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HALALÁNAK 25. EVFORDULÓJÁRA

.Ady Endre multjáról beszélve, éveit "véres időmosolyok"-nak

nevezi li nem telik be a latvány nagyszeruségevel, meiyet az agak hösi
kiterebeíyesedése, lombba borulasa nyuj ó. onmagat elszigetelt kuíon
szemeiyuea SOha nem erzo, "a Mmdent hurcoío" és egyúttal jélkép
ben kl1eJezö lelkeben a háboru alatt tamact ez a vízió, s az utosor 
új háboru részese - a kortö haíalontulí életének első ünnepélyesen
kerek uatumánal nem szüno viruleneiaval érzi a sudar új noveseuesét
és a gyekerek még meíyeob rétegekbe kapaszkodasat, azaz a koítö tor
ténelemmé válasat. Soka; beszeitek az idoról ebben a .seazadban és
még tobbreleueppen erzeseitek : emlékeket felfogó roppant tartaíynak,
éímenyek aranyrurdöjének, szüntelen alakuló zenei prmcipíumnak,
elvont szelterm kisenetes hermetikus terének, a viszonyragossag csa
lóka tükor1olyosójának; .Ady esetében az idő élet volf és történelem.
Müvébe belemerurve, a régi megrendülések még frissen tuda.unkban
élő nyilallasai meliett a mult levegőjének ijesztő sűrűsödését, már-már
kodszerüsegét érezzük, világába araszáliunk, a szó 'I'nomas lV1aIlll-i
értelmében, mint ahogy .Ady is alászállott, mikor Bihar vezér földjén
járt, kihallgatta az avardomb kincsének titkát és a Duna vallomását,
együtt voi, lVlatyás bolond diákjával, Ilosvai Selymes Péterrel, vagy
Usokonai Vit~ Mihállyal. Es nem a mult ásatag porát hozta magá
val, hanem élő halottakat. Ezért is mert elindulni maga is a "halOt
tak élén" .

.Ady különösségét, rendkívüliségét, nem e világból valóságát
számtalan apró bizonyság őrzi és erősíti. Legendák keletkezzek élete
és műve körül. Ezt ő is jól tudta, egyik versében "ragyogó, súlyos
kísértetnek" nevezi magát, aki nézegeti a "maiakat" . .Az eltávolódás
milyen végtelensége érezhető ebben a kifejezésben. Kortársai, mikor a
távolságot át igyekeztek hidalni, módszereket és magyarázazokat dolo
goztak ki, hogy megértsék az érthetetlennek, homályosnak, burkolt
nak tartott költöt, aki saját törvényei szerint egyszerű és világos.
Tanulmányt írtak róla, hogy kell' olvasni a jelenben s megírásra vár
az a némelyek által sürgetett, még fontosabb tanulmány - talán egy
egész élet műve -, hogy kell olvasni a jövőben.

Három gócba futnak össze a körülötte támadó problémák. Egyik
nek középpontjában .Ady emberi alakja áll, tragikus arcával, amint
kibontakozik saját eltékozolt életének és súlyos lázú századának
gomolygásából, emberi,' és írói örökségének terhével, magányos viada
laival és társaival, azokkal a viharokkal, melyeket keltett s melyeknek
hullámtorlódásában csak kis zátony halálának állomása. Másik nagy
centrum fl. művész és alkotása, szimbolumrendszerének. hangváltésai
nak, külső és belső formáinak, poetikájának, szűntelen gazdagodásá
nak, versei és a belőlük alakuló mű misztikus egységének feltárása.
Végül gondolkozó alapossággal, mondhatni filozófiai mértékkel számba
kell venni azt, amit revelált, a költő dionysosi hozományát, külön
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világát és a hozzá szűkséges külön szőtárt, tudásának mágikus elemeit
és metafizikai távlatait.

Az Ady-könyvek és tanulmányok írói majdnem mindnyájan meg
egyeznek abban, hogy rámutatnak az Ady-mű sajátos egységére: a'
költő, aki úgy írja egyes verseit, mintha egy nagy ka.edrális köveit
faragná, S az4:gy keletkező épület sokkal jellegzetesebben különálló,
egyéni, mint általában a Iirikusokéletműve szekott lenni. Atmoszférá
jét éppen úgy a zártság, az önmagában való teljesség magasabb igé
nye és érdeke jellemzi, mint aHoméroszét, Dantéét, vagy Proustét,
Mindegyik olyan érett önmagában, hogy kivánja az elhatárolást: úgy
kell beszélni róluk, mintha más költői alkotás nem is létezne, sőt a
természet is csak abban 'a formában létezne. Hiába van a növények
végtelen sokasága, ha Homeros csak félszállat említ belőlük, Dante
kedvéért meg kell tanulni az egymást követő körök, terraszek és szfé
rák rendjét a túlvilágon, nap és csillagok járásának külön elméletével
együtt, a Proust alakjai és motívumai is külön tárgyi valóságok.

Az Ady-világ, költészetének kézzelfogható tartalma, a reáliák ősz

szesége, amilyen sokat követel az olvasótól, éppen annyit nyujt is. A
témák és anyag egész tömege van benne, ha csak egész durván a leg
fontosabb szálakat markoljuk is ki belőle. Benne van mindenekelőtt

egy gazdag-szövésű én-regény. Objektíven kivetítve, hatalmas epikai
, anyag kerekedne belőle, mint ahogy Szabó Dezső fel is használtaez
.Elsodort Falu Farkas Miklós-Ady legendájában ezt a harcoknak és
szerelmeknek szüntelen tüzében égő életet. Kortársai nem utolsósor
ban ezt keresték benne: a rejtett intimitásokat, vagy magasabb szem
pontból saját élményeiknek tágabb átélése felé vezető utat. Mert
önmagán kívül benne van az Ady-műben a világháború előtti ember
egész természetrajza, lelkének szecessziós éhségével, új atszomjazásával,
hedonista gyönyöreivel és önemésztésével, kűlönős megosztottságával
egyén és közösség szüntelen örvénylő ellentétei kőzőtt, Egyre szélesülő

körökben lehet tovább kutatni az Ady-világot, a magyar történelmi
mult és faiiság mélységérzésein keresztül. Mennyit beszéltek már Ady
magyarságáról és joggal is, mert magyarsága eszmélkedő és tudato
sító volt, mul.at feltáró és elemző; nem a legjelentéktelenebb a felele
tek közt, melyet az ösztönzése folytán éppen napjainkban általánossá
vált kérdésre adtak: mi a magyar. A magyarság faji átélése mellett
benne van küldetésének tudata is, teljes politikai hitvallása. S még
csak azt sem lehet mondani, hogy általános formában. Petőfihez

hasonlóan megmutatta, hogy a költő akkor is alkothat remekművet, ha
leereszkedik a napi politika szintjére. Kiváncsi valaki véleményére a
magyarság háttérbe szorulásáról, telepítéséról. zsidó- vagy nemzetiségi
kérdésről? Vegye elő a költőt és megtalálja a helyet, ahol akármelyik
ről szavát hallatta. De politikája végső célkitűzéseiben messze muta
tott, a "Jövendő fehérei:" felé. Onnan hozta, ahogy legnagyobb reve
lációit is a Minden Titok birodalmából, az egém Ady-mű hetedik dan
tei egéből. Talán önmaga is ezt tartotta legfontosabbnak, ihletett köz
léseit Isten, Szerelem, Élet, Halál titkairól, hogy legkedvesebb és
egyúttal legsúlyosabb szavát használjuk, Mindez benne élt vallomás
szerűen, egyúttal bálványszerű ünnepélyességgel: egy soha-nem-volt
mitológia egymásfelé fordult arcú szobrai, tapintható plasztikusság-
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ban, vagy a fogalmak izzásában elmosódó ábrázattal. S mindezen
felül küldetésének tőrténe:o, vallomásai művészetérdl, váratlan rések,
melyeken keresztül műhelyébe bepillanthatunk anélkül, hogy műhely

titkokat tudnánk meg. Csak azt a fojtó érdekességű viszonyt látjuk,
melyben az alkotó élt verseivel, a "kiszakadt bús nótákkal" .

Az Ady-világnak itt még korántsincs vége. Akit az én-nek ez a
szűntelen zuhogása - hogy akor expresszionista nyelvét használ
juk - elszédített, a több mint ezer vers sűrűjében néha kis objektív
történetekre akad, sűrített balladákra, vagy inkább balladák egy-egy
kiszakított képére. Ezek a versek hírt adnak a novellákról, melyekben
a saját egyéniségének láncait ledobó Ady beszél az emberekról. Vala
hogy még ez is líra, "ködszeI'Ű történéskosztüm''' , mely kikívánkozott
a versből, és a költő "s'zemének látottja" ; de ugyanakkor mennyi élet
és mennyi valóság. Ezek nélkül hiányos a kép, mely az olvasóban
Adyról keletkezik, mert semmi sem számol be olyan világosan arról,
hogy a költő minden révülete ellenére milyen figyelő szemmel és tárt
érdeklödéssel járt az emberek kőzt, mint ezek az elbeszélések. A leg
ellentétesehb lelkiállapotokat és egyéniségeket meg tudta jeleníteni.
Gyermekkori élményeinek és világban való csavargásainak szubjek
tív képeitől kezdve, a tettek embereinek lelkéig mindenhez hozzáfér.
Apró számítások és gonoszságok, bohémek furesaságaí, dzsentrik és
proletárok, arisztokraták és cxotikusok tűnnek elő ezeken a lapokon.
A Nyugat-nemzedék csak napjainkban igazán értékelt novellatermé
sének legjavához tartoznak Ady elbeszélései. Nincs bennünk forma
bontó és stíluskereső szándék sez különös is annál az Adynál, akinél a
versek mindegyike egy új ritmus bevezetését jelentette. De hogy
mennyire méltók a versekhez, azt ismét az a magasabb egység mutatja,
melybe beilleszkednek. Az élet tragikus palettáiról veszik a színeket
és talán egyetlenegy van gyüjteményes kötetében, melynek optimista
a kicsengése, de azon is rajta van az élet sötétségének gonOS2J villa
nása.

És m{!g mindig hátra vannak Ady-világából a költő egyéb prózai
írásai, a Vallornások és tanulmányok intuitív egyszerűségével,vagy a
cikkek sokaságával, melyekből összeállítható nagyjából, milyen csa
tornákon keresztül csurgott az intellektuális élmény a költő felé. Ha
együtt lesznek majd összes írásai, kitűnik, hogy még a legkénytelenebb
rögtönzés, ugságírói feladat is, ha másban nem, egy-egy mondatában
elárulja a gondolkozót, az éles elmét, melyet szerétnének elleplezni
azok, akik életművét szívesebben látják a véletlen játékának. A sok
féle magyar ujságírótípusból a publicista-költő számára Ady örök
modellt mutatott, És főként ezekben nyilatkozik meg először, jóval a
versek előtt a2J a forrásbontó erő, mely jelentéktelen, szokványos köl
temények Iréjából irodalmi forradalmárt csinált, sőt ennél is többet,
a poézis új birodalmának megalapítóját,

Gesztusának szélessége, a körülötte és nyomában támadt hangos
zaj, öntudatának gőgje, cézári természete, erős színei életében és halála
után is a kontroverziák hosszú sorát indították meg. Egyoldalú beál
lítók nem akartak mást látni belőle, mint az én-költészet már-már
émelygős kiteljesedését, melynek végül művészi hitele is elvész, ha a
varázsköréből kiszabadult olvasó más hűvösebb És tisztább fényű csil-
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lagok konstellációjába került. De azok, akik a csupán eszményeiért
élő, saját lényétől elvonatkoztato.t, a verseket szinte alkimista alázat
tal és átszellemültséggel alkotó költő-ideál mellett foglalnak állást és
egyszersmindenkorra megfordítják a címert az én-költők családi pan
theonján, nemcsak azt felejtik el, hogy a világirodalom már átélt
néhány ilyen változást, hanem azt is, hogy Adynak villogó és külö
nös egyéniségében mondhatatlanul több van, mint egyetlen egyéni
élet fájdalmainak, gőgjének, ujjongásainak, sértödöttségeinek, egy
szóval személyes élményeinek kifejezése.

Az ellentmondásnak és vitáknak ezek a pontjai is mind Ady
jelentőségé~ mutatják. Mint ahogy a bibliai szörnyeteg felkavarta a
vizeket - a képet Ady szintén átvette és egyik legszétsugárzóbb jel
képévé teljesítette ki - Ady is szüntelen megosztotta maga körül az
embereket. Ha pályája elején neki és híveinek a megértésért kellett
harcolniuk, azért hogy egyáltalán befogadják az irodalomba, melynek
kapujában a hitetlenség, erkölcstelenség, magyartalanság, érthetetlen
ség, költőietlenség vétójával álltak a konzervativizmus kerubi szelle
mei a mögöttük felsorakozott, de már tétovázó közvéleménnyel együtt,
- elismertetése után már saját táborában támadtak hangok, melyek,
ugyanezeket a vádakat haladóbb szelleművé átstilizálva, igyekeztek
számkivetni Ady t az "ifjú szívek" paradicsomából. Ez már a költő

értékelésének napjainkban is eleven kérdése, nem annyira harc, mint
inkább pör, melynek közvetlen fejleményei bizonytalanok, de kime
netele a távolabbi jövő szempontjából egyáltalán nem kétséges: késői

nemzedékek számára Ady lesz a legnagyobb fény a Nyugat-nemze
dék irodalmából.

"Olvadt csillag, zuhogó fényű" - mondja egyik versében, "túl
ról hozott és túlos az életem". Egész egyénisége szüntelenül ezt a
démoni jegyet villantja. Kibontakozásának kezdetén - nem az első

és lényegétől idegen számypróbálga.ások korában, amikor még mások
nyelvét és mások érzéseit beszéli, hanem az Adyvá érő lélek nagy
élményeinek szűletési pillanatában - az éjszaka sötétsége terjeng,
"szent, vad" éjszaka, azonos a régi misztikusok éjjeleivel, kik a sötéz
ség 'falára rajzolták látomásaikat. Ennek az éjszakának volt vándora
Ady legnagyobb kortársa, Rilke is, ezt prófétálta két évtizeddel előtte

Nietzsche s ebbe merültek el sokan a huszadik század kultúrfiloző

fusai közül, mint örök nosztalgiába és gondolatcsiráztató elembe.

Nagy éjszakába mintha hullnánk,
Csoda-világba, végtelenbe,
Új, titkos földre, új időbe,

Új létezésbe, új jelenbe.

Melyik lélek előtt ismeretlen az a különös élmény-sűrűsödés,

mely ezeket a sorokat áthatja. Fogalmi-bölcseleti nyelvre áttéve egy
szerre misztikus és metafizikai, parttalanságában, sejtelmességében,
elvágyódásában, vakításában. (Villamos élet - írja le néhány sorral
lejjebb a kőltő.) Az áruló sorok egész seregét lehet összegyüjteni
életművéböl, a "húnyt szemmel bérceken futók" nagy kalandjáhól;
érzéki és érzékfeletti képekben beszéli folyton a megrendüléseket,
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melyeknek részese volt: a tár~~rnyú, nagyszemü uhumadarat, mely
átlebben a szobáján és még a Poe hollójánál is kevesebb reális mon
danivalója van számára, vágtatását "koporsó-paripáján", a Szajná
ból kinyúló ujjakat, melyek véresen markoinak bele életébe, a jég
cimbalom vagy a fekete zongora zúgását-zengését-sírását, mindmeg
annyi valóságból született és saját valóságából kivetkőztetett inspirá
ciót. Valóban "bús vizióknak burjánjában gázol", és még remegtetöbb
álmok kínozzák, "szégyenülés, halál és árnyak, írott mesékbe befonó
dás, volt ébrenlét őrült ekhói, tébolyodott kísérte.ecskék". Ezek az
első színek mondhatni alapszínek, melyek Ady palettájáról költésze
tének vásznára kerülnek.

Kora megállt itt és megállapította, hogy a költő beteg. Élete is
számos támpontot nyujtott erre. A pazarlás, mellyel önmagát szórta
és tékozolta, a jelent veszejtő mámor; kereste, személyi fellobbanásai
és letőrései, életének korlátai közt szüntelen vergődése, kirchanásai
és meghunyászkodásai, felszökő lázai és fizikumának bomlása mind
erre mutatnak. Tudjuk róla, hogy felfokozott izgalma, hajszoltsága
nem csinált dolog, eleven valóság volt. Életrajzírói beszélnek éjsza
kákról, melyeken nem akart egyedül maradni, mert mikor a kínzó
álmatlanság után a még kínzóbb álmok jöttek, néha saorengő sikoly
lyal riadt fel. És ha pőrére vetkőztetett lexikális biográfiáját nézzük,
valóban egy beteg ember szanatóriumokat és szenvedéseket cserélő

pályája áll előttiink.

A betegség azonban csak egy adottság, mely színezi és befolyásolja
az életet, a végső szó és megoldás azonban mégsem az övé. Ady beteg
sége, ugyanakkor, mikor megtámadta személyét, hogy egyéniségét is
szétvesse, a belső ellenmérgek olyan tömegével találkozott, amennyi
csak a legrobusztusabb lelkekben van felhalmoeva. A metafizikai
ösztön, mely a betegség kínzó rémképeit szabadította rá, egyúttal
feltárta azokat a kapukat is, melyek a pozitív me.afizikai valóságok
hoz, s azoknak teológiai áttételéhez : élethez, eszmékhez, hithez, a lélek
halhatatlanságához, Istenhez vezetnek.

Ady költészetének végtelen izgaimát éppen az adja meg, hogy
egyénileg nem dőlt el benne a harc, ő maga teldrlddöct a vérveszte
séges küzdelemben, de tartalmait és feszültségeit, a már szinte egyéni
ségétől függetlenné vált ellentéteket úgy csoportosította és állította
szembe egymással, biztonságosan mozgó ösztönösséggel és külőnős

Kegyelemből, hogy az értékelő tudat számára egész műve pozitív elő.

jelt kap.
Hibáinak és gyengeségeinek legnagyobbrésze így háramlik át a

korra, melynek - mivel benne élt és küldetéséhez tartozott, hogy ki
fejezze - igaz gyermeke volt, de amelyen a vátesz szemével túl is
látott, Az életet azzal fogadta, hogy felkínálta önmagát. Kívánatos ízű

"beléndekmagvakat" kínált a "ropogtató inyű" ifjúnak, aki - enge
delmes fia a pillanatnak - nem is habozott beléjük kóstolni. És ami
kor szájában megkeseredett édességük, nem a nihilizmus mindent
leromboló kétségeinek kötelezte el magát, hanem kezébe vette az
arkangyalok kardját.

A visszapillantó kultúrtörténet majd meghúzza az összekötő

átlókat El. pontok között, melyeket a diagnóziskeresö kultúrfilozófia a
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kor térképén kirajzolt. Nemcsak politikai és társadalmi ellentétek
feszítették az amúgy is lazuló kereteket, hanem maga az ember jutott
válságba, évezázadok lázadó szabadságkeresésének folyományaként.
Akik az új középkor visszatéréséről álmadoztak, tudták, hogy az ember
valóban elvesztette a középkort, minden lelki javával és ajándékával
együtt, a keresztény Isten helyett úja! keresett magának, melyet meg
találni vélt a természettudományos haladás gondolatában, az égieknél
sokkal igénytelenebb, de kézzel is elérhető földi célokban. Az erkölcs
elvesztette eredeti rangját, önmagáhól kisugárzó értékét és szabályozó
szeléppé süllyedt csupán s ez a pozíciója is csak ideiglenes volt, mert
a hedonista és utilista elvek már készítetták elő azt agátrombolást,
mely az egyéniség szabadságát azonosította a földi lét nyujtotta lehe
tőségek teljes kiélésével és hogy ennek kűlőn hangsúlyt adjon, a léte
zés másféle formáját el sem ismerte; testszerűen fogta fel a lelket,
materiális adottságnak, végleges determináltságban. A végtelent leg
feljebb a biológiai folytonosságon keresztül érzékeltette, s mint ilyet,
amoralisan fogta fel, helyet engedve az immoralitásnak.

A költő, érzéki lény lévén, a "földi táplálékok" énekese, hogyne
kapott volna az alkalmon, hiszen a test és lélek gyönyörűségeinek van
egy démoni érintkező pontja és hogyne szomorodott volna el utána
rögtön, hiszen azt vették el tőle, ami a schilleri legenda szerint leg
igazibb otthona volt, Isten közelségét. Az új morál, anélkül hogy
programszerüen hirdette volna az atheizmust, önkénytelenül is
válaszútra állította az embert, mert két úrnak nem lehet egyszerre
szolgálni.

így lett Ady lírája válság-líra, mely az ő belső meghasonlottsá
gából táplálkozik, ám ugyanakkor elörevetve árnyékát annak a nagy
szomorúságnak és ürességnek, mely elfogja az emberiség lelkét, a bú
csúzó pogánykoréhoz hasonlóan, ha teljesen bezárja magát e világisá
gának sorompójába. De dokumentum ez e líra amellett is, hogy aa
ember nem élhet metafizikai igényei nélkül és ha másként nem megy,
inkább elégeti magát. Igaza van Makkai Sándornak, aki Adyban leg
nagyobb vallásos kőltőnke; látja, neki egy egész világ ellenében kellett
vallásosnak lennie és drámáját éppen az teszi teljessé, hogy küzdel
mének színtere saját lelke volt, minden ütés egyúttal őt magát is
érte. így lesz élete "fájdalmas, bús kitérő", háborús völgy" két hegy
között: "túl egy hegyen, mikor nem voltam, hegyen innen: ha majd
nem élek". "Végi;elen békéből" bukott le, s tudja, hogy az a "valódi
élet". A túlvilágot, ha nyelvével nem is, de lelkében annál inkább
tagadó kor előtt nem lehet vallásosabb sorokat leírni.

Halálához közeledve mind több és vallóbb szava volt Istenről,

akiben valamikor csak "hitetlenül hitt", aki azonban "hitt benne és
kiválasztotta" és akinek szavára végül is "igen''' -nel felelt; akiről

tudta, hogy egy vele, akinek "nem únt meg pásztora lenni", magával
hozta képét II gyermekkorából, a "falusi nádas iskolából", s diák
éveiből, míkor "mint iskolás nebuló, templomban diktálta a zsoltárt."
És ha a világa Minden Titkok világa, Ö a nagy Titkoló, kinek átadja
magát hittel, mert seörnyűség lenne, hogy "emberé vagy senkié az
Élet, az Élet, az Élet". És eljutott a nagy himnuszek hangjáig is:
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Uram, ki hajtod csillag-lovaidat.
S meg-megsuhintod, űzöd némelyiket,
Hadd nézzek bizodalommal
Borzasztó dübörgésű szekeredre.

Állandóságnak gyönyörű titkait
Hadd nyelje lelkem némán és hitesen,
Hogy így kell lenni, hadd higy jem
Véres, meleg szívével hitvallóknak.

Add, hogy higyje kiki maga hitét
S a millióknak is legyen igazuk
S kis számú kedveneeidnek
Se rémítsd meg életük vagy haláluk.

Hadd dübörögjön végtelen szekered,
Hadd illatoszon fölvert pora, a hit
S ne vigye soha irtózat
örvény szélére gondolkozó fattyad.

Szekered fusson, gyi, gyi, esillaglovak
S mi s'zegény, lelkek, kerekeid pora,
Zápor-vert bizodalommal
örök humusszá iszapodjunk össze.

(A csillag-Zovas szekérből)

Ady utolsó kötetéből származik ez a Dante vagy Berzsenyi rop
pant lendületét idéző himnusz, melyben emelkedettségen és képeken
kívül tipikusan Ady problematika lüktet: egyéni szabadság és a mil
liók boldogsága együtt, akivételezettség, mely a transeendentalis
világrendben a nagyokat, az Úr "kis számú kedveneeit" megilleti, a
gondolat számára kért kegyelem, mert a gondolat örvény is és az
isteni Erő hívása, hogy már itt a földi életben avatkezzon be az em
ber életébe.

Ady kibontakozásában egyre nyilvánvalöbb a szintetikus törek
vés, hogy egyesítse Istent és az életet. S akinek ajkán annyi panasz
fakadt, hovatovább az élet rajorigó énekesévé válik. Utolsó versei tele
vannak kiszakadó uj jongásokkal, lelkendező szavakká tört fel: "Élet,
élet, élet, mindig növekvo menedékek!" "Jaj de szép, hogy minden
való szép. Jaj de szép a szép." "S olyan jó volt, mert jó a szép, az
életnek szent Gangeszét. mesevirágokkal fájón benyiladozni.' "Be jó
épp ma élni, mikor Halál s Élet: egy."

Alig képzelhető izgalmasabb út, mint végigkísérni verseinek s
általában egész művének kalandos útján Adyt, "bolyongóját nagy
messzi tengereknek" , ahogy magáról mondta. "Új vizeket" keresett
és nem tévedett, mikor "tudós kertű szívéről" beszélt. Valóban sok
mindent tudott és inkább a szívével: "Szeretem a szívemet nagyon,
titkokat bízott rá az Isten." Verseiklusainak szétágazása mutatja,
hogy e titkok milyen sokfélék: Isten titkai, szerelern titkai,~omorú-
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ság titkai, magyarság titkai, dicsőség titka, élet-halál titka, sorolja fel
őket egymásután nagy árulkodó szerkezetü kötete: A minden titkok
versei. És vall egyúttal arról is, hogy a nagy érző mellett nagy tuda
tosító volt. Az "örök titkok szomorú, borzasztó, egységes világa",
- ezt minden nyíltszemü vizsgálója meglátta - egyetlen roppant
épülettő állt őssze benne. így minden revelációjának külön súlya van,
ha az egész mű optikájából nézik. írtak mások is pénz-verseket, egyéni
fájdalmak szívével telítve ezt a költöietlennek látszó témát, de Ady
nál egyetemes viaskodás lesz belőle, a vér arany és az arany vér, mint
"Léda arany szobra" mutatja, s harcát a Disznófejű Nagyúrral való
színűleg politikai versei szívják magukba, ami viszont megint átcsap
folyton élet és halál mesgyéjén. És nagyon sokat írtak magyarság
élményéről. mely az Eltévedt Lovas, a Mesebeli János távoli vizió-
jáig vezet. '

Kortársai azt hitték még róla, hogy egyszerű szimbolista, folyta
tója a nagy francia hagyom ányokn ak. Ma már mindenki mítikus
ságáról beszél, roppant perszonifikációink életes voltáről. A Hóvár
bércek alatt híd lesz belőle. hogy átmenjenek rajta a jövendő szerel
mesei, ül a Tavasz kunyhó gyepén, majd később a hüvösöCJő földi
kunyhóban és a tavaszban a "csintalan rnitológiák" játékát látja.
Nemcsak képeket keres duzzadó tartalmú jelentések számára, de a
funkciók és viszonulások is értelmet nyernek:

Virágot nyílásba,
Valóba a tervet,
Nevekbe a titkot
örök csoda kerget.

Az örök csoda valóban szűntelen telítette az ilyen nagy betűvel

. írt közönséges szavakat: "Mindegy" és "Minden mindegy", "Eddig",
"Ma", "Most", "Más", "Holnap", "Muszáj ", "I-,esz", "Ámen ",
"Igen", Nem". Azok, akik Ady tól a sok "szent", "titkos", "ős",

"csodás" miatt fanyalognak. elfelejtik, hogy ezek a kifejezések nála
mindig helyén vannak, s abból a nagy, folyton táguló viziójából szár
maznak, melyet a "Minden hureolása" rótt rá:

Játszanak velem nagy rendelések,
Miként áprilisok a virággal
S világlok ezer Kis élet-lánggal
Gyúlandó nagy lángok előtt 
A mindig nyugtalan Mindennek
Bolond kicsi heroldja én,
A Nap korán-kelt Holdja én,
Ki holtáig borzongja a Mindent.

Ez volt az egyénisége és ez volt a stílusa, a nyelve is. Nemzedé
kéhez bámulatos nyelvi vívmányok fűződnek, de Ady lapidáris sző

kimondása mégsem szürkül el a sokkal megmüveltebb stílusok mellett
sem. Mert azoknál a szépség úgy hat gyakran, mint a karácsonyfa
dísz, vagy esti kertek lampionja, míg Adynál exotikus pompával
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belülről sarjadzik. Természetesen, hogy Járható legyen, a dzsungel
ben is utakat kell vágni. Ady nem lenne több, mint egy magyar Wil
liam Blake, ha ezt a rendezést nem csinálta volna meg. De munkáját
úgy végezte el, hogy nyomában a levelek ismét ősszehajlottak. De aki
az ösvényre rátalál, az előtt önkénytelen szétnyílnak ismét.

Költészetének szüntelen csábítását-vonzását éppen az a sokrétű

ség adja meg, melyre ez a tanulmány is annyiszor utalt. Nem hiába,
hogy magyarázói, értelmezői annyiféleképpen látták. Volt köztük
olyan, aki roppant életszerelmét, életigenlését állította középpontba,
más dekadenciáját, telt színeit, fullatag pompáját látta. Keresték
benne metafizikai elvontságole vallásos ihletű nagy költőjét. Bemu
tatták líráját tiszta személyi alkotásnak, melyen keresztül az Én
Ady-Endre beszél. Megjelent egész alkotása tragikus líraként, mint
a végtelen felé törő emberi vágyak szüntelen lehullásának .örök
drámája.

A valóságban mindegyiknek igaza van. Ady ember volt, egy
másik nagy költő szavaival beszélve az "Ég és Föld fia". Embersége
igazán az ,.embertelenségben" lett nyilvánvalóvá. Mert mikor volt az
élete embertelen? "Mégis fel kell szíveinket emelnünk", mondta magá
nak s egyúttal a jövendőnek is. Tragédiája is felemelő, mert nem
hullással végződik. A szibil1ai szavak, melvek arcát eltorzíto.ták, mi
közben kimondta őket, "Kánaán magvakká" váltak a jövő számára.
A görögök a tragédia ismérvének a katharsist tartották. Ady lírája
nak titka s egyúttal védelme ez a katharsis volt, melyet nemcsak a
néző élt át, hanem önmaga is s megtisztult rajta keresztül. Ha
frázissal akarnánk élni, diadalmasnak is nevezhetnénk, ám elégedjünk
meg most azokkal a meghittebb szavakkal, ahogy önmagáról bessél .

Mégis. mint bölcs5s kisdedet
Mosolyogva engedem át
Egész valómat az időnek.

Vajda Endre
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