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Király István:
Intés az őrzőkhöz

Mindig meglepett, hogy egy-egy nagyobb
lélegzetű, testesebb kötet megjelése után
szinte nyomban napvilágot lár a róla szóló
méltatás, recenzió. Még ha feltételezzük is,
hogy a kritikus esztéta jó -elöre, még kézi
ratban olvasta a művet, akkor is furcsa ez
á gyorsaság. Különösen így voltam Király
István monumentális munkájával, amely a
költői pálya 1905-től 1912-ig terjedő szaka
szát feldolgozó Ady-monográfiája első két
kötetének (1970) folytatása. Az 1982-ben
megjelent Intés az őrzőkhöz újabb két kö
tettel gazdagítja Ady-irodalmunkat; Ady
életét és költészetét az első világháború
éveiben, 1914-től 1918-ig követi. Aki most
e jelentős, jegyzetekkel, név-, tárgy- és
versmutatókkal együtt 1350 oldalt kitevő

munkával foglalkozik, nem teheti meg,
hogy el ne olvassa, vagy legalábbis át ne
lapozza újra ci monográfia előző két köny
vét. S el ne mélyedjen Király István iroda
lomtörténészi és tanári-oktatói tevékeny
ségének tanulmányozásában, amely - úgy
tűnik - kezdettől fogva Adyhoz kapcsoló
dott..Erre utalnak az 50-es, majd a.késöbbi .
években publikált írásai is. A Mikszáth
Kálmán halálának negyedik évfordulójára
írt cikkében megjegyzi: "Az a gyűlölet izzik
már fojtottan Mikszáth arisztokrácia-bí
rálatában, amely Ady Endre verseiben
kérlelhetetlenül vonja majd. felelősségre

az igaz magyarság torán tobzódó grófi sen
kiket" (Szabad Nép, 1950. máj. 28.) Interjú
iból, vallomásaiból aztán minden kétséget
kizáróan kiderül, hogy már ebben az idő

ben is voltaképpen Ady érdekelte igazán,
Mikszáth-monográfiáját is melyért
19S2-ben Kossuth-díjat kapott, s amely ma
is érvényes. hasznos irodalomtörténeti ka
lauz -:- úgy tekintette" mint Adyhoz. a költő

korához való közelítést, előzményt Ady tel
jes pályaképének megrajzolásához.

Elgondolkodtató tehát ez a sietség, mely
lyel egyes kritikusok, esztéták értékelései-
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ket megfogalmazzák, s nem csoda, hogy ez
az igyekezet többnyire szokványos ítéletek
hez, sztereotip megállapításokhoz vezet. Az
Intés az őrzőkhöz nagyon megérdemli, hogy
ne a megszokott módon bánjunk vele, mert
korszakos mű. Ném tekinthetjük egyszeri
olvasmánynak,. ismét és ismét kézbe kell
vennünk, a megismerés és elemzés igényé
vel. Összefoglaló, enciklopédikus munka,
amely mindenekelőtt nem elismertetésre
számít, hanem méltó befogadásra, termé
keny értelemre.

Király István szemében Ady a totális
összegező: a magyarság sorskérdéseitől

kezdve a nemzeti lét és a vilagban lét di
lemmáján át az egyén problematikájáig, a
személyi fenyegetettség és elidegenedés
drámájáig fogalmazta meg XX. századi él
ményeink, eszményeink és harcaink egész
halmazát. Lírája, ebből következőleg, po
lifon líra, egyidőben fejezi ki - nemegyszer
ugyanabban a versben - látszólag ellenté
tes gondolatok, érzések, eszmék együtte
sét: a közösségi ember küzdelmes bizodal
mát, az istenhit vigaszát és eröforrását, a
szernélyiség kételyeit és reményeit, a tár
sadalmi bajok osztály-konfliktusait, a po
litikus világlátását. Ez az egyidőben és egy
szerre érzékelhető összetettség, az igennek
és a nemnek ez az oppozíciós kettőssége,

az emberi tudat ambivalenciájának, a min
dig mindent megélő és értelmező gondo
latiságnak ellentmondása azonban csak
látszólagos. Nem valódi, gyökeres, hanem
vélt, ideológiailag' támasztott ellentmon
dásról van itt szó. Számunkra éppen hogy
azt bizonyítja - talán a szerző szándéka el
lenére is -, hogy az istenhit nem lehet vál
ságtényező az emberi életben, az istenhit
és az emberhit - akár ontológiai, akár ant
ropológiai szempontból vizsgáljuk is - egy
mást erősítve, kiegészítve, egymással ösz
szefonódva jelenik meg, ha korszerűen

vállalható. ha a század optimális világ
szemlélete és meggyőződése' hatja át. A
baloldaliság, a progresszivitás és az evan
géliumi tanítások Adynál szerves egység
ben, lényegbeli szövetkezésben nyilvánul-



nak meg. Nem Isten és ~mber áll szemben
egymással, hanem a nyitottság a zárkózott
sággal. a progresszió a maradisággal, a szo
cialista elkötelezettség a politikai reakció
val. Modernsége emberi és költői értelem
ben egyaránt általános: mindazt, ami az
emberi gondolkodásban előremutató, jövő

beli, s'· .mindazt, ami a közösségi és az egye
di emberben gazdagító és kiteljesítő, ma
gába fogadja. Poétikája azt a vonalat .is őr

zi s folytatja tovább, ami Balassitól jel
lemzi a magyar költészet egyik ívét: a dei
tas és a humanitás, a földi és az égi. a testi
és a lelki szétválaszthatatlansága. Krisztus
úgy lép föl nála, mint az univerzális lét
megtestesítője, mint küzdelmeink értelme,
akihez az emberi nagyság és a szabad em
beri gondolat mérhetö és igazítható: "Az
Isten ott van valamiként: / Minden gondo
latnak alján"; ·"A Vér tudja ő útjait, / Cél
jait, .titkait tudja: / Éljen az Ember, Vér s a
Hit"; "Járj köztünk. drága Isten-Ember. /
Tavasz van, nőnek a gazok / S .lc~vesek az
igaz igazok",

Inkább azt tagadja, ostorozza a költő,

ami az emberért való eszmék és hitek tor
zulásába fut, eszmék és hitek elvadítását
és meghamisítását eredményezi. A balol
daliság nevében is lehet emberteleaségre
szokni, s a vallás is lehet pusztítás eszköze
vakbuzgók és mtlítánsok kezében. Ady a
tiszta képletek és a tiszta eszmények meg
szólaltatója; csak ezekhez érdemes, csak
ezekhez kell ragaszkodnunk - hirdeti.
Mindent, ami avult, korszerűtlen, hazug, ki
kell vetnünk magunkból. S mindent, ami
tovább vihető, értékes, holnapi szükség,
meg kell őriznünk magunknak és utö
dainknak. A valódi ellentétek itt voltakép
pen a demokrácia és antídemokrácia, a jog
és jogtalanság, a szabadság és elnyomás, a .
nemzetköziség és provincializmus, a Krísz
tus-várás és Krisztus-gyalázás ellentétei,
melyeket költészetében kibékíthetetlen pár
ba állít. "A forradalmi lelkületet egy
kettős alapszenvedély jellemzi - írta Sík
Sándor Adyról -: egész valójával - ha sza
bad így _mondani: a lelke bőrén - érzi a
meglevő rossznak rossz. voltát, egész való
jával gyülöli azt, és nem tud megszünni
harcolni ellene - és egész valójával hiszi,
akarja azt az újat, amit jónak tud, éree, és
életét teszi rá."

. "1dJ!AIY'· ··tstvánfilik· vöh rhéfsze '§Z~bé;
nézni korábbi Ady-képével is; az évek fo
lyamán újabb és újabb vonásokkal egészí
tette ki. illetve a rárakódott feleslegessé
gektől tisztította meg Ady-portréját. A
pártelfogultságoktól mentes, a jobb- és
baloldali .túlzásoktól, kisajátítási törekvé
sektől megszabadított poétát . és szellemi
harcostmagasztosítja fel, az egyetemes
Adyt, mindenki Adyját rajzolia meg. A
nemzet váreszét. akinek mai és minden
kori aktualitása nekünk és a világnak egy
ként tanulság. egyként örökség..

Az Intés az örzökhöz hatalmas múvelö
déstörténeti. pedagógiai. irodalomtörténeti,
filozófiai, helyenként a modern teológia
kérdéseit is érintő mű, melyet a szerző

roppant szakmai. tudósi, müvészi és em
beri felkészültséggel alkotott meg. Nem
tehetjük le végleg. újra és újra vissza kell
térnünk hozzá és polemizálnunk kell vele.
Megéri. (Szépirodalmi, 1982)

HEGYI BÉLA

•
Álmok Ninivéból

Czigány Györgyöt - jóllehet verseskönyvei
jelentek meg - elsősorban a zenei isme
retterjesztés kivételes hatású és népszerű

ségü képviselői között tartottuk számon.
Úgy - látszik azonban, hogy- neki is végig
kellett járnia a "forrás". az avantgarde is
koláját, .hogy váratlan meglepetésük igazi.
komoly költői. teljesítménnyel rukkolhas
son elő. Új könyve. az Álmok Ninivéböl az
eddigiektől eltérő, "emberközelibb" köl
töiséget reprezentál. Versei kohézióját
olyan eszmények adják. amelyeket a ma
gyar líra eddig is a magáénak mondhatott,
de újabban mintha veszítettek volna idő-

szerűségűkböl, divatjukból és közkedvelt
ségükböl.

Czigány György eddig is aforisztikusan
fogalmazott. de talán kevesebb gondot
fordított a képek megformálására. Új köny
vének viszont uralkodó eleme a kép
szerűség. A költő képek sorából építi föl
verseit, melyek így az érzés mozaikjait
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