
hatására nem ismeri feJ. Krdsztust és nem benne akarja létigényét kíelégíteni, az
kénytelen önmagával megelégedníe, és önmagába zárkózva élnie míndörökre.

Közben pedig egyre erőteljesebben épül a titokzatos krísztusí test. Amikor
pedig fejlődésének arra a pontjára ér, melyben már míndnyájan együtt lesznek,
akik krisztus teljességét alkotják, akkor másodszor jelenik meg az Úr. Ekkor ra
gyog majd át a képére formálódott világon megdicsőülit jelenléte. Amikor ez mind
megtörténík, amikor a míndenséget önmagában teljeslen egyesítette, saját képére
formálta, akkor mindent átad az Atyának, hogy így legyen Isten mínden a min
denbent "Mikor pedig mímden alája lesz rendelve, maga a Fiú is aláveti magát
annak, aki mímdent alávetett neki. Akkor lsten lesz mínden a míndenben." (I. Kor
15,28). Ekkor valósul meg a Kozmosz második nagy "Sabbatja", amikor a min
denség Isten igazi és végleges imádásában egyesül. Ekkor érkeznek el a létezők

létigényük teljes kielégítésének végső forrásához,
Isten azonban végtelen. Belőle egy örökkévalóságon át rníndíg újat lehet J;D€

riteni. Ezért a fejlődés véget sosem ér. Az új eget és új földet Isten kegyelmi fé
nye ragyogja át. Isten igézetében' élve tevékenykedik az ember míndörökké, hogy
az új eget és új földet Istennel állandóan együttműködve minél tökéletesebbé for
málja. A fejlődés tehát, mely a teremtés hajnalán az idővel együtt kezdődött,

folytatódik egy örökkévalóságon át.

KIRALY ISTVAN

AZ ELBOCSÁTÓ, SZÉP ÜZENET
Törjön százegyszer százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,
Ha hitted, hogy még mindig tartalak,
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás.
Százszor sújtottan dobom, ím, feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját.
Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is,
Vedd magadra, mert sajnálom magunkat,
Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért,
Alázásodért, nem tudom, miért,
Szóval már téged, csak téged sajnállak.

Milyen régen és titkosan így volt már:
Sorsod szépítni hányszor adatott
Amító kegyből, szépek szépiért
Forrott és küldött ékes Léda-zsoltár.
Sohase kaptam, el hát sohse vettem:
Atadtam néked szépen ál-hitét
Csókoknak, kik mással csattantanak
S szerelmeket, kiket mással szereitem:
~s köszö,nők ma annyi ölelést,
Am köszönök mégis annyi volt-Lédát,
Amennyit férfi megköszönni tud,
Mikor egy unott, régi csókon lép át.

'És milyen régen nem kutattalak
Fövenyes múltban, zavaros jelenben
S már jövőd kicsiny s asszonyos rab-útján
Milyen régen e~búcsúztattalak.

Milyen régen csupán azt keresem,
Hogy szép énemből valamid maradjon,

'Én csodás, verses rádfogásaimból
S biztasd magad árván, szerelmesen,
Hogy te is voltál, nemcsak az, aki
Nem bírt magának mindent vallani
S ráaggatott díszeiből egy nőre.

Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen,
Akartam látni szép hullásodat
S nem e1hagyott némber kis bosszúját,
Ki áll dühödten bosszú-hímmel lesben.
Nem ,kevés, szegény magad csúfolását,
Hisz rajtad van krőzusságom nyoma
S hozzámtartozni lehetett hited,
Kinek múlását nem szabad, hogy lássák,
Kinek én úgy adtam az ölelést,
Hogy neki is öröme teljék benne,
Ki előttem kis kérdőjel vala
S csak a jöttömmel lett beteljesedve.

Lezörőgsz-e, mint rég-hervadt virág
Rég-pihenő imakönyv ből kihullva
Vagy futkározva rongyig-cipeled
Vett nimbuszod, e zsarnok, bús igát
8, mely végre méltó nőjéért rebeg,
Magamimádó önmagam imáját?
Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
Csillag-soTsomba ne véljen fonódni
8 mi,ndegy, mi nyel el, ár, avagy ~alak;

Altalam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem

látlak.
(Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenet)
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1912 májusában íródott ez a költemény a Léda-szerelern záró verseként. Pon
tot tett végleg egy hosszan húzódó emberi pörre, Különféle memoárokból 
főleg Ady Lajos; Bölöni, Dénes Zsófia, Franyó Zoltán és Révész Béla emlékezései
ből - összeállítható ma már ennek a "törjön" igével kezdődő kegyetlen hangú
szakító versnek közvetlen életcaizí-emberí háttere. Ha a tények miridenben 'nem
is, de azok hangulata, a tőlük kiváltott biográfiai atmoszféra maradéktalanul fel
vázolható: az egymást fullasztó kicsinyességnek volt az a légköre.

1911 októberében, tíznapos Chiemsee melletti, prieni üdülés után a münchení
pályaudvaron vált el egymástól Ady és Léda, de (amint levelükből kitűriik) nyirg
tató emlékek helyett tépő szomorúságot vititek csak magukkali külön életükbe. Léda
szokásos féltékenységi jelenetei terhessé tették az együttlétüket. Nem bírta ez az
asszony a békét, a nyugalmat: hiányzott belőle az öröm képessége.

Elválva egymástól Ady· ment vissza Pestre, Léda pedig utazott Párizsba. De
a távolság sem gyógyította kapott sebeiket. Ady küldött ugyan Párizsba néhány
engesatelö és kérő levelet s egy olyan költeményt, a szomorú szerelemnek oly si
muló verset, mint A. legszebb este. De ennek magyaros tizenkettősökben szóló 111e
leg hangján s a levelek fogadkozásain kívül pletykák is érkeztek Diósiékhoz a rue
de Levisre, Pánlzsba vetődött egy dr. Szőke nevezetű ügyvéd, a későbbi "bosszú
hím", akiből a vezetéknév mellett Hatvany Lajos gúnyoros. fölényes emlékezése
maradt fenn csupán. Évekkel később, Léda temetésén. Reínitz Béla figyelmezte
tésére megjegyezte Hatvány, miként ment a szertartás után, a "szemergő esőben",

végig "a kopasz jegenyesoron" egy "tömzsi és pohos, mankón bicegő öregember" a
kijárat felé. Ez volt a "bosszú-hím"; a szürkeség és a jelentéktelenség járt együtt
vele.

Rejtély ma már ennek a férfinak hajdani szerepe és egykori jelleme. Bele
veszett miridez az ismeretlenségbe. Valószínűleg meg szerette volna kapni dr. Szőke

Lédát. Hogy a nőt kívánta-e, vagy csupán a híressé vált asszony szerelmével akar
ta növeini férfiúi becsét: már megválaszolhatlan. Egy azonban biztos: fegyvertá
rába beletartozott a jelentéktelenség örök, kész fegyvere: a kicsinyes intrika. Pes
ten Léda húgával Bértával - alias: Bubival - 'lakott ő egy házban, s hogy saját
esélyeit, értékét növelje, Ady és Bubi állítólagos flörtjéről szállított híreket az erre
egyébként is gyanakvó Lédának. A márgezett viszonyhoz hozzáadta az újabb mér
gelcet. Hogy mennyíre volt jogos Léda kigyúló Iéltékenysége? A két illetékesnek,
Adynak és Bubinak, hiányzik erről minden vallomása, s fennmaradt leveleik sem
adnak fogódzót: beleillik ezeknek a hangja egy viccelődő, tréfás, pajtási viszonyba,
de bele egy könnyebb, szerelmi kalandba. A pontos tények ma már (valószínűen)

felfedhetetlenele. Az emlékezések índiszkrécíója megőrizte viszont a Pesten keringő

akkori pletykákat. S az Elbocsátó, szép üze.nettel kapcsolatos események felidézése
szempontjából úgyis ezeknek van inkább csak jelentőségük. Hiszen Szőke doktor
révén Lédához Párizsba ezek jutottak el. S ezek robbantottak. Elérhetett hozzá
annak a híre, hogy Ady színte teljesen Madame Grloert, azaz Bubi Koronaherceg
(Petőfi Sándor) utcai kalapszalonjában ütötte fel ekkor a tanyáját. "Különszobáj<l,
telefonja volt itt", "itt olvassa lapjait, fogyasztja borát és írja verseit". S elegendő

anyag volt ez az öregedő, féltékenykedő asszony számára, hogy - dühből és bosz
szúból - női vonzerejét ígazoln; vágyva, Szőke doktornak odaadja magát s hogy
sebzett hiúsággal. sértett és sértő asszonyisággal érkezzék meg 1912. március 13-án
újra Budapestre.

Ady ekkor már szanatóriumban feküdt, Bubi s Ady Lajos 1912 február végén
teljes idegkimerültséggel vitték be oda. De az öngyilkos, vak szubjektávitásba be
leveszett asszonyt szerelmesének ez az állapota sem gátolta abban, hogy a maga
szekott módján szemrehányások vad rohamában ne támadjon reá. A viszonthitás
nem a szerelemnek. a közös .pokolnak lett megújulása. Mert Ady védekezve szin
tén csak támadott: eljutott hozzá a "bosszúhím" híre. S az összetartozó, de egy
mást nem értő magányos emberek sorsot vádoló, kétségbeesett, torz gyűlöletével

törtek így egymásra, kíméletlenül belegázoltak a másik felttépett érzékenységébe.
Ahogy az emlékezések elhallgató, diszkrét célzásaiból s a tovább suttogott haj
dani pletykákból ki~emee;hető: Ady egy durva szót vágott Lédához, s a megseb-
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zett asszony a lelket ért ütésre a test bántásával. tevőleg válaszolt, mínt Ady
Lajos írta: "inzUJ1tálta" Adyt, Behullt a szerelern a kicsinyességbe, a közönséges
ségbe. Ajtót bevágva rohant el Ady, s vmegíródott az Elbocsátó, szép üzenet, az
ajtóbecsapás kíméletlen. verse.

Persze, rnínt lényeges, fordító emberi döntések esetében mindig: pusztán élet
rajzi tényekből ez a mozdulat sem magyarázható meg. Hisz csak különböző alter
natívákat lehetövé tevő kihívást jelentenek többnyire az ilyen történések, de végső

soron nem a percnyi átfutó hangulat: a belső történés - a világnézet - ad rájuk
feleletet. Amint Ady írta: "események mindig bentről jönnek" (Margita élni akar).
S így volt ez ebben az esetben is: az egyéni döntés elsősorban nem az életrajz
esetleges, felszíni tényeiből. de a teljes emberből, a gondolatokból, a világnézetből

magyarázható meg. Hisz máskor is befult már kicsinyes s útszéli veszekedésekbe
Ady s Léda paradox szerelme. De mint például az 1910-es pesti vagy az 1911-es
római nyár viharos hetei után nem a szakítás, hanem fl szornorú szerelern versei
jöttek az életnek ilyen poldalból. Az emberi sors tragédiája látszott: fl kommuni
kációs képtelenség, a végzetes magány; A föltámadás szomoTÚságához és az Al
dásadás a vanatonhoz hasonló költemények töprengő bánatában engesztelődött az
emberi árvaság. De akkor a két-meggyőződésű, az ingó távlati forradalmiság té
pettségében élt még a költő. A magány volt az egyén legbensőbb érzése. Érthető

volt tehát a szomorú szerelern emberi sorsot panaszlo válasza. Most - 1912 ele
jén - viszont változás zajlott már a világnézetben. Készült a tavasz, kint a ter
mészetben s bent a lélekben is. KitáJmlJkozón tág volt a világ. S a két-meggyőző

désű forradalmiság időszakából a plebejus-népi forradahnáság új világába voít
átmenőben ekkor már a költő. Ott feszült benne az újrakezdés vágya, a magaslati
igény, fl "magunk szerelrnét" valló, gőgös, szárnyaló szuverénítás. Olyan versek
születtek rendre közvetlen az Elbocsátó, szép üzenet előtt, mínt pl. az Új tavaszi
sereqezemle, Vérmuzstkás csodálatos harc, Köszöntő az életre, Szent lehetetlenség
Zsoltára, Uj virágos ifjúsággal, A tűz csiholója, A veszélyek Istene. Új artalcra tö
rést jeleztek ezek mind. "Hogy mindent, mindent újrakezdek" - harsogták a so
rok, "K.i. kergés helyett hős célba tekint" - ezt volt az újfajta, parancsoló igény.
S az ilyen vágyakkal élő egyéniséget már semmiféle béklyó, a múltja sem köt
hette. Semmiféle vonatkozásban sem lehetett ő többé a kicsinyesség foglya. Nem zár
kózhatott be, mint lefogó börtönbe saját partikuláris, véletlen sorsába, S bentről

megjöttek így a külső történések: a világnézet belső válitozását visszatükrözve mó
dosult a kihívásra adott felelet is. S ha első reakcióként (a világnézeti átmenetet
mintegy jelezve) a szomorú szerelemnek egy olyan verse, mint a Valaki útravált
belőlünk íródoct is meg, alig egy hónappal később nyomon követte ezt egy másik
költemény: 1912. május IB-án megjelent a Nyugat hasábjain az Elbocsátá, szép
üzenet, a szuverén életnek ez a vallomása. Nem 'a partíkuláritás, a magány, szo
morúság, de a tágasság jegyében válaszolt immár a költő az egyéni sorsot ért
bántó kihívásra.

*

A kegyetlenség verseként tartja számon az Elbocsátó, szép üzenetet az iroda
lomtörténetírás. Ez a "kegyetlenül szép", "kegyet1enül gyönyörű", "könyörl' nem
ismerő", "brutális kegyetlenségű", "kíméletlen", "gyilkosan gőgös" vers - ismét
lődött számos változatban róla. S valóban kegyetlenséget sugallt ez a rnű, Am
sugallt már pusztán műfajával is. Oda volt. de ellenóda. visszaéneklés; modern
huszadik századi palinódia : régi szerelmi nyilatkozatokat vont vissza benne gő

gösen a költő. S kegyetlenséget sugajít így a lírai cselekmény is: fordított szerelmí
történet bontakozott ki benne. Arról vallott a mű, hogy réges-rég megszűnt már
ez az érzelem, s "ámító kegy" küldte csupán a "Léda-zsoltárokat": "álhit", csalás
volt a közös ölelésben. S ezt az ellen-szerelrniregényt, kegyetlenséget szuggeráló
lírai jellemzés: ellemrdvarlás teljesítette ki. Aki valaha "minden" s "királynő"

volt, most kölcsönzött fényű, másolf életű "kis kérdőjellé" törpült: semmdbe fosz
lott a Léda-legenda. Ellökő "nem látlak" váltotta fel a régi "nem néznek soha
másra"-féle vallomásokat. Kikerekedett a vers jellemzéséből a hajdani Léda-kép
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tagadó visszája: a kegyetlenség rajza. Joggal írhatta Hatvany Lajos: "soha így
ember még nem alázott meg asszonyt". S joggal. mondhatta Schöpflin Aliadárnak
"egy nagyon jó, okos, szép" női ba,rá,tja: "Én nem élném túl, ha nekem ilyen
verset írna valaki, akit szerettem."

Ennek ellenére sem fedi azonban a kegyetlenség szava a versnek a Iényegét.
Arnyalást kíván ez a megjelölés. Hisz a közhasználatban valamiféle belső gonosz
ság, taszító jelleg ötvöződik egybe ezzel a fogalommal: az Elbocsátó, szép üzenet
kíméletlensége viszont paradox módon csöppet sem taszít, nem kelt az esztétikai
élményt visszájára fordító morálís víszolygást, S ez már egymaga jelzi, hogy nem
a szó pejoratív értelmében vett kegyetlenség. nem ártani akaró kicsinyes bosszú,
rosszindulat volt ez, hanem másvalami. Egyes természeti jelenségek - viharzó
tengerek, vad, téli szelek s messzí havas csúcsok - könyörtelenségére emlékezte
tett. Nem szubjektivitás: tárgyias, hideg objektivitás volt jellemző reá; belső lelki
eltorzulás helyett: distancíatudat, eltérő életszint, másfajta méret mutatkozott
benne. Kegyetlenség helyett éppen ezért sokkalta inkább távolságélménynek ne
vezhető ez. Nem véletlen, hogy a művészi formálás t is elsődlegeserr ez határozta
meg. A verselemzés módszertaní kulcsát jelentő, formai determinans, a struktura
egyes részeit egységbe fogó, központi formáló elv distancírozásban jelölhető meg:
minden éreztette a távolság pátoszát,

Azt éreztette mindenekelőtt a belső formának egy oly lényeges eleme, mínt
az időkezelés: nagyítás, eltúlzás volt jellemző reá. Kulcsszóként tért vissza - nyolc
szor ismétlődött a rég, régen. (Milyen régen és titkosan így volt már; És milyen
régen nem kutattaiak: stb.) Felnyílt ebben a határozószóban az idő szakadeka. S
ezt szélesbítendő, a befejezettséget, a visszavonhatatlan múltban süllyedtséget mint
egy éreztetve, visszatért folyvást a szigorú, kemény már: múlt és jelen közé eltö
rölhetetlen határok vonódtak. S nemcsak időbelileg: distanciát teremtett a vers
térbelileg is, óriásira nőtt ott is a távolság. Elvált egymástól a fent és a lent: a
férfi sorsa fent szárnyalóvá, csillagsorssá vált, s ezzel szemben a lezörögsz ige s a
hullás főnév jelezte a másik hős mozgási irányát. A térbeli elhelyezés is mutatta
a felriyfló, végtelen messzeségeket, S ez a megérzékeltetett időbeli és térbeli távol
ság nem statikus, de dinamikus volt, mind nagyobbra nőtt a vers menetében: a
kompozíció is egyre szélesbitett. A nyitó sorokban feltűnhetett még a többes első

személy (sajnálom magunkat), később azonban egyértelműen egyes elsőbe s egyes
másodikba váltott az át, egy kárekesztö határozó kíséretében osak tégedet emlegetett
már a költemény. S végül oly nagy lett az én s te között' feszülő távolság, hogy
közvetítőre volt immár szükség, Nem fordulnatott közvetlenül a tőle időben és
térben messzekerült nőhöz a versnek a hőse. Kérem a Sorsot, sorsod kérte meg 
hangzott az attételes kérés a szót már nem vivő idegenségen át. S a vers utolsó
szintagmájaként feltűnt a nem látlak, a tagadó szerkezet: a szem súgára sem
tudta áthasítanitöbbé a felnyíló, hatalmas rnesszeségeket.

S távolítás [ellemezte nemcsak a tér- és időkezelést, s nemcsak a szerkezetet,
de a benső forma legfontosabb részét, s tartalmi maghoz legközelebb álló formai
elemet: a verset átható, az egyes nyelvi jellegzetességekben ott tükröződő költői

tartást is. Innen nézve fogható csupán egységbe annak négyféle eltérő színe: 1. a
határozottság, 2. a fölény, 3. az erős oktató gondolatiság s végül - negyedikként 
a patetikus, ünnepi jelleg. Mind mögött ott érződött, mint legfőbb értető, mint
végső determinans: a dístancírozás;

A költői attitüd különféle színei közül a határozottság volt a leginkább fel
ötlő, a legszembeszökőbb. Mint a parancsoló, elválasztó távolságokat megérző éle
tekhez általában: az Elbocsátó, szép üzenet fiktív énjéhez, Iíraí hőséhez is hozzá
tartozott a vísszavonhatatlant is vállaló keménység, a dönteni tudás. Erélyességet.
határozottságot sugalltak a szavak, s az egyes beszédes formai elemek. Azt érez
tette rögtön a nyitás: az intonáció. Inverzió révén (szinte jelképesen) egy felszó
lító módban ragozott ige, a törjön állt az élen, s érdes, szakajtó r és sz hangok
járták át a nyitó sorokat. Különféle szójáték - egy poliptaton (törjön ... törl) s
egy paregmenon (százegyszer százszor) - tette még kiáltóbbá. még harsányabbá
ezt az indítást. Az eltökéltség hallatta itt szavát, s semmisített meg minden vissza-
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utat. S hasonló jellegű volJt a lezárás is. Megsokasodtak az utolsó szakaszban a
dac kurta szavai, tagadó szerkezetek (ne véljen. nem vagy, nem látlak) lepték el
a verset, s az intonációval tükör-szlmmetriában, az utolsó szó is lige, a látlak ige
volt: cselekvésszavakat áldított élre és befejezésbe a hajthatatlanság. S ez az indító
és záró határozottság végigvonult a versnek az egészén, Fokozasos túlzás (törjön
8zázegyszer százszor tört varázs) s felkiáltások sokasága (Milyen régen is titkosan
{gy volt már, Sorsod szépítni hányszor adatott stb.) jelezte például a visszavon
hatatlant, S a határozottság legfőbb nyelvi jeleként: mindenekelőtt a szófaji arány
iért el a szokottól : feltűnően nagy volt a határozószók és az igék aránya. A hatá
rozószó a maga 13,5 százalékával majd kétszerese volt a másutt lelhetőnek, s ha
tározóként szerepelt a főnevek majd 40 százaléka is. A mínden bizonytalanságót
oldó, az elválasztó távolságokat bizton felmérő, kíméletlen látás vonzódott így
ehhez a szófajhoz. S az vonzódott az igei alakokhoz is. 18 százalék volt azok elő

fordulási aránya, a súlyponti helyeken - nyításban. zárásban s rímszavakként is 
ők álltak többnyire. A [elzők egyharmada igenévből telt ki, s a főnevek között is
majd egyötödnyí volt a deverbalis nomen actionis. Nem egyezkedő hajthatatlan
ságot sirgallt, idézett ez az erős, hangsúlyos igei színezet.

S a határozottság mellett, mínt a távolságélményt kisérő, másik jellegzetes
érzelmi attitüd, fölényérzet tűnt fel. Oly messze volt a hős már ettől a szerelem
től, hogy fájdalom helyett játékos, irónikus mosollyal tudott nézni reá. Ez az ér
zelmi szín érteti meg az egyébként ünnepi Iobogású versbe beszivárgó köznapi,
élőbeszédszerű fordulatokat. "Hát elbocsátlak", "szóval csak téged", "el hát sose
vettem", "hisz rajtad van" "alázásodért, nem tudom miért" - tűntek fel a külön
féle meztélábos szavak és kifejezések. Ez az íróníkus föJJény vonzódott a játékos,
könnyed rímeléshez, alkalmazott viszonylag nagy számban mozaík- s egyenes és
fordított visszhangrímeket (ld, az előbbire: Lédát - lép át, volt már - zsoltár; az
utóbbira: varázs - elbocsáttatás, szégyeniért - miért, vettem - szerettem, csúfo
lását - lássák, virág - igát). Ez törte meg kirívó, hetyke enjambementokkal itt
ott a sorok menetét ("Amító kegyből. szépek szépiért - Forrott és küldött ékes
Léda-zsoltár"; "Atadtam néked .szépen ál-hitét - Csókok.nak, kik mással csattan
tanak"; "Hogy te is voltál, nemcsak az, aki - Nem bírt magának míndent val
lani"). S ez nevezte - címbe is kiemelve - szépnek az elválást.

S éppúgy minta fölény s a határozottság: távolságot érzékeltetott a verset át
ható gondolati-oktató jelleg is. Ady Lajos jegyezte fel, hogy nem nyers indulatban,
.,pillanatnyi, expulzív hangulat" termékeként, de lassan, rnegfontoltan, "hosszú na
pok tépődő és töprengő munkájával" írta Ady ezt a költeményét. Mint egyik leve
léből kitűnt: az öccsén s a Nyugaton kívül "mindenki számára ismeretlen helyre"
távozott el ekkor; gondolkodtató s végiggondoló elvonultságban fogalmazta meg a
szakítás szavát. S jelen volt ez az elsődleges gondolati ihletés a megformálásban
is. Nem felkavartan, gyors érzelmi villárnlásokkal, de higgadtan, magyárázón 
megfontoltan, a gondolatok nyelvén - szólott már az én a széttépett viszonyról : oly
messze volt tőle.

Ez az erős, lehűlt, gondolati jelleg adott sajátos veretet a vers színtaxísának,
Adyhoz képest feltűnően bonyolult volt itt a mondatszerkesztés, szembeötlően nagy
volt az összetett, s köztük is: az alárendelten összetett mondatok száma. Elnyúl
tón, tűnődve, maga elé nézőn és kötőszóval kezdődtek olykor II mondatok ("E':s mi
lyen régen ..." "E':s köszönöle ma ..."), S a rnondatfajokon belül ís az elsődlegesen

gondolati stílusra jellemző, magyarázó és okhatározói mellékmondatok sokasodtak
meg. Nem az érzelem, de a felmérő, vizsgálódó, körültekintő értelem beszélt, az
magyarázott, érvelt, meggyőzni akarva, Jelezte mintegy a belső kíhűltséget, a tel
jes dístanciát.. S ugyanez az erős gondolati igény határozta meg a vers szóanyagát
is. A főnevek többsége - maid 60 százaléka - elvont főnévből állt. S főleg gyakori
volt a filozófiai igényű nyelvre jellemző -ás, -és képzős főnév, a nemen actionis (ld.
elbocsáttatás, feledés, alázás, hullás, csúfolás, múlás). Sűrűn fordult elő - a filozó
fíaí fogalomalkotás jellemző médjaként - főnevesítés, funkciócsere is. "Kevés
szegény magad" "Szép énemből valamid maradjon" - változtatta főnévvé a név
másokat - mínt mínden erős gondolatitelJítettségűnyelvben - egy távolító szán-
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dék. S gondolati meghatározottságot jeleztek a sűrítő, egyszerű összetételek: száz
szor-tört, úr-palást, Léda-zsoltár, rab-út, bosszú-hím, Csillag-sors stb. Bevitt a
szavak erős elvontsága a versbe valamiféle hideg és fémes csíllogást, S ezt kítel
jesítőn, feltűntek a jellegzetes, adys metaforák, a különféle konkretizált absztrak
ciók. Feledés palástjáról, ámító kegyről, fövényes múltról, zavaros jelenről, a jövő

rab-útjáról beszélt a költő, s azt kívánta, hogy törjön a varázs, csókon lépjen át,
a Sorsot kérje meg s cipelje nimbuszát. S végül az erős gondolatt jellegről tanús
kodott egy szófaji sajátosság. Mint az utalásokra épülő, zárt gondolatmenetet jelző

értekező nyelvben általában is, feltűnően nagy (27 számléknyi az írói nyelvben
átlagban szokásos 16-20 százalék helyett) volt a segédszók aránya. Kiváltképp a
névmások száma ugrott meg (ll százalék). Hisz a gesztus, a mozdulat viszonyt jelző

széfaja volt ez: beleillett tehát egy gondolati jellegű, magyarázó nyelvbe, a távol
ság nyelvébe.

S végül, hogy mennyíre a távolságteremtés, a különbségérzés, az elválasztó
distanciatudat alkotása volt ez a költemény, s nem a hétköznapi értelemben vett,
bántani akaró kegyetlensége: azt mí sem mutatía jobban, mint a verset átjáró
legfőbb érzelmi szín: - Hatvany szavával - az "ódai fönnlebegés" - a felfow
zott ünnepi jelleg. Az emelt itt mindenféle esetleges, hétköznapi kicsinyesség fölé
li hozta hírül a dolgok fölött állást. A Nyugatban való első közléskor kinyilatkoz
tató, biblikus sorok verették be még az Elbocsátó, szép üzenetet. A köretkiadásból
(kímélet okán) elmaradtak ezek, de hangulatuk átjárta a verset: ünnepi, biblikus
pátosz vonult végig az egész költeményen. A nyelvi megformálásnak ez jelentette

. az egyik legfőbb megkülönböztető egyéni vonását. Régies-népies szavak, fordulatok
idézték ezt a biblikus veretet. (Ld. utólszor, elbocsáttatás, rádfogásaim, némber,
jöttöm, ám). Olyan alaktani régiességek tűntek fel, mint pl. szégyeniért, szépiert,
adatott, csattantanak, néked, vala. Eliziók tették ódonabb zengésükké az egyes sza
vakat (elbocsátlak, szépítni). S nem hiányoztak a színtaktikai arehaízmusok sem:
mint az elsüllyedt múltat őrző tiszántúli nyelvben általában is: ki kötőszó állt al:
amí, amely helyett ("Csókoknak, kU, mással csattantanak" ; "Szerelmeket, kiket
mással szerettem"). Deákos szerkezetek sokasoktak meg (ld. ne véljen fonódni, lett
bételjesedve, hozzámtartozni lehetett hited). S rnint a latin nyomán haladó magyar
régíségben: gyakoriak voltak az ínverziók, a felforgatások (pl. "mert meg én lát
talak"; "S már jövőd... útján - Milyen régen elbúcsúztattalak"; "Am köszönök
mégis annyi volt-Lédát"; "Sorsod szépítní hányszor adatott" "Atadtam neked szé
pen álhitét - Csókoknak"). Megbomlott a mondatok köznapi rendje: feltűnően

nagy számban akadtak hiányosok, ráértésesek (pl. S mely végre méltó nőjéért

rebeg, - Magamimádó önmagam imáját"; "Nem kevés, szegény magad csúfolását";
"S szerelmeket, kiket mással szerettem"). S mint a bibliában: a figurák közül a
paraíelísztíkus isrnétlések lettek gyakoriak. Feltűntek a Vedd magadra ... Milyen
régen . . .-féle anaforák, ünnepi nyugalmat vive a sorokba. S ünnepien nyugodt volt
a vers szerkezete is. A strófaépítést, a sorok terjedelmét, a mondatok rendjét s a
hanganyagot nézve az L-V. és a I1.-IV. szakasz tartozott itt szerosabban össze:
önmagához visszatérő menet, tükör-szimmetría jellemezte a kompoziciót. S a har
mónia érzetét keltette fel ez. Mínt ahogy azt sugallt a hosszúság-igény is: a belső

nyugalom ünnepi lassúvá tette a beszédet. Méltóságteljesen tágölelésűek voltak a
mondatok, a strófák és sorok, Adynál szekatlan módon: 15-16 sorból állt egy-egy
szakasz, s viszonylagtes·tes (átlag 30, illetve a tagmondatokat nézve 5 szavas)
mondatok kanyarogtak köztük. S hosszúság jellemezte az egyes szavakat is. A
4-5-6 tagú szavak aránya az Adynád szokásos 6, 9 számlék helyett 11,9 százalékra
ugrott fel. S az akart hosszúságot érzékeltetve: a hosszú vokálisoknak is nagy volt
az arányuk (majd 26 százalék az áolagos kb. 20 számlék helyett), S a szokvány
jambusi menetet is erős, elnyújtó spondeizálás tette eogjénivé: 67,3 százalék volt a
versben a hosszú szetagok aránya. S nemcsak a mű egészét meghatározó, elnyúító
hosszúság, de méltóságteljes ünnepiességet sugallt a felötlő névelőhiány is: a szo
kásos 10 százalék helyett 1,4 számlék volt az előfordulási aránynrk. Az archaizáló,
biblikus zengéstől a tűnő névelőkíg minden jelezte az ünnepi lebégést s annak in
ditékát: a felülről nézést, a magaslati létet.
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Egy irányba mutattak a vers nyelvi szférájától kiváltott hangulatok mind, a
határozottság, a fölényérzet éppúgy mint a gondolatiság s az ünnepi jelleg: a fö
lötte állást, a távolság pátoszát éreztették meg. S hogy honnan eredt ez a pátosz,
mi volt az, mí a rnesszeség érzését, a felülállás dacát biztosította? Nem annyira a
külső - nyelvi -, de elsődlegesen a belső ábrázolásbeli szféra, a képekkel tör
ténő lírai jellemzés ad választ erre a kérdésre, az visz Ile a mű mélyebb, igazán
tartalmi rétegeibe. S innen vizsgálva felszíni magyarázatnak hat minden olyan
nézet, mely zseni s köznapi sors, illetve férfi és nő szembeállítását, "a zseni kí
méleUen önzését" vagy a "férfigőgöt" véli döntőnek az értelmezésben. A vers lé
nyegéhez igazán eljutni. csak ezeket a mélyre ivódott, az Ady-irodalomban már
már közhellyé vált megállapításokat félretéve lehet.

Igaz: belejátszott a versbe mindkét ellentétpár, a zseni-öntudat éppúgy, mint
- s kiváltképp - a nő- s férflkülönbség. A költeményt megnyitó, elhagyott mottó
ezt az utóbbit kiélezetten, már-már strindbergi kegyetlenséggel szólaítatta meg:
"Félned kell, ha asszonyra sokat bízol - hangzottak itt a kevély, nőmegvető sza
vak - mert az asszony a férfiúnak megbocsátani nem tud halála után sem. Amíg
pedig él, s téged tovább visz tőle fensőségednek parancsa, ő arra gondol, ami lé
nyegének szimbólurnos es htányosságosfartalma, S bizony legalább meg fogja pró
bálrii, hogy vélt bosszújára vélten alkalmas reprezentatív latrokat keres a te büsz
keséged eLlen. S nagyon imádd a benned lakozó, egyetlenséges asszonyt, hiú, isteni
Magadat, hogy repülésedet meg ne zavarják ily nőstényt patvarkodások". S a ver
set is átjárta (már csak a megvető "elhagyott némber" s a lenéző "egy nő" kife
jezés is tanúskodott róla) férfinak és nőnek ilyen jellegű szembeállítása. De ott
nem előtérben árlló, nem tartalmi, hanem másodíagos, formai mozzanat volt már
csupán ez az antitézis. Hordozó képként. a lírai jellemzés egyéb mozzanataival
együtt kétfajta életút, kétfajta. embereszmény különbségét jelenítette meg. A női

sors a maga évezredes házba-bezártsága, privát szférába szorítottsága, leigázottsága,
kíszolgáltatottsága s innen eredő szubiektívttása révén - az elsődlegeserr kifelé,
a valóság felé forduló férfiúi élet ellenében - alkalmas volt arra, hogy a szuveré
nitás helyett az önállótlanságnak, a teljességgel szemben a partákularrtásnak le
gyen szímbóluma. S elsődlegesen erről volt itt már szó, nem férfiról s nőről, A lí
rai jellemzés a maga egészében csak innen érthető meg.

Ez magyarázza, hogy a szuverenitás, a belső biztonság, a nagykorú élet képei
tartoztak hozzá a vers főhőséhez. Kegyeket osztott ő, ékes Léda-zsoltárokat zengett,
dobta úr-palástját, diszeiből aggatott másokra, elbocsátotta az eléjárarlókat, s a hoz
zátartozókon is rajta volt krőzussága nyoma. Egyrészt egy királyt, fejedelmet, más
részt (s az előbbitől elválaszthatatlanul) egy dúsgazdag nábobot ídéztek meg ezek
a képek. Olyan valakit, ki a független élet két fő kellékének - az anyagi és a
hatalmi biztonságnak - szilárd birtokában nagyon jól tudta, hogy a magára adó,
nagykorú embemek önmagával van csak számolni valója. Feltűnt az önálló élet
jellegzetesen adys motívuma - a tévesen zsenigondolatnak lefordított kép -: a
magunk ezerelme. Volt ennek a hősnek tartása, súlypontja. Volt autonómiája, bí
zott önmagában. Nagyra becsillte, nem saját magát, de azt, mit reprezentált: az
Embert önmagában. S az ernberméltóság hitét, tudatát visszatükrözve felhangzott
gőggel "magamimádó önmagarn imája".

Partnere viszont épp ellenkezőleg, nem autonóm, de heteronóm lény volt:
önálló súlypontú, belső vezérlésű, büszke ember helyett kívülről vezérlett. Ha a
vers főhőse, az egyes szám első személy az esetek többségében - majd kétharma
dukban - alanyként szerepelt, ő sokkalta inkább tárgyként jelent meg: nem irá
nyította, elviselte csupán a vele történőket. A gazdagság és a hatalom képeivel
szemben a szegénység és a tehetetlenség képzetel kapcsolódtak hozzá. Olyan kife
jezések kísérték, mint asszonyos rab:"út, zsarnosc bús iga, kis kérdőjel, rég-hervadt
virág, rongyig cipeled stb. S jelzők.ént is a kicsiny, kis, kevés, szegény tapadtak
hozzá. Egy szerencsétlen koldusasszony alakja bontakozott ki a költői-képi meg
jelenítésben. Olyan valakié, ki mínt mínden a valóságot vállalní nem bíró, kiiskorú
élet, álhitek közt tengve csak áltatta önmagát. Súlypont-nélkülíségét, önállótlan-
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ságát a végsőkig vive az ál1Jalam vagy, jöttömmel lett beteljesedve kevély szava
hangozhatott róla. Nem önmagában: más által létezett.

S ezt a jellemzést kiteliesítve, a szuverénítás s önállótlanság ellentéte mögött,
mint azt értető, mélyebb [ellemvonás a partikularitáson felülemelkedő s a' saját
partdkaalarításába belevesző élet ellentéte látszott. A férfi sors - női sors feszült
sége mellett ezt az ellentétpárt szólaltatta meg már az indító mottó is. Szemben
állt egymással a fensőség parancsa és a hiányosság, a repülni tudás és a patvar
kodás. S átjárta ez az ellentét a vers képanyagát is. A két hős mozgásiránya el
válott egymástól: az egyik felfelé, a másik lefelé ment. Magaslati út, "csillag-sors"
jellemezte a férfi. életét, a csúcsokra nézett. Eszményeket idéző, vallásos pátoszú
adalékok hangzottak el róla: a "szépek szépiért", "méltó nőjéért" rebegett "imákat",
színte ,,:imakönyv" volt, S nagyobb erőkkel tartott kapcsolatot: ha valamit akart,
a "Sorsot" kérte meg. A nő viszont lent élt: fövényes múltban, zavaros jelenben,
saját szubjektívitásába vakul beleveszve: bosszú-hímmel állt ő dühödten lesben,
futkározva rongyig cipelte vett nimbuszát, e zsarnok bús igát s elnyelő ár avagy
salak jelezte sorsát a csillag-sorssal szemben. Élete irányát kiélezőn vallva még az
előtte álló alternatíva lis egyirányú döntés, ál-alternatíva volt: "lezöröghetett" el
hervadt virágként, vagy "rongyig-cipelhette" hajdani nim,buszát, de míndkét, eset
ben csak lefelé mehetett: nem volt más választás. Vitáztak a versben a fenti s
lenti képek. A magaslati léttel szöges ellentétben az asszony képviselte az önma
gába bezárt, lentmaradó létet. Vele szakítva nemcsak egy nőtől, de a partikuláris
tól, a kicsinyes től, a töredékestől tépte el önmagát a földhöz tapadtságba, a szét
töredezettségbe, az értelmetlenségbe bele nem nyugvó, fent szárnyaló élet.

*
A képek rejtett, karakterizáló jelbeszéde szerírit az antipartikularitás verse

volt valójában az Elbocsátó, szép üze.net, egy belső világnézeti fordulat külső élet
rajzi kifejezője, s nem egyszerűen Léda-költemény. Bölöni Györgynek volt igaza,
midőn hangoztatta: "Az Elbocsátó, szép üzenettel Ady életének - ő tudta' és akarta
- lezárult egy szakasza ... Ady önmagát tépte ki a múLtbói. Nemcsak Lédától vált
el, de felszabadult az egész régi élettől, ami kötötte." S valóban így volt ez. Hisz
Lédával magával belső világnézeti hajtóerők nélkül még oly csúf civakodások után
sem szakított voLna: túlságosan kötötte ahhoz (már pusztán az emlékek révén is)
ez az érzelem. Csöppet sem véletlen, hogy - mint Földessy GYIUlla feljegyezte 
még közvetlen a záró vers megírása előtt is azon gondolkodott: feleségül veszi
megszekott asszonyát, egy életre megmarad me11ette. S az elválás után is - mínt
Ady Lajos, Bölöni, Földessy, Franyó Zoltán emlékezése egyaránt tanúskodik róla
- magába mélyedt, elhallgatott s elkomorult Ady valahányszor előkerűlt Lédának
a neve, látszott, hogy ez a téma mélyen érintette. Igaz: állítólag soha senkivel
nem ejtett szót róla, hallgatott a múltjához kötő érzelmekről, de mint rejtett val
lomások íródní kezdtek az ímmíszilís, fiktív levelek: a Levelek Madame Préterite
hez, s kíelemezhetően feléledtek bennük a közös vitatárgyak. az együtt látott szob
rok, az együtt nézett tájak, s az egymáshoz simuló régi mozdulatok: a térdre le
hajtott fej, a szembe mélyedő szem; felelevertedtek a hajdani emlékek. Hisz mint
az egyik levél nyiltan vallott róla: "mit csináljak az emlékekkel, melyek majdnem
úgy tudnak kisértení, mint a vágyak". S úgy is kísértettek. Feltört a képekben,
mi Ieszorult mélyen a tudatalattiba, s egy pszichologizáló verselemzés még olyan
költemények motívumaiban, képanyagában is ott találhatja Léda alakját, mint pl.
.'1 hosszú hársfa-sor, Ifjú, sirályi kedvek, A fogy6 Hold, Utotszor még Párízsba.
Sőt: a kései Ady egyik centrális motívuma, a tegnap motívuma is nehezen lenne
megérthető enélkül a volt szerelern nélkül. A háború alatt, ",amikor - ahogy az
egyik Madame Préterite-hez szóló levélben írta - a múltat legiinkább fosztogat
ják", szüksége volt a költőnek erre az emlékre. Szüksége volt reá - máképpen
vallotta -, hogy "segítsen most nekem az igazi Múlt megvédésében". S a Mával
szemben eszmény lett a Tegnap: álcázottan, a tudatalatti lefojtottságból a felszínre
törve - biztatást adón - kísértett a MúH a lehúzó jelenben.
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Szárnos művészi mozzanat mutatja, hogy kitörölhetetlenül benne élt Léda a
válás után is Ady Endrében. De a szakító versnek ennek ellenére is meg kellett'
íródnía. Mégpedig nem elhamarkodottan, nem puszta indulatból, de végiggondoltan.
döntésszerűen. Meg kellett íródnía, mert mínt minden valamit érő, igényes sors
nál, belülről formálódott itt is az éLetraj i, s válást parancsolt - nem annyira a
külső történések hajtó ereje - de a világnézet. Hisz nem lehet feledni: nemcsak
a magyar l11gar ellen támadó indulat, de az érzelrni-, s a két-meggyőződésci forra
dalmiság ellentmondásai, belső kételyek is egybefőnódtak a Léda-regénnyel. Össze
Iorrt vele az eltévedt ember partikulárisban elvesző s a töredékességet sorssá mí
tizáló céltalan élete. S ezen túlhaladva. ezen a viszonyon is túl kellett a költőnek

lépnie. Igy kívánta ezt az újrakezdés vágya, a magaslati igény: a prométheuszi gőg,

az önmagára eszmélt plebejus-népi forradalmiság kevély világképe. S bármennyire
fájt, sajgott is a seb, bármennyire hozzátartozott is a vállalt csillagsorshoz a k~

mor árvaság, a szakításhoz az emlékek bánata, mégis mennie kellett a többre
hivatott embernek az egyéni élet szakadékaá, a szomorúságok mélyei fölött is állan
dóan tovább. Ahogy egykor Faust a Margit kínálta kicsiny, zárt világban: Ady sem
maradhatott a Léda-szerelem, a vívódó szerelern kötő rabságában. S mintegy mo
dern Lótként, a visszanézés tilalmát magára vette, s rnimdenfaj ta elrekesztő, vak
kiesinyességgel, lehúzó múlttal szembe-fordulón: felhangzott gőggel a ki dacolt pá
tosz, a kegyetlen pátosz, a távolság pátosza, Az élet külső menetét a teljesség vá
gya, a partikularítás elleni lázadó indulat magához formálta.

S Léda ekkor, a hullásban mutatta meg igazán, hogy méltó volt a lírai hős

nő kapott szerepére: a "Léda-zsolitárokra". Megviselte ugyan az elválás. Mondják,
hogy majdnem elájuLt, mikor átszállás közben, a bécsi pályaudvaron a Nyugatnak
az Elbocsátó, szép üzenetet kőzlő, 1912. május 16-i szálmát a kezébe vette. A ráz
kódtatás nagy volt, hónapokon át szanatóríumokban kellett pihennie. De csak be
felé szenvedett: a világnak nem adott témát gonoszkodó, kaján, szennyezö plety
kákra, Igaz: egyszer 1913 májusában üzent Ady után. A Magunk szerelme címu
kötet megjelenését, az Elboc.~átó, szép üzenet előtti bántó mcttónak az elrnarudását,
a versek sorrendjének a felcserélését (a fájdalmas, szerelmcs Valaki útravált belő

lünk került az Elbocsátó, szép üzenet után), s az ugyanakkor írni kezdett Madame
Préterite-féle leveileket bíztatásnak vette. "Végtelenül,' kimondhatatlanul, halálosan
szerétném magát még egyszer látni pár pillanatra. Okát sem tudnám megmon
dani miért - mondanívalóm sincs, csak egyszeruen látni óhajtanám egy-két per
cig és menni tovább újból, Talán nyugodtabban mennék" - esengett levele. De
mikor Ady nem jött, míkor (állítólag a kért s nem érkezett távirat ellenére is)
nyugtalanul várt s hiába várt Léda a Konstantinápoly-Ostende-i expressz pár
perces tartózkodási ideje alatt a bécsi pályaudvar zajongó, túlzsúfolt peronjári: ő

sem mozdult többet. Visszavonult saját életébe.
Az emlékezők szerínt nagyot változott lassan a külseje : hangja a nikotin miatt

mind rekedtebbé vált, s egyre erősebben kellett festenie magát a múló idő ellen. De
a büszkesége: az változatlan maradt. Királynőként viselkedett la megaláztatásban.
"Léda tudtommal nem..egy létező személy, hanem a költő f'antáziájának szülemé
nye: szímbóhum" - írta be évekkel később, már Ady halála után egy autegramm
kérő jegyzőfüzetébe. S ez volt mindvégig a magatartása. Nem Lédaként élt, hanem
Brüll Adélként. elzárkózva kedvelt virágai, hűséges kutyái, kísértő emlékei és ál
mai közé dacos némaságba, S ezzel árulta el, hogy valóban Léda volt: az értő,

okos 'asszony, a kevély büszke lélek, a lázadó szerelern egykori hősnője. Értette ő

a neki küldött utolsó költemény, az Elbocsátó, szép üzenet ünnepi pátoszát, a ki
csinyesség ellen~ indulat pátoszát, S bármily nehéz volt is: volt ereje hozzá, hogy
egyéni bánatán, belső tépettségén, sértett hiúságán felülemelkedve az objektivltá
sok sikján tartsa életét. Nem süllyedt le soha a partíkulárísba. Adott önmagára:
az Elbocsátó, szép üzenet ellenében is meg tudta védeni a Léda-legendát.
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