
Rónay György,

A MEGNŐTT ÉLET*
A Léda-korszak 1912 tavaszán végérvéuveseu végetért. Május,

I6-án megjelenik aNyugatban az "l'llboesátó, szép üzenet", a "Léda
ajkai köz t" töltött évek kegyetlen végszava. Léda megméretik és
könnyűnek találtatik. Nines; nem is volt: "Előttem kis kérdőjel

vala - S csak a jöttömmel lett betel.iesedve",

Kérern a Sorsot, sorsod kérje mea,
C'sillag-sorsomba ne véljen fonód fl i
8 minde.qy, mi nyel el, ár, ((vagy salak.:
Altalam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.

A szerelern.isten Ady utolsó nagy, gőgös gesztusa ez. Még egyszer
fölmagasodik "krőzusságában","magát imádó önmaga" fölényével:
mintha ez az egész "héja-nász" nem lett volna más, mint· vére,."
pazarló önszeretés. "Magam szeretem, ha szeretlek" - vallotta a
"Vér és aranyv-ban (Add nekem a szemeidet). "Nem a némbert, én
magamat csókolom" - hirdette a "Szeretném ha szeretnének" egyik
verse (A Hágár oltára). S most a vógbúesú, el taszítva, megalázva"
megsemmisitve Lédút:

Jllilyen régen csupán azt keresem,
Hogy szép énemből valamid martulion,
Én csodás, verses rádfoyásaimból ,
Ff biztusd magad árván, szerelmescn,
HOf/Y te is voltál, nemcsak az, aki
Nem bir! magának mindeni vallani
S ráaggatott díszeiMl egy nőre.

Talán egykori bemutatkozó versei óta nem csendült föl Ady 'hang
jában ilyen büszkén páratlanságának, senkire tá nem szoruló
uagyságának, élet fölött való szuverén uraságának öntudata. "Ö""
bennemi Gőg, pogány őnszerelmem, - Véresíkos fényü, intő ren
delés" .. , Kevélyen veti el Lédát és a multat; jelennel töltekezve
ismét az élet egészét akarja (Köszöntő az életre; Hajh, élet, hajh),
újra megifjodik s megistenül (A mauunk seerelme), frissen fo
gadja élete késett áldását s "mindent, m indeu t újrakezd" (Cj,
virágos if júságfl((l):

Be hazudtam 1Jén ieltséaemmel,
Be jó az édes habeeolás,
Be sűrü jószág a csoda,
Re jó ember a derült ember.

• Ady Endre sz ület ésénc'k 7~. évf or dulújá ra .



Olyan édes-fáradt az este
S mozgatók a 'fény-reggelek
S oly boldog az eltéoedés
Kis boldogságokat keresve.

Me.gtalált, új ifjúság; vidám temetése a nmltnak; "de élni, de
élni"; "Élet, állok elébed": ez a Ledával való szakitás idejének
hangulata, ez lüktet "A magunk szerelrne" kötet egész első ciklusá
ban, melynek már a címe is jellemző: "A vissza hozott zászló". Azt
h irrleti, új tavaszba rohan: -

Sarjadtan buja, szent áhitatom,
Be hurcollak, be nagy kedvvel kcoerlek,
Be sok némber kontsuir« késeitem
Hős koronám, a bolondos szerelmet,
Be nagy is a magam-vrszejlő s.zándék ...

Vc ennek a versnek. egy hó nuppu l a u yi lváuos Léda-búcsú
után, egyáltalán nem diadalmas a cime. Iukúbb szkeptikus, fanyar:
"Nő-krrgető, fényes hazugság". Ez a hajszolt szerelembe-száguldás
a Ledútól való megmenekülés után is «sak menekülőnek maradt
élet tobzódása, Öszben kicsikart kikelet. 1\ kinőtt karmú vágy zsák
mányra les, de a szív már nem a régi bátor ragadozó. Ady leg
ssomorúbb, legkeserűbb muszá.i-herkuleskedése ez. Soha ily kevés
meggvőződés, soha enuyi sivárság a szerelemben. ".Jaj, be űzött

vagyok, be árva" ... Van még' egy-egy zsúfolt, «ró tikusnn tavasz
szagú verse, mint a "Vérmuzsikás, csodálatos harc" például; de a
Ilyüzsgé" mögött ott les a "riasztó csönd" s milyen elszólásszeríien
jellemző ez a sor, ez az "álarc" szó a csókkergető tavaszi lázat
feRtö strófában: "Szerelmes álarc miuden arcon". Mert még e régi
hnjnsággal incselkedő tavasz fölé is "a osontvázak katedrálisa"
boru.l;; az Élet dús sarjudása il" csak "t'iilhalús": "És Halál- f~l'

tempíornában, - Hol tolongva hal fül az t<':let, - Rettegve, félve
hódolok - S félek, hogy már tán nem is félek". Halállal szomszé
dos szerelem ez, amilyennek majd az "Ösziilő erdők reUegése" a
Mvlrtta irántit is mondja,

Két verset kell még idéznünk "A magunk szerelme" kötetból.
hogy egészen megértsük ezt II Léda-utáni, kiégett. föl-föllángoló,
lcgkeseriíbh harcában vergődő Ady t, akihez "kiinuről megjöttek
a belső csaták". Mindkettő a "nagy" versek közül való. Az egyik
(1912 augusztus Ifi-án jelerit meg) az ifjúság-kergető, kései, rok
kant mámorfejedelemkedését űző költő vallomása, Ady ekkori l í

rá.iának és életének egyik kulcsa: ,,}<~Il erőszakos ifjúRúgom".

Birkózó eml/er sohse birkoztom
Olyan elszán tan, istentelenül
Magammal és maradt crtim mel,



Mint most, hogy súlyos veszedelme ül
Nyakamon a »énsésmek.

Minden kétségem: a csak-azért-sem,
Minden gőg-gondom: megmutatom
Fi rohanok mohá szilajsággal
Illetlenül fiatal utakon
Vissza az ifjúságba.

I IlY lép egy Úr sirjának feléje,
Ki szégyenli rangr/al ct kimulást
:-; nem sikolh.at ki a szi1)éből

Élete, lelke és az Ifjuság
Fi ifjf.ln me!rJJ a Halálnak.

A szerelern az Ő szemében egyértelmű az élettel, bizonyság maga
magának arról. hogy él: "Ügy kellenek élethez a szerelmek" (Kér
dés kék szemekhiiz), A Halállal viaskodik, a Halált győzi le a sze
relemben. ,,'rudod jól, hogy halásra számítok - S amit az Élet
elvett, -- T{!1l holnapig m ind Veled pótolom: - Halálosan szeretem
a szerelrnet" (A ,w$pítö jjregség). Öreg legény magahitető hőskö

dése ez: "Elérni olyan lehetetlen - S csapotigni és tévedni száz
felé - Olyan gvöuvörűség, - Olyan vitézség, olyan hős-tett"

(Csupán mauamiól búcsúzom), De ebben II sietössé lett életében
nagyon is~jól tudja, hogy mindez önáltatás. "Hívő csalások, csalt
hitek - S egy semmire örök vágyódás" (Imádság csalásért), haj
dan i, igazi, lllÍiíllOrO!-l hösiség fúradt mímelése: "Az asszonvom t: 
Ha ifjabb lo unék, tán szeretne, -- Igy csak egy renyhe, - Lassú,
kis igérptíí Pi llautúxt küld el vétve, - Én pedig másolt; régi lá
zaimat -- K ű ldőm ('sPl'ébp" (Erdőben, esös délutánon). Akármilyen
bolondul akarja uiost .au iudenki től a semmit", kis senkikkel.rrövid
szoknvás, iskolakönvves "indul6 nőkkel", bozótbóljött lánvokkal,
falánk csukákkal, ifjú karok kikötőjében: egy nagy élet .Jevir
rndásn" már ez a Magyar Király-beli hajszolt szatírkodás ar. "il
letlenül fiatal u takon", és r-sömör, nsügg'f1i!ós, szívba.ios ember ful
Jadása (NÖ uan melleitem.).

A másik nagy vallomás-vers, méi yebb, bonyolultabb, Ady "tit
kai" tövéről fakadtabb, egy hónappal a Léda-búcsú előtt jelent
meg: "Valaki útravált belőlünk". 'Egy-eg'y sora mintha nagyon
massz ire mutatna vissza, afra az időre, amikor a most megtört,
megcsonkult hős napkoszorúzottan lépett ki a ködből a fényre,
amikor büszkén fl minden titkaival gazdagon megmutatkozott. Az
,.nj versek" egyik borzongató, bizonyára francia szirnbolisták 01
vasásáról tanúskodó, 1905-bőlvaló darabja, "A vár fehér asszonya"
rémlik föl az emlékezetben -- s rémlett tán Adyéban is --- s
,.valaki, kiért h iúk voltunk, apródok s cifra dalnokok", Léda-zsol
tárok dalnokai. Az egykori szemeket kigvuitó, várablakon kinevető

fehé]' aszony eltünt: a vár üres, omladozó. De ar. asszony, aki im-
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már nincs, szinte megnő nemlétébeu; Léda s Ady v ilúg ánuk egész
Láda-mitosza most, itt, lezárásakor uveri el valódi-értelmét, jelen
tőségét, most, holtában kapja meg lIlegöl'ükítú lelkét, célzásai lllost

. teljesednek be, most, a "Valaki útravált belőlünk" vi lágossúgúuá l
válnak érthetökké. Fájdalmasan s búcsúzón "bdlolHlosan f'urcsú
nak" látja magát a költő; lelke "mint elúrvult p ipere-asztul, m iut
falnak fordított tükör"; sirat valakit: heuuosur.iml] asszollyr(·szét.

l nuunlc s mint rossz t ornuol, flcr/ölünk,
Nagy tenneink üresen Icotutnalc,
Kölykösen úszók szemeink:
Valaki útravált belőlünk

S nem 1'eszi észre senki más,
Milyen magános férfi-porta
Left a szeműnl», lett a szi-cicnk,
Szemünknek és seinilnknek sorsa,
Mert asszonu-réeziinlc ellwfJlJof{.

Nem twljuk szerei ni. marrunlwf
ljs nem hisszük el, hogy szere! nek,
Akombákomos szépeket
I deaen, váró embereknek
A régi tussal nem Lrunlc.
illert mi csak nuurunlouik: bókol! UI/k,
Asszon.'IJ-énünkért, szertele fl.

Érte voltunk jók, ha jók pol/unk
És kacérok és hűtlenek

És most ,~írv(1 megözI'cY./jcrltiillk.

A vers Lédaról is szól, kétségkívül; Ile p uszl.au Léclát lú tn i Adv
asszonyrészében: túlságosan könnyű ér tehuezés volna. Inkább ar
ról van itt szó,· hogy maga Léda nem IIlÚS, in int Advunk ez az
"asszony-éllje"; Léda csak annyiban van é§ volt, a mcnuviben ez
az asszolly-Ady testesül Illeg benne; az, amit Ady ölIlllagábúl
beléje lehelt: "általam vagy", "biztasd magad, hogy te is vol
tál"; s Lédanak le kell hullnia, meg kell senuu isűlnie, lllert meg
halt, útravált éltető s f'önntartó lelke, Arly •.asszonv-ón.ie". Emlé
kezzünk az ,,(Tj versek" egy csak innét l'l'tl1l'tö költcmcuvér'c : "Ha
fejem Iehajtorn".

El/ykor nal/JI asszonyként l!olyoflgwm
Forró és buja táiakan
Almauuion.

Messze és méluen az Időben

l~'n asszom) voltam: termetes.
Szereimetes.
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Jöttek uiúnam vézna ifjak
Simán, vá.qyóan, betegen:
Emlékezem.

Idézzük föl a "Vér és arany" egyik külöuös Léda-verset kapcso
latuk szerelemnél mélvebb, több, nagyobb voltáról, ősi, vérségi
egységéről: "Ezer éve vagy több éve, - Valamikor Iványom voltál,
- Az én biztos Ivánvom voltál. - Lvánvom avag~' f'eleségem.I --
Eg'yek vagyunk mi nagyon: - Valamikor Ivánvom voltál". Vagy
gondoljunk a "Hiába hideg a holdv-ra a "Szeretném ha szeretné
nek" kötetből. mely szintén az Időt legyőző szerelemnek azt a ha
talmát-hirdeti, mely visszaállítja a két egybehulló ember ős-egysé
g'ét: ,.Nincs már közel és nincs már Távol... -- Ügy borulunk,
úgy remegünk --- l<Jgymásba. mintha soha-soha - Kettő nem let
tünk volna ketten ... - Nagy ámulva -- 'fúrta ki karját két sza
kadt -- FJgy ember és megint egy lett újra. - És Hem is volt
ez szerelern. ~- Csak visszaf'orrús újra" itt, -- E választó, bitang'
idólJen".

Az "asszony-én"; az, aki vállalta és megjátszotta hősi szerepét,
.•csők-úrságát", aki "az öröm hajóján" hasította a tengert s aki
ben héroszí, apollói magát nézte gyönyörködve és szerette gőgö

sen Ady: az asszony-énje útravált, eltünt, kiégett. Léda elbocsátása
szimbólikus: Ady életének fordulóját jelképezi. Az. aki a búcsút
követő másfél esztendő "Zavarából", rettegésekkel vegyes mámo
raiból, öregség ellen harcolt "szégyenkező", megaiázó és szívron
esoló harcaiból végül fölmerül: egy szinte kopáran Illúsiótl an,
üressé mart és csodák látásaira tárt lélek. Ahogy "A halottak
élén" nagyszerű bevezetője mondia: "Jönnek rendjei II csodák
nak, - Kiket eddig tán meg se láttak. - Jönnek mindenek, jön
nek, jönnek, - De ahiteim elköszönnek".

Az elszánt birkózásban Adynak végül is meg kellett adnia ma
I-::át. A "kis boldogságok" kergetésének végszava a "nekem már
mindegy" (Kis" női csukák). A szerelmes ölelés elesuklik. mint a
"Hal helyett kígyót"megrendítően szép emlékmenetének végén:
.,Hajdan tüzes, bolondos két karom - Még megmozdul vágyva,
Iesz ítve - S azután mint két fojtott kígyó - Mellernre-kulcsol
tan esik le". S a. Mylitta-szel'elem már csupa rezignáció, ősz, "te
metésdi-játék", "föllegek járá~a hideg magasakhan" (Játék, játék.
iáték}; verseiben minduutalan uvarcsörgést hallani s hó, tél, hi
deg borzongása csap meg; "őszülő erdők rettegésével" teljes, szem
ben a hősi évek sugurus, nap isteues, Déi-ragvogású Léda-szerel
mével. A legszebb Mylitta-vers (Öszülő erdők retieaése) záró stró
fája mintha csak késő, alkonyi válasz volna azokra a régi mámo
lOS élményekre, melvekben a szerelem beteljesítette legfőbb hiva
tását, győztes csodáját: megállította az Időt. Mert az órák szívve
rése Itt is áll; csakhogy a Halál messzi léptei dobognak helyette.
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Az Ősz nap-órája mcyállva
Figyeli szánk UJ/áva kozeledtét,
Néha a köd hó-szal/ot érzel,
ArJyaink szines anarr« i:«! rék
S őszi erdőkből kidalol
Seerelműnk lf.1Já~::-ftilü'rett caés«,

A Lédával való szakítás esztendeje a világháború előtti ma
gyar politika legfeszültebb éve. Ady úgy látja, érzi éR hirdeti:
indul a vén, niagyur tespedés, nő a dühösek szen t szektá.ia: "ara
tás lesz, ne féJ.jetek" (Ének aratás eWl/). Megórkezett a Szent
Lélek karavanja és jUHRM követeli: szó helvert tettet R eszmék lw
Ivett valóságot: "Hej h, Szr-nt LI;lek, nem VÚI' ti karuván, -- Ép
pen elég volt az eszme-evés.._. Vrharver-ten ('s sakáltépetten 
Várjuk: jőjjön hát a kitőltetés". :\ Guiguol-országocskúru nehezedő

csönd mélvérő! "fekete és vöriis hosxzúk" hörgését hallani, "A ti t
kos átkok halk tárnáiban - ::-:;OSCllI hallot t pokolgépek hevernek"
s közel a pillanat, mikor "ez a kicsi, ezerszer lekötött ország rob
ban". Ady nemcsak várja, hanem követeli és készíti is ezt a pil
lanatot. Hangja legkeserűbb ú tkuiban HCIll volt IlI.ég- olyan ke
mény, mint most, "A magunk szerelrne" kötet javarészt 1912-ben,
a nagy politikai harcok ihletében írt verseiben. a ..Szent Lélek ka
ravánja" cikluséiban. Szemközt II "talmi nádorral", "balog nádor
úrral", "bujtó, új, kan Báthor-i Erzsébettel", "gyujtogató, CSÓVáH

emberrel", 'I'iszával, a Láz föl robogó ifjú seregének élén, "kardok.
puskák, lópaták" tobzödása föWtt, egy készülő és türelmetlenül
sürgetett forradalom indulatával hirdeti az ..igaz, utcai álmok"
hamaroscteljesültét, Hunnia ..úr; trágyadombja" fölött betelt ;l

sors; a düzsölő úr-Hunnia kevély tornyai alatt megrendült il

föld: "Rohanunk a forradalom ba".
Ady túllátott a monarchia kcretein; nagyobb, európaibb táv

latokhoz edzett szemmel nézte és látta a magyarsúg helyzetét. A
hazai politika számos f'ölaz.ínen kavargó problémája és küzdelme
tünt e magasubb kilátóról p.u-ódiáunk vag~' halúltáncnak; vi
szont több mozgalma, melyet il létét féltő uralkodó osztály miut
egy közrendészeti s karhatalmi ügyként kezelt, elsőrendű fontos
ságúvá, sőt egyedül lényegessé emelkedett. E mozgalmak erősza

kos elfojtását, legalábbis elném ítását a közőposztál y i átlagos ua
cionalizmus közvéleménye azzal igazolta" hogya fesi':ü!t nemzet
közi helyzetben mindenképpen hiztosftnni kell az ország rendjét:
"Csitt, kuss, mert háború lesz, - Igy szólanak a belül-háborgók
nak" (Mi kacanunk utoljára). Ady azonban nemcsak a közelgő há
borút, nemcsak a magyarsúg aláásott jövőjét, végzetes rosszhí
rét látta, hanem a háború fölrémlő véres álarca alatt megsejtet
te, megérezte azt a másik, mélyebb háborút is, amelyet az "utol
jára kacag ók", akihasznált népmill iók vívnak azok ellen, "kik
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élnek: mások életéből" ("Csináljanak háborút, - A mi örök há
borúnk sokkal készebb"); azt, melyről "úr-Hunnia", a nép erejére
számító "gyáva hatalmasok" nem akarnak tudomást venni; azt,
melyet itthon "katonák, pandúrok, vérebek" fojtanak és a haza
fiaskodó ábrándosság szólamai lepleznek el.

S hogy százezreknek a szi/oén már dobol
Nagy, világgyúró harcnak a dobossa,
Hogy komoly játékot akar a világ,
Mely rablott hitét, .iavát visszahozza,
Mit is sejtik azt Mezőhef/yesen?

nja 1912 Ő,;Zéll (A mezőhegyesi háború). Ettől a földlökéses év
től. parasztság, munkásság megmozdulásától Ady azt a forra
dalmat várta, mely elsöpri avult, erőszakkal fönntartott társa
dalmi formáinkat, megdönti az úri-rend osztálvuralmát, új 01'

szágot terem t s a magvarságot, . "ezt a v i [ágnak nem közössét"
visszaernelve a nemzetek közösségébe, elhárítja fejünk fölül a
végzetet. Ez a remény hevíti ihletét. ez fűti hangjának új, az
eddiginél szabadabb, oldottabb Iobogású retorikáját. S aztán vez
11 remény rokkan meg a szivében.

Nem miutha nem törődnék többé a politikával. Maria-Grün
ből, hová gyógyulni vitték, Írja 1913 márciusában: "Innen nézve
még jobban dühít a magyar élet, mint valaha, de érdekel". El
mondja még a "Nagy lopások bűnév-t nég)' keményen suhintó
tereiuában ("Ezek itf honuk fórumát Iöldúlták, - Hulla-csarnok
ez, ahol se meghalni, - Se Iőltámadni nem tudnak a hullák"; és
Tisza círnére.. "Vezérük is csupán rosszul szavalni- Tudott a
híres magyar hecsületről - Sha!,ryta hazáját fiirtelmeket falni");
még eldörgi 'I'iszáék fejére "A Hóseás átká'i-L: de bármennyire
..alkalm iak", tények, események által sugaltak is ezek a versei
a .,Ki látott engeml" kötet három ciklusában (A kényszerűség

fája, Sípja régi. babonának, Véres panorámák: tavaszán): más a
hangjuk, más a költő magatartása is, mint "A magunk szerelmé"
ben volt. Ott együtt remegett idege az eseményekkel, ott forrada
lomszitó, tűzcsiholó vezér volt, rohanva seregei élén a készülő.

készített jövőbe. "piros, szabad ünnepbe": itt mintha megállva,
fiiIemelkedve, valamilyen időtlenebb távlatból kezdené szemlélni
és itélni azt, amin. úgy érzi. segíteni úgy sem lehet, s azt, aminek
menthetetlenül be kell teljesednie. Csalódott népében, mely nem
követte a forrudalomba'l "Valaminek - Mégis, mintha jöttünk
volna, - Csak éppel) seregünk nines nekünk sem" (C.~illago.~

I'él~ csatalovak). Igaza volna a bujdosó (Grácba, Grünbe bujdosó)
magyar fülében föl csendülő babonaszónak l "Szól a sípszó: átko
zott nép. -- Ne hagyja az Úr veretlen, -- Uralkodást magán nem
tűr - A szabadságra érdemetlen, -- Ha hosszút áll, gyáva, lan
kadt - A ha kegyet' ád, rossz, kegyetlen" (Sípja régi babonának).
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A foradalom reménye füstbement, eljöttek "uz undor órái", (),Hn
gőgös, dőzsölő hadak - Ültek nyakára romló népnek, - Igy van
az rendjén bizonyára - S csak aki méltó, az szabad. - Egy-két
szegény íródiák - Sohse állított meg még sorsot - És népeket
veszejtő, titkos - Törvényes, nagy tragédiát"). Otthon - így
látja Maria-Grünből - tovább tart a percemberkék dáridőja,

"bolondját járja a világ, - Majmos, zavaros, perces, hittelen, 
Nagy, súlyos álmok kiterítve lenn, - Fenn zűrös, olcsó kis ko
médiák", Ez az, aminek ő már fölötte van; olcsó mai hiteken túl
a jövő és a jövőben-élés nagy, prófétai hitével néz immár szembe
a Végzettel: a magáéval és a f'aj tájáéval. Nagy, mélységes, szinte
a történelem tárnáiból fölszakadó mindenuel-Ieszámoltság hangja
kondul egyik-másik versében. "Akarták istenek: - Történjenek
dolgok, - De igaza csak annak van, - Ki mindent megoldott,
- Mindennel leszámolt" (Nem nagy"dolog). A mindennapok jele
nétől, "zűrös, olcsó komédiáitól" elfordul a "lenn", mélységes
mélyen, tetszhalottan. "kiterítve" fekvő, mégis csak minden föld
rengést túlélő, egyszer mégis csak föltámadó "álmokhoz". Mert
"fenn" már nem lát reményt: "Ez már csak a kétségbeesés, - A
Jövőnek szóló megmutatás - S a kínpadra vont becsületnek har
ca" (Válasz bajnoki hívásokra). "Kín van már csak itt s egy
két ember távol - Kitekint daccal s új dacot kovácsol, - Hog}'
hátha mégis csoda esik vélünk" (Kín és dac). És: "Úgy kell áll
nunk, mintha hinnők, hogy győzünk" (Véres panorámák tavaszán).
Egyre jobban elmagányosodva hajlik - és hajlik önmagában is
- magyar sors és lélek fölé, titkukat kutatia és idézi, az örök
magyar paraszti végzetet' (Arat a magyar, A hőkölés népe), az
ihletnek azt a forrását fakasztva fiil,amelyből majd egy éT mnl
va "A mesebeli János" s 1916 derekán a megrendítően mélj- és
hatalmas "Nótázó vén bakák" születik; s most már a jelent is
ebben az ősi, időtlenné táguló távlatban' látja, érzi és szólaltatja'
meg: mintha a jelen Iátványán jajduló panaszát századok meg
ért keserűsége,betelt végzete zúgná benne (tJlj törvényt, Werbi$czi;
Beteg századokért lalwlva; Az halottas ünnep; Nem naou do
log: A H6seás átka) ... .. ....

Bántott, döfölt folyton a Pénz i.~

S szép humanitások játsztakvelem,
De lelkemből más sohsem érdekelte
Fölszánt poéta-ceruzámat,
Csupán politika és Szerelem -

vallotta Ady "A magunk szerelme" bevezető versében. A Léda-
korszak végleges lezárultát követő két esztendőben éppen ebben
a számára két legfontosabban, Politikában és Szerelemben éri
fájdalmas megrázkódtatás. A forradalom elvetélt, forradalmi nép,
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híjján ("Bizonyistell, rongy országot - Lázadásba vinni Úgy
se lehet: mindegy"}: a ~öresijsen hajszolt ezerelern uiögőtt halál
a r« nevetett rá ("Igy temetkeznek a büszke királyok"). A "Ki
látott enaem]" kötet vers-elbocsáto gesztusa: "Ez a harc volt ta
lán a legnagyobb --- A csók, a láz, a vágy, a hit után, - Fuss
seregem, magamball maradok".

"Magamban", de nem lezártan, befejezettenvMég várt rá "az
egyedüliség vigasza" (ahogy egyik versének címe mondja) : "A
magunk szerelme" R a "Ki látott engeml" ormai után a legtua
:',asabb tető, "A halottak élén", a megnőtt élet és fájdalom minden
titkoknál mélycbb titkaival. Ady legnugyobb, szinte egy emberélet
arányait meghaladó hősisége, a "csodúk föntjén", amihez mindaz,
ami Léda után volt, rniurlen szenvedés és remény, ruinden kiáb
rándulás és kudarc mintha csak tisztitótűz, előjáték lett volna. S
ií, aki anuv i m iuden t megérzett, úgy látxz ik, sejtette, tudta ezt is.

Barátok, bráook, hívek, ellenek,
Kiknek. tetszettünk, és tetszett tetszeni,
S évoé, méfl az ((",,,,wnyak is
Elmaradoenak.

hm épit u Sors hŐ8 életeket
8 oeliik, jaj, bölcsen s ígyen tréfálkozik:
Ne nájjetek, fák, {IZ egeki.q
S szi1'ek magasra.

Tudtam a tréfát, azért mentem bele
S áldom a sorsot: velem t.réirilkoeott
S lelkemben száz hősi élet maradt
Ma,gam marod/odn .

•••

Amikor ,,1\ magunk szerel me" megjelellt,HatvaJ1Y Lajos né
hány (azóta visszavont, maga által is tévesnek minősítettl bíráló
megjegyzést írt Adynak: hogy hiányzik belőle a konccntráeió,
nem ura hallucinációinak. ismétli magát; Aranyra, Petőfire, \;80

kona ira h ívatkozotf s a "minden életkorban új" goethei zsenire.
Maria-Griinből Ady levélben is, versben is válaszolt. "Magyaror
-zágnnk, a magyarságnuk --- írja a levélben --- ennyire exponens
valaki.ie nem volt még, mint én és ha élőhalott leszek vagy akármi
csúnva vég ér, vagy páratlanul szép, így kell történnie, II fajtám
multia és mivolt.ia ruiutt". A vers a "Hunn, új legenda": Ady ön
magáról, küldetéséről valló versei közt a leghatalmasabbak egyi
ke. f.Jgy önmagánál több, nagyobb, jelentősebb élet büszke vallo
mása..,Messziről és messzire megy az éld", ezrek életének sum
m ájn, iís állandó sázú, milliókat vMlaló; súlvosabb és teljesebb
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mindenféle irodalomnál : Sors és Végzet: "ÉH voltam Úr, u Vers
csak cifra szolga",

A fajtájával való egységnek ez az élménye nem új; többször
elmondta már, mennyire u magyarság' példájának, megtestesítő

jének, sorsa szimbólumának tudja magát: "Azért éltem tragiku
san, bután - Mert a sorsom magyar" (Régi énekek ekhrjj((). Milld
ebben azonban volt eddig valami harcos gőg, kevély ouérzet ; most
pedig mintha ez a gőgjeiből is kifosztott Ady megfelnék egész
népe fájdalmával, végzetével. trugikumával : m in thu ll1Úl' ucm os
tort emelne ellene, ő, aki pedig ,,3 szidáshoz nem jOI.;·l~li~'I1" (Hát
ezért bolondultunk?), hanem csak zokognu érte és helyette s áldo
zatul ajánlaná "szegény, epokhús szivót' a juv ul t unokákért, ma
gára kérve és várva a "megrugdalt Ma sj lány népének" megaláz
tatását és szeuvedését, hogy "Minden rúmert, dühödt fájdalom -
Mi bolond életünket érje" (Örökkön így rolt), Élete már nem II ma
gáé; várásba-fáradtan. bókülésre készen, mikor ,,Sokított Sokhoz
az Elég - S hozzám li: béke illenék", sz into elárasztja, beléözönl ik
a mások, a magyarság' sorsa, ki uja, rdtegL'.~p,

Mindeu, mi itt iáid itc« rczdiil,
Rajtam fut át kasul-keresztül,
Én vagyok fájdalom-karnai,
Én hurcolom meu magamat
S magam életét alíg éltem.

J ól megűzött maaam: a sorsom
S mégis a magyar sorsot hordom
S mégis ez átkozott mezők,
Magyar mezők és könnyezők
Magamnál százszor jobban [áinuk.

EZ{ a ,.távozó léptű férfiember", akinek már egyre sötéteb!, m:
útja (A nagy híd, Jlfé!/ fájóbb könnyek), m intha mát' az időből is
kiszakadna: ,;I<'lltó sorból rontva kidőltcu.v-; Nem t s v.urvok 1u
hm már, -- Nem is lehetek HZ Időben" (]{ár rolna crted ). Minth»
valahol külöu, egy oszlopon, egy talapzutuu. ('g:y hegyorJnon ú ll
na már S onnét szemlólné a Végzet jeIülléSHit ,.; ;, SOl'''' I'iiltál'llkl
titkait, mint egy próféta, eleve-rendelt vátesz, akinek hangjáhan
az időtlenség távlatai visszhangzanak s aki IHl jelen látomásokról
szól is, végzetes, örök dolgokról beszél. ..EIlI~"lIlnt kötnek {·glldi
jegyek" - mbndta hátatfordítva u magyal' Bábel olcsó kom é
diáinak. (A perc-emberkék után); s egy j,'''siíhLi, 'IlÚT li:lború
alatti verséhen (ll[úr előre rendel/el/em, 1!l1r> uui rc iu s) íg~- vall er
ről a prófétaságáról :

Alom-mázsáf hordok muoamhan
S mint ragyogó, s1Íl,1/os kísérlet



N 6ze,qetem II nunakut
f~'s imádkozva látok, márele.

Valahol mintlca fönt-j'önl rotnék.
Érc-oszlopok s lIrá nU-hálrányok
Szilárd fa/opzafát ánem:
ValamelJ/ l st.en-ieien uust:

Allok, otirok, nézek r iadt an,
Sellogy,~em bízok oz Időben

S a fájdalmaim kiiimlenek
Aradt tfll'flsz-l'izekként />iil'PI!,

Testem, ez fl «zent, kénuc« szerszám,
Mint 1'alam; ördünf/ős post«
A most-Idők rémiileteit
Előre és nWf/ál'al hozta,

Ltt, ebben a köc;"-úli Ill1lg'nslHl11 j"lellst'g'p.bm túl, lényegekig' iá tó
szeme előtt miudubbnn, ami tijl'téllik, "Bl'jteU tő'rvónyck kiboutjűk

titkukat, -- Mikct érb,jg- rejtegettek" (A Hoeeá« átka), ~fá;lfél óv
mú lva llwg-isméUi a g'ollllolatot, ("~iÍt1al a Csinszkn R:éel'elelll táv
111tábuJI: "Láttam rej tr-tt törvéuvcd". A sors elől, iuelyet muguuk
rendeltünk r-Ieve nuurnuknak, 1Il'1l1 leLet kibújni; "F'ejiillkl'c las
Run-lassan nőnek -- A betül.ies(~dl'tt vógzlll.ek - Tt'g'lJd:lján és 1110";
tanján az Időuok" (Bete,fJ szdeadolcért lakoli:a], S ,.1 pi:óféta lút
Hoki szeme előtt föltünik a hatulma« látomú.s:

Kezében árul» rostárul
Al! az Idő és rostál cJJJJn',
Vilá.fJokat szed é« rostál ki
Vidáman és nem keseregve
S búsul csak az, akit kihullaf.

S alci kihull, megérdemelte.
Az ocsút az ldő nem szánja,
Aszott ~emzefek, hiilt 1,ilá[Jok,
Tört életek miazmás vámja
Halálra rulál: st/em luir crtit!«.

Öh, aszottak és be nem teltek
S (;11, maoam. is faj-sorsom oszt nún,
Be igazság szerint hullunk ki
A kerJYetlen óriás ros/á n,
Kedaiét nem töltvén n" l dön ek,

A riogató rémek egyszerre ('sapoJlg'nak fi rostából "rejtett tör
vények" végzése szer-int kihulló IlPP és költője fölött; sorsukhan
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egy törvény parancsol; mindketteu ""alallol utat vesztetrek", és
szinte a költő megnőtt szivében dobogva, lehanyatlott zászlúival,
"így megy a had, megy a ködnek" (Fáradtan bíztatjuk egymást l.

Ami közeleg s ami kitör: új apokalipszis, kísértctjárús, észfölötti
lázálom, káprázatok megérkezése, rettenetes, gyötrelmes egysége e
száz mással elegyült életnek, fölragadtatás a csodák föut;i<'!'p.

Csodálatos, képes rettenetele
Szent zavaros kora, ime, szakadt rám,
Ülnek bennem viziók és valók
Szerelmesen; fájón összetapadvúl1,
Hogy minden: uglJanelnJ ley.ucn.

I gy az 'üröm és halál-váglJ után
Teliesséaessé, fantomossá válok,
Reg.qelt, oldast. bizonyt nem keresek
S leráztam a csak-ez és csak-e.lm [ármot:
Már minden mindent »állalok.

Soha ily kevéssé nem élte a maga életét; élete sona ueiu volt
még ennyire népének fájdalmas szimbóluma, IUlsci adózásaibuu
a mámornak. meg-ismételve, tragikusan, bibliásan elrnólv ítv« az
..Öszi piros virágok" király-temetkezésének g'ouc/o]atút· "Pus;.;:tllló
nép vezérei - Mind-mind a bujasúg bolondja, -- Ha már nem tud
szépen vérzeni - S pusztulás hív pnrúznuságot" (És most már), A
Csinszka-szerelemben, melybe betör a nvár-fuzvascto elrendelt vi
har (Láttam rejtett törlJénlJcd, Cifra «ziirihnmel betalearva): melv
ben ez a világorkán űzi talán egyetlen pihenő-helyére a meghaj
szolt szivet: "Világok pusztulásán -- Öóli vad, kit rettenet - Üz,
érkeztem meg hozzád -- S várok rindtan veled" (Őrizem a «zemcd);
s melyben ,,:Mi parádérik cr szöruvű m indeu -- S kéjes Vitus
táncuk az Idők -- Itt ronják most cr Illi sxiveiukben" (Az Idők

kedveltjei). És soha nem volt móg ilyen magasau, ennyire "te
tőn", mint most, szenvedő népe keresztjét viselve, .,ember az em
bertelenségben, magyal' az űzött magyarsúgban", téboly-ütötte agy
gyal s kitárulkozva nemcsak a fölvállalt szenvedésnek, hanem .a
jövőnek is, hogy magában. magyarsúg-úhnn megőrizze El útadj»
ellophatatlan kincseit, mag' il hú alatt, :1", új omber ű új viltl!.';
uak (Mf1:g. (I, hó alait),

Borzalmak tiport orszá.lJlÍtján.
Tetőn, ahogy min(i'ig alcuri am,
Réoedtem áli«! il s.zörll.IJülu'l --

ll'Ja egyik orom-versóbe n, 191G ÜI','a~,ZÚll (}f,'IIII)('( n? cHlfH'delell
ségben).

Most, itt, ezen a "tdőn" nyeri el igazi érlel III ét, kapja JlH'g-



valódi magyarázatát Ady so rsa. és élete. Itt teljesedik be és nő

meg ig-azán, 11 kollektív szenvedés, a történelmi Végzet hősi és el
rendelt vállalásúnak ebben 11 nag'.\' igazolúsúban és átértékelésé-

. ben. Itt, amikor a Vérből valóball V ér lesz, milliók csorgó vérer,
itt, amikor elárnszt.ia a világot a magút pazarló Élet szörnyű gaz
dagsága s amikor egy magapazartó élet sebei egy egész világ tesl



téu szakadnak föl. Ahogy Advunk -- és a világirodalomnak 
egyik legnagvobb, leg('sodáIatos« lJII verse vallju: "A megnőtt

.';pt", ez II megrendíti) vallomás ('S vá llu la« 6s Jil1ig'yarázaJ.

Hnt alma«. hős, «udaru» :;/1111 illik

Af/O;, Y.l/iinuiidi (;,.eilJl.
E 1;éres idő-mosolyol..
I.I/azi lombba most bor ul.io h.

Méltá, nU!I,I/ tacasz« most ért meg
(1'úl rémületeken s 1JúlJ.1Jf11wn,
Ta1'a.lyi kisértéseken)
Az én istenemnek: a Vérnek.

Az eu« szörnyüsé!Jes, !J(lzrlO!I
S az én kicsúfoU, szenl "c/);>im,
M'int rózsák piros máiuson,
R.II.'J 'vifá.ll test é n fiilszlllwdnffk.

Mos/, 'ÍJlU'. itt ffZ éleicmnct:
Atko« és bú» magyará,wtll,
Sejtő kin.ia, szédület e,
lJii/.IJfc, -- inie, lum.nu n crednek.

J)e c taoaee! lombcsa /I állom,
S meaért mindent e meaéri tavasz
S olttrn! rUl,<J.11 most az életem,
Mi 1/t óriá s .lj r ill'Híszú (í!(»II.
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