccse eljár a nyomdákban, kiadóhivatalokban, szerkesz
tőségekben, vidéki összeköttetéseket ápol helyette, aki nem ér rá,
sohasem ér rá, mert valami vad sarkantyús lovas-démon hajtja
végigszáguldani negyvenegynéhány év alatt az egész csúnya, titá
nian szétzilált életet. Ebben a sietségben, eltévedettségben, hajszá
ban még mindig a caládnak jutott belőle a két főérdekelt asszo
nyon kivül a legtöbb. Ha a családnak egyik tagja most a szakadék
másik széléről megszólal, az csak értékes dokumentum lehet. Ady
Lajosné írása, ha egyes megállapításai később korrekciót szenved
nek is, ilyenek. Ady a családban, viszonya öecséhez, ez a főtétel

itt. De ha ekkora volt a szakadék testvére és annak felesége közti
viszonyában, mekkora lehetett a másik generációs, falusi, érmind
szenti öreg Adyak felé, akik meg sem érthették igazán azt a lázas
ördögszekér-bukfencezést, amelyet a fíúk véghezvitt.

Az elmúlt nyáron Váradon elolvasgattam régi ismerősöknél

Ady Lőrincné egynéhány kézírásos levelét. A furcsa klenódiumok
különős hatást tettek rám. Az alig betűzhető, elemi iskolás kéz
írású levelekböl, melyek mindennapi eseményekről szóltak, külő

nös tűz, melegség, lángolás szállott felém. A levelek azt bizonyí
tották, hogy semmi sincs kezdet, előzmény, erőgyűjtés nélkül.
A nehezen olvaható szavakból felszálló mély értelem azt bizonyí
totta, hogy Ady Lőrincnében, a zseni anyjában már készen állott
jóformán az egész Adv-komplexum, A szegény, alig néhány isko
lát végzett falusi asszony, mintha generációkon át gyüjtötte volna
magába fajtájának élményeit, hogy ne ő saját maga, hanem a fiá
ban fejezze ki mindazt, amit a lélek szülőkről gyermekekre szállva
évszázadokon át kiizzad magából sejtelemben, istenhitben, világ
érzésben. A teljes, tökéletes Ady-emberség, talpraesettség, szó
készség szélalt meg a kezdetleges irású levélsorokban. Az édes
anya, mint azt hiszem mindig, itt is majdnem egyenértékű zseni-
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parja az általa világrahozott fiúnak. A megdöbbentő csak az volt,
mennyire iskoláktól és szépírásóráktól független volt ez az Ady
nívój ú megnyilvánulás. Az édesanya messze a vílág-forgatagtöl;
melynek fia megszállottja volt, kidolgozott kézzel, nehézkesen rótta
a sorokat. A külső világban az észlelhető, lemérhető, hogy úgy
mondjuk civilizációs dolgokban a szakadék két különböző szélén
állottak. Ami azonban az ősi életérzést, a nemzedékekről öröklő

dött intelligenciát, a sokezeréves kultúrát illeti, abban anya és fia
méltö párjai voltak egymásnak. De hogy is lehetett volna enél
kül a fia Ady Endre? Talán fölösleges is továbblebegtetnem a
mísztérium felől a fátylat? "A faj ából kiszakadt magyar" sohasem
szakadt el édesanyjától, s ez az anya, az érmindszenti bocskoros
nemes kuria gazdasszonya minden szakadékokon. lebukásokon,
pokolraszállásokon által egytőrőlfakadó lélekkel követni tudta a
fiát, rejtett lelki rezgéseken át megértette azt is, amit a környül
állók elfátyolozott szemekkel még ma sem értenek sokan. Ahogy
a Szent Szűz állott a keresztnél, a Megszületett és küldetésében ide
genné vált Gyermek sorsán jajongva és borzongva, de valami ősi

vérkeringési törvény alapján mindent előre tudva, belátva és
megértve, úgy áll a zseni anyja fiának végzete előtt. Más példával,
mint örök Aase. "Tudom én azt, ami el van végezve, annak meg
kell lenni", - írja egy helyütt 1916-ban ez az anya, míkor fia
haláláról. előre ír másik fiának. Aztán megint: "Bizony, kedves
Lajoskám" nem igen érte meg anya ezt a sok fájdalmas dicsősé

get, de nem irigyelni való. Nekem adta Isten." S végül 1936-ban,
jó másfél évtizeddel fia halála után írja: " .... engemet nem olyan
mértékkel kell elbírálni, mint más anyákat. Én más :vagyok. Az
én életem, lelkivilágom, lelkiállapotom más, mint más anyáké."
S másik fia haldoklásakor emlékezik az elsőre: "Oh, Istenem,
elég nekem a szomorú emlék, nem voltam jó anya, elmenni, el
menni, bárhogy ottlenni, öriik vád, ő, aki olyan jó »oit mindannyi
unkhoz, de mink nem voltunk jók őhozzá, elhagytuk szegényt nyo
morultul, idegenekre... jaj de árva, de szegény lettem és mégis
élek. Nem alszom, nem eszem, nem is élek, csak szenvedek, na·
gyon, de nagyon ... vigasztalnának, ó, de nem lehet ..."

Mintha öreg-öreg siratóasszonyok vagy görög tragédiák szava
szólna hozzánk Ady Lőrinczné leveleiből. Persze sok családi súrló
dás, apróság, civakodás közepette, ami maga az élet. Sokan most
mégis rosszalják, hogy az utolsó családi szemtanú könyve meg
jelent. Ha semmi más, csak az anya alakja töltené be a 400 egy
néhány oldalt, máris nagyon érdemes volt megjelennie ennek a
könyvnek. Néhány lapján át a zseni anyja szólal meg a zsenihez
méltóan. A szakadék túlsó oldalán maradt anya levelei messzire
szakadt fiához. A szakadék mélyén pedig ott tátong az egész ma
gyar élet megoldatlan kérdéseivel. szörnyű társadalmi ellentétei
vel, amelyek Ady halála óta sem lettek sokkal kisebbek. Ady ép
pen azért jött, hogy ezt a nagy áramfejlesztő ellentétet tudatosítsa
a magyar életben, ez nagyságának, hatásának egyik titka. Miért írt
volna ő az amúgyis felvilágosodott városi kultúrlényeknek, akik
egyedül szerétnék magukénak tudni. Irt a magyar munkásságnak,
a magyar középosztálynak, és minél jobban megérik rá, annál in
kább a magyar parasztságnak is. Egy nagy ellentétet dobott közénk,
hogy mire ezt felszámoljuk, meggyógyuljunk valamelyest, leg
alább régi bajainkból.

Possonyi László.
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