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AZ ÖRÖK ADY
Halálának harmincadik évfordulójára..

L

Mikor egy emberi jelenséget öröknek mondunk, valójában
igen viszonylagosan használjuk ezt a szót, Az emberi szellem kor
látai szerénységre tanítanak az efféle nagy szavakkal szemben. Mi
az emberi alkotás "örökkéVialósága"? Ki tudja, hány egykor örök
nek érzett emberi mű hever eltemetve, talán örökre eltemetve, At
lantisz hullámsírjában és a sivatag homokszemfedője alatt hallgató
téglák és papiruszok csendjében! Mikor egy művet öröknek mon
dunk, ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy olyan értékeket tartalmaz,
amelyek ítéletünk, illetve érzésünk szerint nincsenek mindenestül
hozzákötve egy kor, egy nép, egy világnézet, vagy ízlés adottsá
gaihoz, hanem tudnak, vagy legalább tudnának valamit adni mín
den fajta és minden korú embernek - függetlenül attól, hogy tör
ténelmi "sorsuk" milyen mértékben adja meg ezt nekik ténylegesen
- mert olyan a mondanivalójuk, ami az-embert mint embert, ahogyan
emberi öntudatunk pátoszában mondani szeretjük: az "örök embert"
érdekli, fejezi ki, viszi közelebb önmagához. Ennyit jelent az iro
dalmi ,vagy művészi "örökkévéIJlóság", csak ennyit - de lehet-e
ennél nagyobbat mondani? Az örök jelző a legnagyobb értékítélet,
amellyel ember művet illethet. Voltunk, akik Adynak még életében,
sőt pályájának már első felében úgy éreztük, hogy kijár neki ez a
legnagyobb értékítélet. Ma, mikor műve és alakja egy emberöltő

óta a történelemé, ebből a három évtizednyi távlatból megállapít
hatjuk, hogy nem a kortárs elfoguItsága szólt belőlünk: Ady költői

életműve csakugyan örök.

II.

Természetesen nem minden örök benne. Ugyanez az ember
öltőnyi távlat adja meg a lehetőséget - és a fenntartás nélkül ki
mondott legmagasabb értékítélet a jogot is - arra, hogy meglás
suk benne az elavult elemeket is. Persze az emberi és Írói jelenség
ilyen roppant arányainál az elavultság is mást jelent, mint a mino
rum gentium Íróké. Ezek, ha elavulnak, egyszerűen nem olvashatók
többé (legfeljebb a szakmabeli érdeklődésnek), mert az elhalt ele
mek mögött nem marad semmi, ami a mához is szólni tudna. Az Ady
szerű jelenségeken éppen azért vesszük észre a mának már idegen
elemeket, mert az egész alkotás tökéletessége mellett - mint egy
gyönyörű arcon az apró szeplők - a rendesnél is jobban szembe
tűnnek. Ám az ilyen kis rész-tökéletlenségek is mintegy beleolvad-
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nak az egész tökéletességébe, azt csak érdekesebbé, ízgelmasabbá,
drámaibbá teszik, és így bizonyos értelemben éppen kiütő voltuk
kal járulnak hozzá a hatás megkapó vagy megrázó erejéhez.

Ilyen 'értelemben elavultak Adyban mindenekelőtt azok a for
mai, nyelvi, képi elemek, amelyek a századforduló szecessziós stí
lusát tükrözik. Az író korának gyermeke, sőt bizonyos értelemben
"terméke" is: ez alól a szabály alól a lángelme sem kivétel. Az
ismert közhellyel ellentétben a költő ís nemcsak születik, hanem
lesz is. Nincs költő, aki pályájának legalább elején keresztül ne
menne a korízlésnek, a kor (szabatosabban: az előtte járt írók) stí
lus-divatának hatásán. Még az eredetiségnek és lángelmének olyan
csodája is, mint Petőfi, Bajzának és Vörösmartynak hangján kezdi.
Igy Ady is, első, immár magáénak vallott köteteiben is, mikor már
lerázta az Abrányiak és Reviczkyek hatását, bizonyos mértékíg
magára veszi a kor szeszélyes-kacskaringós, érzelmes-cinikus sze
cessziójának egyes formai vonásait, ha nem is sablónjait, - főleg a
nagy szimbólumok közül kiütköző bizonyos keresett, furcsa képek
ben és képzavarokban, a sok nagy vers megrázó lélekfeltárásai kö
zül kí-kíbukkanó egy-egy túlmagasan hangolt akkordban, bizonyos
csak-azért-is modorosság el-nem-ejtésében, mintha a Muszáj-Herku
les "tempózásától" a formai síkon sem tudna mindig szabadulni.

Ha még ezekről az elavult formai motívumokról is meg kellett
állapítanunk, hogy a mű egészében még ezek sem halott elemek,
még inkább áll ez a tartalmi meghaladottságokra. Ide sorolnám jó
részt művének úgynevezett dekadens téma-elemeit, a megintcsak
főleg pályája első korszakában magáravett lírai szerep: a züllő viga
dozás, a magtalan élet-imádat, a fél-lelkek átka, a vérbaj-emlegetés
stb. egyes vissza-visszatérő motívumait. Egyes motívumokat mond
tam.: mert az ilyenek egyrésze is mélyen átélt és megrázóan kifeje
zett élményeket takar, hiszen legnagyobb verseinek egy része is
ezekből meríti mondanivalóját. de bizonyos, hogy ezek egy részét
(pl. A Halál rokonát) éppen a későbbi Ady-mű elemi erejű és tiszta
ságú sok nagyszerű alkotása lerázhatatlan emlékével telten nem
tudom meggyőzőnek érezni.

És mégis: ez az elmúlt dekadens világ sem halott kincs nála.
Minél inkább lesz csak a multé költői kozmoszának ez a tartománya,
annál értékesebbé válík egy más síkon: mint történeti dokumentum.
Függetlenül attól, hogy mennyi belőle az emberileg átélt és művé

szileg áthasonított élet, és mennyi a lírai szerepjátszás: ez a dekadens
líra művészí tükörképe egy nagyban és egészben rothadásnak indult
világnak, egy belsőleg üressé és hazuggá vált, hit, erkölcs és ön
tudat nélküli életformának, egy sírja felé tántorgó társadalomnak.
Annál hitelesebb és megrenditöbb képe, mert a költőben, minden
szerepjátszáson túl - hiszen magának a szerepjátszásnak is éppen
itt van a rejtett indítéka - nagyon is tudatos ennek a világnak
halálosan beteg volta, pusztulásra érettsége, és tudatos, sőt egye
nesen vállalt a vele való közösség is - a betegség közössége is, de
a felelősségé is. Erről az oldalról nézve, Ady költészete, és benne
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a magában elavult dekadens elem is, egy nagy társadalom-rajzoló
realista regénnyel ér fel - aminthogy éppen a nagy dekadens ver
sek nem egyszer ellenállhatatlanul Dosztojevszkijt idézik emlé
künkbe,

III.

Körülbelül ennyi az - csak ennyire és ilyen értelemben -,
amit Ady költészetéből elavultnak lehet mondani. Mindez azonban
költészetének együttvéve is aránylag csekély töredéke. A nagyobb
rész annyira nem elavult, hogy igen nagy arányban egyenesen
aktuális: valósággal a mának szóJ. Ilyen költészetének az. a meny
nyiségileg is legnagyobb, motívumokban és tárgykörben sokrétű

része, amelyet a forradalmár Ady neve alá lehet foglalni. Világfor
radalom korszakában élünk, életünk minden mozzanatát a legelha
tározóbban érinti ez a nagy történelmi folyamat, hogyne érdekelne
hát bennünket ez a lelke szerint forradalmi költészet.

Mert mindenekelőtt a forradalmi lélek az, ami költész~téből
ellenállhatatlanul megragadja a mai embert. Azt írja valahol, hogy
az igazi forradalmár mindig és minden ellen lázad. Szorosan vett
forradalmi költészetét nem jellemzi ez a mondat: ő nagyon ls vilá
gosan, politikusokat megszégyenítő határozottsággal tudja, mi az,
ami ellen lázad. De egész lelkületére mégis jellemző ez a formula
és bizonyos értelemben éppen ez adja meg egész költészetének for
radalmi jellegét. A forradalmi lelkületet egy kettős alapszenvedély
jellemzi: egész valójával - ha szabad így mondani: a lelke bőrén

- érzi a meglevő rossznak rossz voltát, egész valójával gyűlöli azt
és nem tud megszűnni harcolni ellene, - és egész valójával hiszi,
akarja azt az újat, amit jónak tud, érez, és életét teszi rá. Adyra
ilyen teljességgel ennek a meghatározásnak csak az első fele áll,
a második fele már jóval határozatlanabbul: abban a forradalomban,
amelyet várt és hívott, nem tudott mindig és feltétlenül hinni, amint
hogy - ezt Révai József kitűnő tanulmánya világosan kimutatta 
nem is hihetett. De ez csak tragikusabbá, és ha lehet, még mélyebbé
teszi lelke forradalmi hánykódását. Könnyű volna ezt a forradalmas,
de tragikusan bizonytalan, egyszerre hivő és kételkedő, odaadó és
visszarebbenő, harsogó és síró lelkiséget megmutatni szerelmi ver
seiben és istenes énekeiben, sőt magyarság-költészetében is. Ha nem
gondolunk is azokra a lelki, világnézeti és életrajzi adottságokra,
sem arra a társadalmi-politikai helyzetre, amelyek ezt a forradal
mas lelkületet létrehozták: maga ez a lelkület, ennek állandó vibrá
lása és vers-vibráltató drámaisága is mondanivaló a ma számára.
Az a szenvedélyes izgalom, amely ezeket a verseket külsőleg-bel

sőleg forradalmi parázstól teszi izzóvá, nem téveszti hatását a for
radalmi kornak lényegében hasonló izgalomtól égő emberére. '

Ady azonban nemcsak ilyen általános, lélektani értelemben
forradalmi költő. Nagyon határozottan meg lehet jelölni helyét is
karunk [orrada/mának történeti vonalán. Szerepe az 1918-as forrada-
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10m előkészítésében, helyzete a megvalósult, majd elbukott forra
dalomban és ezen keresztül viszonya a forradalmi mához, a mai tör
ténetszemlélet előtt egészen világos. Révai József idézett tanulmánya
elsősorban ezt a történelmi helyzetet világítja át a történelmi mate
rializmus sugaraival. Értelmezése szerint Adyban két lélek lakott;
az egyik a magyar polgári forradalom elszánt és tudatos harcosa, a
másik a polgár-ellenes müvészlélek, aki kiábrándultan látja a pol
gári demokrácia elégtelenséget, belső ellentmondásait, forradalmának
kudarcát, és mindent a munkásmozgalomtól remél, a nélkül, hogy
össze tudna forrni a munkássággal. Ez a "forradalmisággal aláfestett
kiábrándultság és kétségbeeséssel átitatott forradalmiság" szerinte
Ady egész költészetének gyökere. A katolikus esztétikának nincs
init hozzátenni ehhez a diagnózishoz. Ha a tételből vont következ
tetések nem is mind egyfomán meggyőzők és Ady költészetének
szárnos problémáját, köztük a legmélyebbeket és emberileg legizga
tóbbakat nem is magyarázza meg, magát a vizsgált jelenséget: a
forradalmas Ady politikai-társadalmi helyzetét és ennek költészete
szempontjából döntő jelentőségét szabatosan irja le és értelmezi.

Ady e forradalmiságnak élő és aktuális értékét csak növeli,
hogy - mint Petőfiben - az ő költészetében is szervesen eggyé
olvadva jelenik meg a világforradalom és a magyarság forradalmi
felszabadulásának gondolata. Ez teszi, hogy magáénak érzi ezt a
költészetet az is, akinek a forradalom, mint ilyen, a szive-ügye, és
a magyar forradalom annyiban érdekli, amennyiben a proletárság
nagy világharcának szerves része, - és magáénak az is, akit viszont
mindenekelőtt és felett a magyarság sorsának, jövőjének. felszaba
dulásának. kiteljesedésének szomja és szenvedélye visz a világ
forradalom harcosai közé. Sőt Adynak e magyar-forradalmi próféta
hangja még arra sem téveszti el magával ragadó hatását (hacsak
érdek, korlátoltság, vagy végleg megromlott ízlés siketté nem teszi),
akinek maga a forradalmi elem nem is rokonszenves, de a magyar
sággal végzetesen egynek érzi magát, aki tehát Ady keserű jere
miádjaiból nem az élő magyar jelen forradalmi harsorráját hallja
ki; hanem az "örök magyar sors" velőtrázó sikoltásait.

IV.

Nem véletlen, .hogv Ady "elavult" és "aktuális" értékének
jellemzésénél is minduntalan az örök szó kivánkozik tollamra. Aki
tudatosan és puritánias önfegyelmezéssel csak a ma szemével akarja
nézni Adyt, az forradalmiságának elementáris erejétől és roppant
gazdagságától lenyügözve hajlandó lesz nem pusztán ezt, hanem
csak ezt látni benne. Ám Ady maga elnémíthatatlanul többet akart.
"Pogány rímek és muzsikák között szomjazok valamí örököt. Ál
mom az Ige, az Udv, az Út" - mondja már a Vér és Arany-ban,
és ismétli a legkülönbözőbb fogalmazásokban újra meg újra, ha
lálig. "Egy élet és az élet érzése: minden, de biztos, hogy a mín-
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dennél is van több, s ezt a többet sejtem vagy álmodom" - írja
már a Vallomások és tanulmányokban, és lehetetlen ki nem érezni
apokaliptikus költészetéből, hogy nem frázis neki, mikor leírja
ezeket a megdöbbentő sorokat: "Az Eleve-elrendelés zúg, ha én
fájdalmasat kiáltok".

Mí ez a több, mi ez az örők? Bevezetőben megpróbáltuk álta
lános, mintegy irodalomtörténeti értelmezését adni a szónak: ami
egy életműből érzésünk szerint az emberről, az "örök emberről",

az örök embernek szól. Ady elavult és aktuális tartalmának elemzése
arra a paradox eredményre vezetett, hogy benne ebben az értelem
ben jóformán minden, jórészt még ezek a történetien kötött elemek
is örökek. Orökek, rnert a legnagyobbakra jellemző módon, a leg
több élmény annyira az ember-volt gyökeréig hatol, illetőleg olyan
mélységes fenékforrásokból tör fel, ahol a történetileg kötött eset
leges elem is - a nélkül, hogy konkrét életszerűségét vesztené 
az egyetemes, az örök emberi ős-valóság nedveit szívja magába.
És megintcsak a legnagyobbakra jellemző módon, többnyire úgy
tör fel, hogy azt a szót és azt a képet ölti magára, amely minden
emberileg és művészileg fogékony lélekben ugyanezeket a leg
mélyebb győkereket képes megérinteni. Nem lehet célja ennek az
ünnepi megemlékezésnek sem egyes verseket, sem az egyes téma
köröket végigelemezni, hogy így mutassuk ki az örök értékeknek
ezeket az alkotó erőit. Be kell érnünk néhány utalással a leg
szembetűnőbb és leggazdagabb - ebben a nagyon konkrét érte
lemben használom a szót: legmélyebb - "örök értékeire".

Lehetetlen nem kezdenem a Szeretném, ha szeretnének csodá
latos bevezető versével. Lehet-e tökéletesebben, egyszerűbben, biz
tosabban, magátólértetődőbben. "örökkebben" megfogalmazni az
örök-emberi lélek két legegyetemesebb, legkiirthatatlanabb, legvég
zetesebb ősélményét: az individuáció tényét és a közösség tényét,
az én-t és a mi-t: végelemzésben mindenki egy és egyedüli, más
és magányos, - és senki sem tud ebben megnyugodni, senki sem
elég magának, akar (illetve akarni kénytelen) együtt-lenni. Ez a
nagy mondanivaló, amely persze mérhetetlenül többet foglal magá
ban és mérhetetlenül többet szuggerál is, mint amennyit ez élJ tehe
tetlen prózai hebegés mondani tud róla, jóformán sommája Ady
lélekfeltáró örök-értékeinek. Az egyéniség kaukázusi sziklájára szö
gezett lélek - persze a prometheuszi nagyságig megnőtt lélek 
kietlen egyedülvalósága és gyötrelme, lázadása és magábarcs
kadása, hallgatása és gyermeki sírása, káromlása és könyörgése:
ez örvénylik ebben a lírában ezernyi változatban. De benne örvény
lik a minden-ember csillapíthatatlan vágya is a másik és a mások,
a közösség, az egység, a valakihez- és valahová-tartozás, a meg
nyilatkozás után: az örök emberi szeretet-szomjúhozás.

Ady költészetének azonban nemcsak ilyen lélektani, hanem
erkölcsi síkon is megvannek az örök értékei. Ha az előbbi mondani
valót a szeretetvágy primitíven leegyszerűsített 'Szavába foglaltuk
össze, emezekre maga kínálja a "jóság síró vágya" formuláját.
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A gyermekkornak és a gyermeknek, a tiszta otthonnak és a tiszta
szeretetnek vissza-visszatérő, forró képei, a megrendítő bűntudat,

az elnémíthatatlan önelítélés, a bűnnek még a leghangosabb sátán
kadásban is bűnül-érzése, a lélektisztaság utáni minduntalan fel
törő vágy, - más oldalról az emberi jóság, együttérzés, az adó
szeretet szomjazása: mindezek a motivumok búvópatak módjára
járják át költészetének talaját. Akkor is ott vannak - a fogékony
fül kiérzi őket -, amikor a felszin, a vers szavai éppen az ellen
kezőt látszanak mondani. A kortársak egyideig erkölcstelennek ta
lálták Ady költészetét: a hangos -felszín megtévesztette a felülete
sen figyelőket. A keresztény lélekkultúrán nőtt olvasó hamar meg
érzi amélyebb valóságot. Bizonyos, hogy Ady megborzongató képet
tár elénk az emberi bűnről, betegségről, lelki romlásról. Ám ez a
kép nem csábító, hanem elriasztó. Azt mutatja meg, mivé teszi a
lelket a bűn, hová jut az ember, ha eIíndul és meg nem áll a Szerit
Pál emlegette "más törvény" útján. Ady itt majdnem ugyanezt teszi,
amit Mauriac vagy .Bernanos katolikus regényírása. A mélységeket
feltárja, de éppen nem vonz feléjük. A bűnt bűnnek mutatja meg,
még akkor is, mikor dicsekszik vele: akkor is jajgat, amikor pré
dikálni látszik.

De az örök érték szempontjából talán legérdekesebb és leg
megrázóbb Ady költészetének vallási tartalma. Ennek persze csak
egy részét, mindenesetre a könnyebben megfogható részét, teszik
a szorosan vett Isten-versek. Sajátságos egy költészet ez. Távol
van attól az egységes, következetes, nyugvó, egyszersmindenkorra
elért vagy felvett harmóniát zengő valamitől, aminek naiv hivők

és naiv hitetlenek elképzelik a vallást és a vallásos költészetet, 
az egyik a tájékozatlanság előitéletével, a másik a maga, vagy a
nem-egyéni érzéseket tükröző egyházi himnuszköltészet képére. De
még sokkal távolabb jár ez a költészet a hitetlenségtől. a vallás
talanságtól, az Isten-nélküliségtől. Éppen csak a két ellentétes vég
let hiányzik belőle: a hitetlenség és az Isten-jelenlét megállapodott
harmóniája. E kettő között azonban alig van a vallási élettartalom
nak olyan rezdülése, amely meg ne jelennék, vagy legalább fel ne
villanna benne. Az önistenítés hübriszétől és a sötét fátum-lidérc
nyomástól az Istenben (pillanatokra) való csendes elnyugovásig, az
Isten felé lihegő emberi lélek minden regisztere megszólal benne:
keresztényi könyörgés és megsemmisülő alázatosság, hit és kétely
("már-már hit", "holt hit", "hitetlen hit") harc az Istennel és Isten
előtt való bújósdi-játék, hetyke kötődés és kihívó követelődzés,

sőt káromlás, sátánkodás és antikrisztuskodás (de mennyire nem
sátániak és antikrisztusiak ezek a versek!). fogvacogó rettegés és
gyermeki térdhajtás, nyöszörgő bukdácsolás és bizalmas hazatalá
lás, vigasztalan elhagyatottság és gondviseléstudat. Istene hol. a
bibliai Isten, hol filozófiai Isten (Németh László egy gondolatébresztő

tanulmányában egyenesen a teológus Adyról beszél), saját külön
egyéni Isten és emberiség-Isten és kozmikus Isten, - ő maga hol
Istenhez hanyatló árnyék, hol a sátán kevélye, de mindig ott ül "az
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Isten balján". Az ő költészetében is "az Isten van valamiként minden
gondolatnak alján". Tele van ez 'az Isten-élmény ellentmondással,
következetlenséggel. paradoxiával: éppen ez bizonyítja belső hite
lességét. De hiszen többé-kevésbé ugyanez áll bizonyos értelemben
minden igazán eleven vallásos költészetre. A vallási élmény nem
egy darabja az életnek, hanem ~ ha igazán vallási élmény ~ az
egész életét átfűti, átszínezi, az emberi élet pedig - hát még a leg
emberibb emberé, a lángelméé - szükségképpen tele van ellent
mondásokkal. Ezeknek a paradoxiáknak és diszharmóniáknak, gyen
geségeknek és kudarcoknak, belső küzdelmeknek és tragikumoknak
éppen úgy meg kell szólalniuk a vallásos költészetben, mint a har
mónikus, a csendes, a győzelmes élményeknek; a kétféle elem meny
nyisége és egymáshoz való aránya persze minden költőnél más, áz
egyesek egyéni adottságai és élményei, értelmi és érzelmi színezett
sége, hitének és teológiájának rnilyensége szerint. Ám nemcsak a
költőkben van meg többé-kevésbé a vallásos élmény antinomiáinak
ez a kavargása: megvan ez, legalább csirában vagy potenciálisan a
legtöbb vallásos emberben (és ebben a legátfogóbb szemléletben
minden ember vallásos). a gyermekien naivban éppúgy, mint a tudós
teológusban. a magát már majdnem jóhiszeműen hitetlennek hivőben

éppúgy, mint az elragadtatott misztikusban. Tudatosan, féltudatosan,
vagy egészen tudat alá szorítva, tiszta formában vagy salakkal ve
gyülten, álcázva. travesztálva vagy éppen ellenkezőjére csavartan,
- az egyik örömmel tárja elébe magát, a másik kelletlenül éppen
hogy elviseli, a harmadik rúgódozík ellene, - de az Isten-élmény
dialektikája valamiképpen ott örvénylik, ott ujjong, ott sír, ott
piheg minden csonkitatlan emberi lélekben, ~ a Lélek jár bennünk
"kimondhatatlan sóhajtozásokkal" (Róm. 8, 26.). Ady Isten-költésze
tének örök-értéke éppen abban áll, hogy roppant erővel és sokrétű

séggel fejezi ki ezt a forrongó élmény-komplexumot. Éppen azért
szól mindenkihez, mert hol tisztán, hol salakkal keverten, hol torzul,
hol visszájáról, de valamiképpen mégiscsak a vallási ösélmény süt
ki belőle. Hol meghatva és elcsendesítve, hol megrázva és meg
riasztva, olykor sértve és ellentmondásra ingerelve, de rádöbbenti
az embert - az emberi - a maga bensejének elnémíthatatlan tit
kára, az ágostoni .mvugtalensázru".

A költöt, aki életében hasztalan sóhajtott a szeretet, a "minden
nek és mindenkinek szerelrne" után, halála után földi sorsában is
ez a szent nyugtalanság váltja meg az "én-élet poklától", "Szeret
ném, hogyha szeretnének s lennék valakié" - sírja felénk a har
minc éves sírból. Szeretjük, és a mienk, 'mindnvájunké, mai és min
denkori embereké, és kétszeresen a mienk, mai és mindenkori magya
roké. Ez Ady költészetének emberi örökkévalósága.
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