
KIRÁLY ISTVÁN

ADY ENDRE:· A HALOTTAK ÉLÉN
Ha az elófordulást nézve nem is gyakori, de mindenesetre kulcsmotívum volt

Ady kései költészetében A halottak élén. Nem véletlen, hogy - utolsó pillanatban
bár (közvetlen nyomdába adás előtt) - de ezt a képet emelte ki kötete címéül.
S~~: a korábban tervezett változat - Halottan és idegenen - szintén ugyanerre
a "motívumra utalt. Mutatta ez a címválasztás már egymagában is a kép jelen
tőségét, A pálya első szakaszán, 1905-1908 között kapott csupán Ady vecseiben
a halál ily központi helyet. Lényegi különbség volt azonban a két periódus kép
használata közt. Nem igazít el a kései szakasz értelmezésében az érzelmi for
radalmiság időszakának halál motívuma. A művész-gondolatnak volt az akkor
az együttjárója; az élet ellenében adott másvilág, melyet, mint "jó Csönd-herceg"
holdfényes, vonzó, taszító különös birodalmát, borzalmassá gában is igenelt az én,
igenelt az otthontalanság.

Ezzel az elontologízált halálképzettel szemben realista-forradalmi halálmotí
vum volt az 1914-1918 közöttí, Nem élettagadás. Ellenkezőleg: paradox módon
bár, de életigenlés. Az adott, fojtó, az életet halállá változtató társadalomban az
élerszeretet fogalmazódott meg rajta keresztül. Az önkéntes halál két jellegzetes
tipusával jelezve a két motívum köztí különbséget: az öngyilkosokéval tartott
rokonságet az érzelmi forradalmiság esztétizáló, elontologízált haláléiménye, míg
A halottak éléné a forradalmár életek példát mutató mártírhalálával. A halál
nem menekvés, de forradalmi tett: az igazabb élet érdekében hozott áldozat volt.

Nem véletlen, hogy - mínt elsőként SCHweitzer Pál rámutatott erre - a
társadalmi forradalmiság kiteljesedésével párhuzamosan vált mind erőteljesebbé Ady
költészetében ez a típusú halálgondolat. Az érzelmi forradalmiság időszakában

csak a társadalmilag legaktívabb ágon. a magyar Messiások motívum kíséretében
tűnt fel (A magyar Messiások, A lelkek temetője stb.). A két-meggyőződésű for
radalmiság időszakában, 1908-1912 között már jelentősebbé vált. A forradalmi
remények tűntén apály-korszakban láttatta ekkor önmagát halottnak a költő.
..üldözött haló" lett (A Tűz Márciusa) és mint a Gálás, vasárnapi nép című

költemény hőse alomhaságba süpnedt tömegek előtt "holt magyal' úrként" ,.tál
tos lovon" vonult. Főleg pedig 1912 után a népi forradalmiság periódusában
bukkant fel gyakorta ez a fajta forradalmi, realista halálmotívum, A 'Tisza-féle
ellenforradalom győzelmét megélve "kihuUatta magát" az egyedül maradt "túl
ságossáara rendelt igaz ember" ,.a most-idők rostáján". Levelei a "pusztult már
nr-m élőnek levelei" lettek. .Dacból. öntemetésböl" ..a Halálhoz érkezett"...Ha
lottan és idegenen" futott a világban. Végbement a forradalmi magány hatására a
Csaba-legenda átfogalmazása. Nem a visszatérő. de önmaga megőrzése végett át
meneti1e~ a halálba vonuló Csaba királyfi kénanyaaa éledt. Halál-álomba merült
ú i har-iokra várva a forradalmár lélek. Belső függetlenségét, autonómiáját így
biztosította.

Ez a fajta, lelki szuverenitást jelző önhalottság-kép, a forradalmi mártírhalál
kép teljesedett ki 1914 után a halottak élén motívumában.Ekkor jött el ennek
<1:: igazi ideje. .Hisz a halál birodalmává változott ekkor az élet. Nagy temetések
ideje, világok csúf romlásának kora érkezett meg. Labdázó fiúk halálba merültek,
minden jók dögbe hulltak. A halál uralmának apokaliptikus képei rajzolódtak
ki a környező világban. "Minden ugrása száz tetem" volt a "titkok asszonyának".
Az elidegenedett, visszájára fordult világot érzékeltetve az élet elrendelt színterei
p halál képeivel kapcsolódtak össze. Búzaföldön, messze mezőkön, fagyos fényben
rohadtak a hullák. Szörnyű, gyászoló kripták lettek a kaszárnyák, ravatallá vál
tozott az ország, a halál tivornya helyévé csúnyult a világ. S igent mondott erre
(legalábbis eleinte) a manipuláltak óriás tömege. Az életszerelem magára maradt.
Látni kényszerült Halál és Szépség szörnyű Rém-nászát: az értékpusztulást.

A halál birodalmává változott világból tűntek ugyanis mind az értékek. Ha
lotta lettek. Ez' jelentette a kései Ady költészetének egyik legjellegzetesebb tartalmi
motívumát. ..gvezred halt meg, nemcsak ezredek" - írta egyik háború alatti
versében a költő. Az emberi értékeket felgyiijtö történelem lett itt halottá. Ölték
a Múltat. "Tegnapi halott mozdulatok", "lemészárolt dicső tervek". "halott, szent
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ábrák, gyilkos árokba fújtak" jelezték az új óriás Mohácsot, a:>. érték-veszejtő

nagy csatateret. "Meghalt az ember kicsi drámáival, Mámoraival, kedves
bűneiveli - Meghalt a furcsa tegnap." "S meghalta lélek" - sorolódett fel az
emberi benső titkos, láthatatlan veszteséglistája. Oszkös, sötét s halott lett a
gondolat. S nemcsak künn a csatamezőkön, benn a lélekben is feküdtek a ..nagy
gödrű méllyel" alvó halottak. Az értékeket ott is halálba lökte a világ óriásmé
retű elidegenedése. Percenként kényszerültek meghalni a háborús világtól felszínre
nem engedett igaz érzések, gondolatok. Adottak voltak azok az emberek, akik 
mint Ady Endre írta - "nem tudják magukat átadni a kiIJánatos, jó tömegszug
gesztiónak s jobban a Halál e!ött vannak, mint a sáncárknf( lakói"; Bennük látta
"a Ma Iegszerivedőbb szenvedőit", "a Romlás igazi hőseit". S önmagát is közéjük
sorozta. "Ha tlan 500 OOO halottunk a csatatp.reken, é,.,. :.eqalabbis ennyiszer meg
haltam" - írta. S az értékpusztulás jellegzetes művészi hírhozóiként megsokasodtak
költészetében a halotti búcsúztatok. a nekrológ-versek.

Jelképes az. hogy épp a háború évei alatt tűnt fel ez a műfa] Ady Iírájában,
Nem mintha halott jai nem lettek volna korábban is. Jellegzetes költői térnává
azonban az értékpusztulás általánosabb gondolata emelte fel csupán az esetleges,
egyéni halálokat. Az tette őket lírai tárggyá. Mert nem pusztán egy embert,
de éppúgy mint a múfaj klasszikusai. "mint például Goethe Schiller-búcsúztatója,
Arany Széchenyi-verse, avagy Garcia Lorca Torreádorstratója, valamilyen értéket
gyászoltak egyben Ady nekrológ-költeményei is. Kedves embereinek elhunyta
szimbólurnrná nőtt. Jaures-zel ,.a Gondolat igaza" ment el. Kincs Gyulával "a
drága indulatok". az emberi melegség, Zubollyal az ..éber lélek", a férfias jellem.
Justh Gyulával pedig a ,.fényes álmok hős alázatossn". a hitekket. célokkal élő,

jókais ember. Mintha csak a Csaba-legenda Ismétlődött volna meg: a (eny('ge
tettségből. a veszélyeztetettségből az érték eltávozott az életen kivülre. Ahogy a
Justh Gyula emlékének szentelt vers megfogalmazta:

Jaj, hátha azért mentél,
Mert megindulván a Föld, Tenger és az 217,
Megindulunk mi is mind te utánad
Magyar harcokat más csillagon keverni?

A belső vezérlésű, eszméihez hií,' szuverén emberség szinonimája lett a halottság.
Egy óriás paradoxont jelentett a háborús világ: a fogalmak átértékelése ment

végbe benne. A halál lett úr az élet felett, s az érték, az élet zuhant a halálba.
Miképp egyik prózai cikkében Ady Endre írta: olyan világ volt ez, hol "mindenki
minutaként meghal, hogy élhessen". "Szivem. félősen haldokol - Hogy ne legyen
közös ezekkel" - szólott költeménye Végbement a halál mozdulatán át az el
határolás r "Btzony. lelkem, - 1!:n az tletet elejtem. - 1!:n magamat már elreJtem".
Ez lett a forradalmár élet vállalt programja: a maga-elrejtés, a halálba vonulás.
Büszkén nevezte az tmoeríaltzmus naav parodoxonát visszatükrözve életes holtnak,
föltámadt holtnak, fölébredt halottnak, újból éUl makacs halottnak, ragyog6
súlyos kísértetnek a fiktív én magát. Közvetlenül látszott az ily önelnevezésekben
a paradoxonnak. mint stilisztikai alakzatnak ontológiai eredete: egy visszájára for
dult, paradox világnak volt a vetülete.

Ebből a mártírokéhoz hasonló, feltámadást jósló, életet reítő, paradox halálból
hangozhatott csak fel az Ifjú szívekben élek záró ellentéte: "Slent, mint sunt
sir. s mint kopors6 kemény, - De virágzás. de 1!:let és örök". Az önmagához, esz
méihez, - az élethez, az értékekhez való hűség hirhozója lett a végletekig elvitt,
dacos elzárkózás: a halál-vállalás. Tükröződött benne, mint kíélező képben. a
forradalmi morál: a hajthatatlanság. Annak tudata. hogy nincs olyan helyzet,
rnelvben ne órizhetné a többre hivatott, messze néző sors a maga méltósáaát,
Ha az élet halállá változott. hát őrizte azt az óvó halálon á t. Rögtön a háború
kezdetén measzületett a forradalmi-realista halálmotívum reprezentatív költemé
nye, A halottak élén, egy archetioikus mesei képnek - a Csaba-mondának
ez a huszadik századi modern változata,
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Most a Mez5n mindenki veszt
S vér-felhök futna.k szabadon
S hü csanatomat most leltem meg.
Most leltem meg acsapatom,
Az 1!:letból kikényszerültet.

1!:letes. drága jó fiúk,
Oh, halottakkqnt ébrpd5k.
Be szeretőn rántom kt kardom
Arnyas, szent rangotok előtt

S benneteket meg most talállak.



Nem voltak 1tósibb társaim
Soha, mint a mostaniak,
Fejükön az éjféli holetfenll
Eget-1,crő fényes sisak,
S fejüket friss sírból hozták föl.

Be sokáig várakozék
tn, árvult, társtalan Kain
S im. hirtelen érkeztek hozzám
A társaim, a társaim,
Levitézlettjei a kedvnek.

Mint néztek, hajh, ők 11alaha,
Mint jártál< velem a Mezőt

Szegény hozz1m-testvérisültek,
Jámbor élet-levetkezók
S ím meredt szemmel mosolyognak.

Mert mind az Életé .,;alánk
S ha lelkünlc meg-megütkózött:
Csak az. Élet áradt túl bl'nnünk,
S ugye. rnost a sirok fölött
Szeretjük egymás tarka célját?

Be szép, kísértetes 1-,ilág,
Be jó nekem, be szép nekem:
Most az ig:zzi halaványak
Táborában vezérkedem,
Hogy az Életre mosolyogjunk.

A legfélreértettebb Ady-versek közé tartozik ez a költemény. Szinte általá
nossá vált az az értelmezése, mely szerint - mint Földesay Gyula írta - "az
elesett katonák árnyaihoz" csatlakozik rnűvében a költő. Szem elől vétödött
a versről beszélve a jellegzetes. adys, többszintű szcrkesztés. Pedig mint álialá
ban A halottak élénhez hasonló Ady-verstípusban, a látomásos allegórlákban,
többszintű volt itt is a képi építés. A reális, konkrét, érzékletes siktól elvált
a hozzá csak lazán, távolról asszociálódó elvont eszmei sík

Az előbbin csakugyan a háború tényleges valósága látszott. Az a világ, hol:
"Most a Mezőn - mindenki veszt". S a halottak, akikkel azonosult a költemény
hőse, valóban a harcok elesett jeivel jelentettek egyet. A háborúnak azonban nem
csupán fizikai-testi, de belső szellemi-lelk! holtjai is voltak: a ki nem mondott
gondolatok, a meg nem írt versek. S A halottak élén képi logikája nem a tény
leges, de ezek felől a képletes holtak felől érthető csak meg. A külső reális
szint - az 1914 novemberében kibontakozó kárpáti harcok nyomán először

nagy ,számban érkező halálhírek sora - elindította pusztán a művészí kép
zeletet. A maga helyét a háborúért lelkesedő világban oly hiába kereső költő

t1gy érezte, megérkeztek végül az igazi társai: az "élet-Jevetkezők", a néma
elviselők. a messze elesettek. A holtak eln're növekvő száma igazolta mintegy
különlétét. A lélek láthatatlan halott jainak - az el fojton gondolatoknak, a
meg n-m írt verseknek, a haltzatásba kényszerült, tiltakozó értékféltéseknek
- ig::l7!'1ága fénylett. Ez volt a külső esemény belső vetülete. S A halottak élén
ezt tükrözte vissza.

Nem "a szenvedőkkel tartó", "a szenvedésben népével azonosuló" művész

hitvatlása volt így a költemény, saját belső tartalmal. a lélekben rekedt vers
eszmék felett tartott seregszemlét a magányos lélek. Középpontba keri.ilt - némi
változtatással: a megírt versek helyett a puszta versestrákra. elképzelt versekre
utalva - az Ady tól mindig is kedvelt, (a Ronouo« vltézf'k-et íro Petőfitől örö
költ) t'ers-katona kép. a forradalmi ars poeticának ez a már-már közhelyszerűvé

vált. ősi motívuma. Oly Ady-verseknpk volt A halottak éleTI a kéntfnust nézve
rokona. társa. mint Az elbocsátott lpqi6, Az utolsó serpg, Az nrökké eh'ál/.ak,
Ú, ta11aszi lIeregszemle. Az a "hadsereg" látszott, amelyról - színtén a háború
alatt keletkezett - B6biskolván lehtijtottkardomon című költeményében a saját
énjét aposztrofálva így írt a költő:

r'gy sorakoztatná, vértezve itt,
Ha lehetr.e, keményattakban
IIős, régi szavait, vitéz.eit.

Ezek a "vitézek" jelentek még A halottak élén dma költeményben: a nem
realizált versgondolatok. a meg nem írt versek. A külső valóság kínálta képpel,
a tényleges elesettek képzetével - paradox módon - ez játszott egybe. S ezt
a belső hadsereget felmérve, látva, megérezte az én a maga gazdagságát, A
világ felé gőggel határt vont, öntudatot adott "az tletből kikénysz~rültek" -
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a meg nem írt művek - érzett igazsága. Versformálö elv lett a belsó függetlenség
két lényegi jegye: az elkülönülés és az öntudat. Kifejeződött a lírai látomás
kísérteties képein keresztül a szuverén lélek dacos árvasaga.

Hozzátartozik az autonóm emberséghez mindig is az elkülönülés. Belső ve
zérlés ott van, ahol a magányt is el bírja' viselni a lélek, tud - József Attila
szavait idézve - élni és halni egymaga. S ily szítuácíót jelenített meg Ady
versében is a kiélező lírai szándék. Az elk1.ilönülés volt az egyiK lényegi _formai
determináns. Ezt jelezte már egymagában a költeményben végig ott ható
ellentétezés: kiélezetten szembeállítódott a mi-világ és raz ők-világ. Rögtön az első

versszak felöltővé tette ezt a különváiást, "Most a M~zőn mindenki veszt" - s
csupán az érihez tartozott a vesztés fogalmával ellentétes, pozitív csengésú ige
("Hú csapatomat most leltem meg"). Más utakon jart ő a minder.kivel szemben.
S ezt az ellentétet fokozta végsőkig az egyik jellegzetes lírai· cselekményszál : a
mind erőteljesebb halálba merülés.

Az ők világához az Élet, a Mező tartozott hozzá, a mi-világ viszont "az
életből kikényszerűltek" birodalma volt. A mez6 az ó részükről már csak múltban
ragozódott (Mint járták velem a Mezőt). A negativitás, a megfosztás igekötőí, a
ki, a le sorakoztak rendre (K-ikényszerültek; lel)itézlettjei; levetkezők). S mind
nagyobb erővel merültek fel a kísértetiesség. a hilla I képei. Az "életből kir:énysze
rültek" enyhítő körülírását a friss sir. majd az étet-ieuetkezée, a meredt szem,
a sírok fölött élés konkrétabb képzete követte. A költernény végén pedig elfog
lalta a mező helyét az igazi halaványak kísérteties. más [ajta világa. AL. űk

világgal teljes élességgel szembeállítódott a mi más törvényű létezési tere. V~g··

bernont a tel ies elkülönülés: a hullás a halálba.
Ez a különlét azonban elsődlegesen nem menekülés, de szembeszegülés volt.

Nem öngyilkosság, hanem mártírhalál. S ennek tükrében az öntudat jelentette
az elkülönülés mellett a másik lényegi. formai meghatározót. p, művészí ábrá
zolás oly összetevői tudatosították ennek meglétét, rnínt a lírai hős, a választott
szituácíó, a lírai cselekmény, s a nyugalom lírai tónusa.

A lírai hőst nézve az öntudatos ember volt a költemény főszereplőie: a
vezérré stilizált. a személyragokban és a névmásokban folyvást jelenlevő. maga
biztos én. Fölényét. belső büszkeségét a föntről beszélő. közvetlen. tegező meg
szólításos versalakítás már egymaga jelezte. S hason16 irányba mutattak az er
zett öntudat jellegzetes alakzatai. az örvendező felkiáltások is. Öntudatot idézett
a kirántott kard képe s a vezérkedni ige. S főleg jt!lezte a belső kevélységet
a közvetett jellemzés: a vezényelt sereg míneműsége. Hl!"Z a vezérre is vall
választott tábora. Szent ranggal rendelkező, égig 1:1IlÍ16, holdfélly-sisakot viselő

;~életes. drága jó fiúk", ..hű csapata" seredett itt egybe. Minden réginél hősibb

tlÍTsak gyűltek. Jogos büszkeséggel szemlélhette az egyén a maga híveit. Öntu
datot adott a társak mínősége.

Öntudat sugallására volt hivatott a választott szltuáció is: a találkozás
boldog pillanata. Kiemelte a vers a perc jelentőségét. A most volt a nyitó szö s a
vezérszó egyben. A mostaniak származékszavát is ide számítva hétszer ismétlődött,

S a túlzásra épülő ellentétek is nyilvánvalóvá tették a pillanat súlyát, Feleseltek
az Időhatározók. A "be sokáig várakozék" sokáig-jával szembeállított "im, hirte
len érkeztek hozzám" gyors hírtetén -Ie, Fordulat ment végbe. Mégpedig pozitív
irányba. Megtörtént a magány oldódása: az ..árvult, társtalan Kain' társakra
lelése A szóválasztás belső logikáját ez ha-ör-zza meg. A szr.retet határozói. jel
ző; törtek fel: hű. drágl. lIz~re·ch. MSi hn-ám-tes vérillü"eTG, jJ. szép. S ebben az
örömet adó szituációban kezdetét vette az öntudatot még tovább fokozó, előre

mutató lírai cselekvés: harcba indult a halottak serege.
Mert nemcsak a hősválasztás s a szítuácíó tükrözte a kiCejezni vágyott belső

kevélységet, de a versi cselekmény is: feltűnő aktívitás jelleme7.te a költemény
hőseit. A str6fákat átható, erős, érzelmi jelenlét már eaymagáoan tanúskodott
erről. Belső felindultságot jelző felkiáltások. költői kérdések, indulatszavak so
rakoztak rendre. Különféle gyors típusú ismétlések - epanaltpsziszek, epanatorák .
- tették még szembeszőköbbé a belső hevületet. Öntudatot jelzf>tt ez a dinamiz
mus. S ezt Il:itpljesítőn ahare jelent meg rnínt uralkodó cselek"b~i fnrma. Ka
tonai szavak 1l'itek fel untaan (csapat. ran(J k'lrd sisa 1<, megütkö:z:ött, tábOf'.
vezérkedem). Éppúgy mint a Megmaradok viráql>S mt!zö/~ön soraiba, még a
mező szó is a Balassi-énekek végvári vitézeinek kemény. férfias, küzdö életéből
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kerülhetett át a költeménybe. S a megleltem Igétől a vezérkedem-hez vitt a
cselekmény menete: a növő harcosság jelölte az irányt. A7. öntudatot adó cse
lekvés tartaimát tovább mélyítve, konkrétízálva harci feladatként felragyogott
az Élet akarata.

- "Hogy az Életre mosolyogjunk" - ezzel acélhatározói mellékmondattal
zárult a költemény. Az Életből elatívuszától az Életre szublatívuszához vitt a
vers menete. Paradox módon: az Élettől elválva, mind teljesebben halálba
merülve egyre erősebb lett az Élet vonzása. Mint elsőként Benedek Marcell
felfigyelt erre: az élet szeretői szorultak itt az életen kivülre. Az Élp.t volt a
vers hőseinek vesztett birodalma. Oda vágytak vissza. A sírok fölött világolt
"egymás tarka célja", az utolsó versszakban többször megismételt. nagybetűvel

írt Életnek szépsége. Öntudatot adott "a halottak élén" vezérkedő hűsnek ügye,
igazsága: az Elet szeretete.

Az öntudat érzelmi-költői tükreként végtelen nyugalom ömtött el a versen.
Az erős érzelmi jelenlét ellenére is végső soron ez határozta meg a költemény
tónusát. A sajátos. adys, nyugalmat. fölényt jelző. réglesltő népiesség színel
villantak: mind a képanyag babonás. kísérteties mozzanataíban, mind pedig
Iexíkai, illetve alaktani síkon (várakozék. valánk, meg-megutközo>lt. halaványak).
Nyugalmat sugallt az előadói attitúdöt meghatározó. le-író é., reflexrv jelleg. Azt,
az egész verset átható festőiség. Mint Ady látomásos- allegórtálban annyiszor: a
képzőművészeti ihletés kísértett itt is. A fejüket kezükben tartó hősök jog~al

_ emlékeztették Heller Bernátot a Pantheon egyik Ireskó irinak fejhordó szentieíre,
.Jeephalophoroszaíra". De nemcsak a részletesen kibontott, szélesre méretezett
látomásos képben tükröződött ez a festőiség: ebbe az irányba hatottak a nyelvi
elemek is. A statikussá tevő melléknév volt a versben' az uralkodó szófa], s a
cselekvés részleteit megelevenítőn módféle határozók sokasodtak meg. A maguk
állapotot jelző színezetével a nyugalmat adó. festői hatást fokozták ezek. S az
adott szövegkörnyezetben a festőiség irányába hatott a hang színezése is: A
belső nyugalmat erősítették a fel-feltűnő alllterácíók. S ehhez az öntudatot jelző

nyugodtsáahoz illett az uralkodó hangszín. a világos hangok megugró aránya.
Öntudatot jelző nyugalommal volt A halottak élén című költeményben a.

végsőkig vitt kívüllét érzése. a halottság képe e~beöt"öz'·e. Az autonómia. a
belső vezérlés legfőbb Ismérvét azonban épp ez a sajátos paradoxitás adta: a
halál s az öntudat együttélése. a teljes magányban is őrizni tudott magabiztosság.
A maradéktalan különállásban is érezte a költemény hőse "katonáinak" - az
életből kivetett érzéseknek. gondolatoknak, meg nem valósuló költeményterveknak
- szépségét, igazát. Érezte erejét: belső gazdagságát. Nem izgatta így a más tiir
vényű világ reá nehezedő, óriás nyomása. A kivetettségben, az üldözöttségben,
a "halotti" létben is volt belső tartása. Nem külsl) kegyektől függött az élete.
Volt saját igazsága.

Ha a kétségbeesés húzó szakadékai fölött klbomlóan is: a szuverenítás köl
teménye volt A halottak élén. Tükröződött benne a veszélyeztetettség ellenére
is megóvni tudott lelki függetlenség. ltppen ezért lett ez ciklus- és kötetcím. A
kulcsmótívumok közé tartozott. Jelképes volt az, hogy nemcsak a pályaszakasz
elején. 1914 decemberében. de a periódus végén. Ulla májusában is megjelent
a kép. Szinte A halottak élént Ismételte meg a Kiszakadt bús nóta dma kései
vers. Csak épp a változott történelmi körülményeknek megfelelőert mődosult a
belső szerkezet. Hisz a négy évig tartó háború nyomán még nyllvánvalóbb lett
a huszadik századi ember valós helyzete. A .központi !irai színtér, a külső valóság,'
A halottak élén hajdani mezője, hol "mindenki veszt": már a semmibe hajolt.
"Mikor majdnem biztos már a Soha" - írta a költemény. Csak a Semmi rokona,
a schooenhaueri "vad ltlet", ez a "szörnyetegül nagy Akarat" tant fel, mint a
Mező lakója. . .

S ebben az irracionális, abszurd, fojtogató létben, a Nihil árnyékában erő
sebb lett a belső E!lzárkózás: az én külön világának a valóságtól való elkülönülése.
Ennek jeleként a végletek felé, a groteszk irányába mozdultak a képek. Bizonyí
totta a képi tükrözés Paul Klee naplójegyzetének helytálló voltát: "Mennél
ríasztóbb a' világ (mlnt pl. ma) - írta Klee az 1914-es háború évei alatt 
annál absztraktabb a rnüvészet, míg egy boldog világ érzékletes rnüvészetet teremt."
Erőteljesebb lett Adynál is a bensőség világába való zárkózás. Az absztrakt
irányába ment a képalkotás.
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Régen csak "halottakként ébredők" voltak a lélek katonái a vers-
csírát jelentő érzések, sejtések -, most már "fejüket kezükben tartva", a
kephalophoros képi klísét a végsőkig víve, kísérteties csontváz-légióként vonul
tak. A valóságtól való elszakadottságuk nyilvánvalóbb lett. S nemcsak az el
zárkózásé: kiélezettebb lett az autonómia másik tartalmi összetevőjének. az
öntudatnak képi motívuma is: á!ommá változott- az élétre mosolygás. Az elkü
lönülés "csontváz-Iégiója" egyben külön álmok hada, szép álom-had volt. Jelezve
a nihil növekvő árnyékát. fokozódott a paradoxitás. Együvé került, mint éles
ellentét, az álom és a csontváz.

A képek belső szerkezetét, átalakulási Irányát nézve maradéktalan valóság
tagadás, már-már nihilizmus kísértett a Kiszakadt bús nóta című költemény
ben. Pusztán az ídőrneghatározás, a kétszer ismétlódő ma ("Halál-leqtóim élnek ma
is"; "S ki nem ilyen szörnyű Mát érdemel") hozott hirt róla, hogy nem onto
logizálódott el mégsem a fenyegetettség, nem azonosult a .,szömyű Mával" a
világ egésze. A Mától s nem a valóság egészétől való elzárkózást hozta hírül
csupán a "csontváz-Iégióként" menetelő, "szép álmok" hada. Éppen ezért a
jövőnek volt ez míntegy a záloga. A korábbinál dacosabbá vált a magát meg
őrizni bíró, nem elegyedő, belső vezérlésű autonóm emberség. Megváltozott az
önstilizáció. A képi motívum ebben a vonatkozásban is élesebbre fordulL. Feje
delemmé, szuverénné lett, ki" A halottak élén-ben még csak vezérkedett: a
felséges cím illette már meg. Feltűnt a belső szuverínítással rendelkező élet
egyik legjellegzetesebb motívuma: a magunk szerelme:

De sajnálom mindet,
Siratom ezt a szép álom-hadat
S ki nem ilyen szörnyű Mát érdemel,
Siratom: én felséges Magamat.

- hangzott a költemény utolsó szakasza. Megfogalmazódott n veszélyeztetettségben
is őrizni tudott autonóm emberség büszkesége, daca, szép szomorúsága

A motívumot így értelmezve lehetett csupán a kései szakasz kötetcímül kiválasz
tott vezérmotívuma a halottak élén. tgy volt értelme, ösztönző ereje.' Mlnd A
halottak élén, mínd pedig a Kiszakadt bús nóta képeinek tanúság a szerint harc
tartozott hozzá ehhez a motívumhoz. Tükröződött benne a veszélyeztetettséggel
szembeforduló, nem egyezkedő. független emberség, Ezért volt paradox voltá
ban, a világ rettenetét őrző kísértetiességében is az emberi nagykorúság névadása
a kép. Ott menetelt Ady ennek a motívumnak jegyében folyvást - Tóth Árpád
versének szavait idézve -, mint "dicsőült égi láng", a különh emberek, az
embertelenségele közepett l!. embernek marad6, "élni akaró, bús halottak élén".
Magukra ismertek a költői képen át a meg nem értettség helyzetében mindíg
a nem-elegyedők: a saját igazságuk mégiscsak érző, mégiscsak őrző, független
életek.

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jö
vőben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a: szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóva l) küldíék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kürdünk vissza.
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