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(Ady-képek - Makkai és Sik)

A hatvanéves Vigiliának

Született 1931·ben Ko
lozsvárott. Tanulmányait a
budapesti egyetem böl·
csészkarán végezte
1943-53 között. Jelenleg
az ELTE esztétika tanszé
kének egyetemi tanára.

Babits és Szekfű

Adyról

"... Berzsenyi és Kölcsey óta Ady az első magyar költő, kinek egész
költészetét az határozza meg, hogy kora arculatján »gyászos ma
gyar hibákat«, foltokat lát, és mélységes szomorúsággal nézi, ami
körülötte végbemegy. Költészetében újra feltámadnak Széchenyi
szólamai a nemzethalálról, a magyar parlagról... az illúziók jól szer
vezett őrei ráborították a magyartalanság égető Nesszus-ingét, s
kiközösítvén rothasztó elemként a nemzeti testből, átutalták a nem
zetellenes destruktív irányokhoz, holott ő új Kemény Zsigmondot
és Eötvös Józsefet várt vezérének... A közösségből kizárt költő pe
dig ment és eladá testét-lelkét az új Budapestnek. Új magyar, itt-ott
még ugyancsak tökéletlenül asszimilált kenyéradóit sohasem sze
rette ugyan, de tűrte, nagyúri leereszkedéssel, hódolatukat és pén
züket. Politikai verseivel a polgári radikálisok forradalmát készíté
elő, mi annál könnyebben ment neki, mert politikailag teljesen
analfabéta lévén, örök hősével, Gyürkőzz Jánossal együtt ő is hitt
a forradalom önkéntelen bohócainak." (Szekfű Gyula)

"Az Ady körüli nagy hallgatás egyébként nem a bolsevizmus
elbukásával, hanem a bolsevizmus diadalra jutásával kezdődött,

Ady nagyon távol állt attól, hogy a bolsevizmus költője legyen;
akik életének és halálának sorsszerűségét intenzíve érzik, szinte
kiválasztottnak látják azt is, hogy abban a pillanatban távozott e
földi Országból, amikor még egy nemzet gyászolhatta benne
utolsó nemzeti költőjét, éppúgy, mint egy forradalom első forra
dalmi prófétáját; a szabadságnak futó pillanatában, amikor még
hinni lehetett, hogy e forradalom a Nemzet Szabadságának a for
radalma marad... Az Élet Szabadságának költője! Az ő igazi felfe
dezését éppoly kevéssé bátorította föl az az irány, amely nem vet
te figyelembe az életet, mint az a másik, utána következő, amely
tagadni szeretné a Szabadságot, a forradalmat... Ady a világ
irodalom egyik legnagyobb költője; egyszersmind a magyar nem
zet egyik legméltóbb büszkesége is; s aki őt bármely politikai
vagy irodalmi pártszempontok miatt nem tudja vagy nem akarja
élvezni, a legmagasabb szellemi élmények egyikétől fosztja meg
magát..." (Babits Mihály)

Két súlyos hang - közvetlenül '18-19-et, a katasztrófát követő
en. Velük indul az Ady-értelmezés, az érte folyó harc a két hábo
rú között. Mindkettő elszámolás. A politikum a középpontban.
Valószínűleg így természetes. Annyi minden után - annyi min
den előtt. A nagy tudós, nemsokára vezető tudós összekapcsolja a
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Horváth János
Ady-könyvei

forradalommal. A '18 őszivel. a '19 tavaszival is. Mindkettőt elíté
li. Adyt, tehetségét magasra emelve, erkölcsileg-politikailag elmarasz
talja. A nagy költő, nemsokára költőfejedelem is összekapcsolja a for
radalommal. A '18 őszível. a '19 tavaszival is. Az elsőt elismeri, a má
sodikat elítéli. Adyt, nagyságrendjét kijelölve, költőileg-politikailag fel
magasztalja. Az elsőnél odakerül a magyar vesztesek közé. A máso
diknál odakerül a magyar győztesek közé. Mindenképpen jelképes
élet és életmű. Először amorális elbukásé. Másodszor a lírai diadalé.
De elbukás és diadal a forradalom megítélésével szorosan összefügg.
Az elbukás egyben a két forradalom megtagadása. A diadal egyben
az első forradalom elfogadása, a második forradalom megtagadása.
De - fontos hozzátenni! - az ellenforradalom megtagadása is.

Jelképes gesztusok. Elindítanak egy folyamatot. Negyedszázad
nagyrészt esszéisztikus-publicisztikus irodalomtörténetírását. Ami
nemcsak múlt-, hanem jelenvizsgálat is. Nemcsak irodalom-, de
sorselemzés is. A nagy trauma kérdéseire keres választ. Mi tör
tént? Miért történt? Hogyan történhetett? Mármint a háborús ve
reség, a két vesztes forradalom, a győztes ellenforradalom, a tör
ténelmi ország összeomlása, az egykori ország feldarabolása. A
páncélvonatok rettenete, Orgovány gyalázata, Trianon sokkja. Az
Ady-értelmezés e múlt- és jelenvizsgálat, irodalom- és sorselem
zés része. Egyik reprezentatív fejezete. Méghozzá két, egymást
követő változatban is. Eleinte még egy tábor ellene van, egy má
sik vele. Utána már az ellene értelmetlenné válik, a vele változa
tokra bomlik. Nemcsak egyértelmű befogadás kezdődik, hanem
egyértelmű kisajátítás is. Ellenkező előjelekkel. Az előjel minősége

állásfoglalás. Irodalmi és politikai hovatartozásról vall. A tudós és
a költő, Szekfű és Babits ehhez is megadják a hangot.

Előttük, persze, a háború előtt és alatt kritikai csata. Nem érde
mes, nem is nagyon lehet áttekinteni. Csak példaként - két sú
lyos véleményt. A legnemesebb, legmagasabb szintű konzer
vativizmus oldaláról Horváth Jánost. A legelemzöbb, leghiggad
tabb hangú nyugatosság oldaláról Schöpflin Aladárt. Az első nem
egészen ellene. A második egészen vele.

Horváthnál két nevezetes könyvről is szó van. Ady ésa legújabb ma
gyar líra, 1910-ből. Aranytól Adyig, 1920-001. Mindkettőben a nagy tu
dós legfontosabb erényei. Kivételes műérzékenység, kivételes
szintetizáló erő. Az első által nagyszeru műértelmezések.A máso
dik által meghatározó összefüggések. A műértelmezések ma is
megelevenednek. Az összefüggések mára megmerevednek. A mű

értelmezésekben a szimbolikus képalkotás ragyogó analízise.
Nem megnevezés, hanem megidézés. Jelképeket alakító, mitológi
ateremtő erő. Értelmen innen, logikán túl. Benne a tudattalanból
feltörő, ősi rítusok költői emléke. Az összefüggésekben a félszáza
dos fejlődés elutasító vázlata. Nem értékfelhalmozás, hanem ér
tékpusztulás. Nem egy tradíció leépül, és egy másik felépül. In
kább Arany és a nemzeti klasszicizmus nem folytatódik a fejlő-
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désben. Ady és a Nyugat irodalmi forradalma nem illeszkedik a
fejlődésbe. Mindebben kettős képlet. Erkölcsi-politikai elutasítás
- művészi-poétikai befogadás.

Schöpflin a költőről Schöpflinnél két nevezetes tanulmányról is szó van. Az új ma-
gyar irodalom, 1912-ből. Ady Endre emléke, 1919-ből. Az első hig
gadt elemzés az irodalmi forradalom főalakjairól, Adyról és Mó
riczról. A második meghatott emlékezés élete legnagyobb szel
lemi élményére, Ady költői varázsára. Pontosan tudja: a vele
szembeni állásfoglalás megoszt. Meg is nevezi a megosztás mi
kéntjét. Régen arról esett szó, hogy nemzeti vagy nemzetietlen.
Ellene lenni nemzetit jelentett. Vele lenni nemzetietlent. Ma arról
esik szó, hogy jobboldali vagy baloldali. Ellene lenni jobboldalit
jelent. Vele lenni baloldalit. A jobb - mint magatartás - a fenn
álló megtartására tör. A bal - mint magatartás - a fennálló
megváltoztatására. Meg felsorol mindent, ami Ady költői földin
dulását hozza. Korlátokat romboló forradalmiságát; fájdalmas-os
torozó hazafiságát; medern-ősi szerelmi szenvedélyét. Mindebben
egységes képlet. Erkölcsi-politikai, művészi-poétikai elismerés.

Talán nem erőszakolt a párhuzam: Horváth elutasító elfogadá
sa Szekfű álláspontját előlegezi. Schöpflin elutasítás nélküli el
fogadása Babitsét.

Utánuk eleinte valóban még ellene vagy vele. Később mérvadó
módon csak vele. De különbözö, olykor ellenkező előjelekkel ve
le. Nemcsak egyszeruen elfogadás. De bonyolultan zászlóvá ava
tás is. Tehát ahogy Schöpflin mondta, összetett állásfoglalást je
lentve. Ebben két érdekes hang a húszas évek végéről. Makkai
Sándor könyve '27-ből, Magyar Fa sorsa. Sík Sándor könyve '29
ből, Gárdonyi, Ady, Prohászka. Az Ady-recepció érdekes fejezete.
Mindkettő a vele jegyében. Az első fenntartások nélkül. A máso
dik fenntartásokkal. Fontos a vallási jelleg. Makkai a modem, ví
vódó protestantizmus nevében áll mellé. Sík a modem, bensősé

ges katolicizmus nevében nyújt kezet. A vívódásban heves vita
egészen érte. A bensőségben szerető töprengés félig mellette.

Forradalmi Radikalizmus vagy Kritikai Magyarság

liA magyar ifjúságnak nem szabad elbizakodnia abban, hogy Ady
nak nem volt igaza, hanem le kell vonnia Ady szomorú sorshir
detésének élő tanulságát: a magyarságnak mássá, újjá kell lennie.
Valóban, a magyarságnak el kell hagynia azt a gyávaságát, hogy a
mások életének hátulcammogó, elkésett és majmoló utánzója le
gyen, tényleg fel kell szabadulnia abból a szolgaságból, hogy akár
a maga bűneinek, akár a mások önző érdekeinek öntudatlan, léha
szolgája legyen. Igaz, hogy a magyarságnak a maga életét kell élnie.
Azaz a saját nemzeti jelleme és kultúrája által egyetemesen emberi
értékű életet kell önmagából kitermelnie és az élet minden területén
megvalósítania. Annyiban lesz igazolva létjoga a történelem és a
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Makkai Sándor
Ady-értelmezése

világ ítélőszéke előtt, és annyiban fog elpusztíthatatlan értéket kép
viselni e világban, tehát jövendőt is, amennyiben önértékűés egye
temes emberi életet tud egyéni, társadalmi és nemzeti életében pro
dukálni... Széchenyi óta és mellett leginkább tőle lehet tanulni kritikai
hazaszeretetet, mely a nemzet sorsának és bajainak belső okait látja,
fájlalja, mely a régi bűnök ellen öntudatos harcra késztet, és önámítás
nélkül világosan hirdeti, hogy a nemzetnek, ha élni akar, a maga életét
kell élnie, hogy egyetemes értékű emberi életet kell a maga módján
termelnie... És én rendületlenül meg vagyok győződve afelől, hogy
erre a kritikai szeretetre nemzete iránt soha nagyobb szüksége nem
volt a magyarságnak, mint ma és jaj neki, ha frázisokért és görögtűzért

feláldozza ezt a megmentő és megtartó szeretetet." (Makkai Sándor)
Református pap, sőt, püspök. Szerkesztő, költő, teológus. VIharos

visszhangú történelmi regények szerzője. A tegnapban a ma tanulsá
gait kutatja, Irodalomkritikus, de irodalomtudós is. Érzelemmel telí
tetten vitázik Ady mellett. Vívódó alkatához vívódó alkata köti Újító
szándékához újító szándéka vonzza. Tradíciót védő akaratához tradí
ciót védő akarata kapcsolja. Ezért vallja magáénak. A protestáns főpap

a protestáns-protestáló költőt. Apologetikusan hitvitázó indulattal.
Szenvedélyes védirat. Sajátos, nehezen támadható logikával.

Biztos, hézagtalanul záródó anyagismerettel. Fűtött, nemesen pa
tetikus retorikával. Sorra veszi a közkeletű vádakat. De nem egy
szeruen tagad. Hanem bonyolultan állít. Elfogadja a vádpontokat
mint az életmű értékét meghatározó vitapontokat. De visszájáról
színére fordítja, Bűn helyett erényként értelmezi. Árny helyett
fénynek látja. Gyengeség helyett erővé emeli. Azaz nem pusztán
megvédi a költőt, ám megvédi és felmagasztalja.

Hazafiatlan és nemzetközi; érzéki és erkölcstelen; értékek taga
dója; vallásosság affektálója; érthetetlen. Eddig a jól ismert vádak.
Ezek a védiratban is. De határozottan fordított előjellel.

Nem hazafiatlan és nemzetközi, hanem önmagát a nemzetével
azonosító magyar. És mert a nemzet sorsa tragikus, tragikus ma
gyar. A hazai ugarral viaskodó, kritikus hazaszeretet. Ha nem
akar az ugar elátkozottja lenni, a Nyugat olthatatlan vágyára kell
ébrednie. A közeli ugar és a távoli Nyugat között kell költészeté
vel közvetítenie. így lesz a hazafiatlanságból kritikus hazafiság, a
nemzetköziségből nyugatos magyarság.

Nem érzéki és erkölcstelen, hanem idillizáló tradíciókon túllépő

modem poéta. Szenvedélyes szerelme a zseni önszerelmével végzete
sen összeforr. Ebből fakad a tragikus beteljesületlenség, sőt, beteljesül
hetetlenség. Amely újabb vágy szülője. A beteljesületlenség, sőt betel
jesülhetetlenség újabb bizonyítéka. így lesz az érzékiségből szenvedő

zsenialitás, az erkölcstelenségből tragikus feszültség.
Nem értékek tagadója, hanem a lélek örök pogányságának

megszólaltatója. Az ÓS Kajáné, a démoni elemé - ott lappang a
tudat mélyén mindenkiben. Benne a diszharmónia ténye, a har
mónia vágya. Az első a halál felé sodorja, a második az élethez köti.
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Nem az enyészet költője. Inkább az élet teljességéé. Ahogy megmutat
kozhat a halál pillanatában. Az életé, aminek könyörtelen része a
halál. így lesz az értékek tagadásából a végső értékek állítása.

Ady és a vallásosság Nem a vallásosság affektálója, hanem a bűntudatból fakadó is-
tenszerelem poétája. Bűntudat és istenszerelem. E kettő között
pattannak a szikrák. Ebből lesz az egyik póluson viaskodás, a
másikon találkozás. Személyes, vitatkozó-megalázkodó, dacos
áhítatos kapcsolat a megítélő-megbocsátó Úristennel. A bűn félel
me/ a patyolat üzenete. A legnagyobb vallásos költészet sugallata.
így lesz a vallásosság affektálásából a vallásosság poézise.

Nem érthetetlen, hanem új költészet új nyelvét hozza. Nem
egyszeruen szimbolista, De mitológiateremtő képzelete szólal
meg nem könnyen járható jelképerdejében. Egységes szímbólum
és mítoszrendszer. Egyéni-szokatlan képalkotással, egyéni-szokat
lan dallammal. A kettő együtt adja tragikus hangulatát. Kozmi
kus látás, kozmikus zene. Ezekre épített archaikus-modern líra.
így lesz az érthetetlenségből magasabb rendű értelem.

Eddig a következetes apológia. A befogadás-elismerés küszöbe,
Befogadásban-elismerésben két mozgató. Egy tagadás, egy igen
lés. A tagadás a lezajlott, érvénytelennek tekintett forradalmakra,
az igenlés a folyamatos, érvényesnek tekintett elégedetlenségre
vonatkozik. A lezajlott, érvénytelennek tekintett forradalmakról, a
polgári radikalizmus és az álproletár bolsevizmus forradalmáról
leválasztja Adyt. A folyamatos, érvényesnek tekintett elégedetlen
séghez, a társadalmi feszültséghez és a nemzeti megújulásvágy
hoz hozzákapcsolja Adyt. Mindkettőn hangsúly, de az utóbbin
erősebb. A saját sorsot a nemzeti sorssal azonosító, tragikus ma
gyarságtudatból fakadó szociális indulaton. Pontosan látja az ide
jétmúlt nemzeti tudat tarthatatlanságát. Hevesen tiltakozik erő

szakos eszközökkel való felébresztése ellen. És pontosan látja a
korszerű nemzeti tudat szükségességét. És hevesen ösztönzi an
nak következetesen realista, kritikai hangvételét. Itt válik az interp
retációba átnövő apologetika a legfontosabbá. Az Ady-költészet leg
mélyebb értelmének megfejtésében. Az éppen a nemzeti jellem és
kultúra által teremtett egyetemes emberi értékek hangsúlyozásában.

Mindez együtt adja a védirat értelmét. Beemeli a megvédett
Ady költészetét és kulturális hagyatékát egy megújított nemzeti
tudat alapján álló, szociálisan kihegyezetten érzékeny, nemesen
tradicionálisan vallásos, e vallásosság nép- és emberszeretetét
megvalósító, egyetemes humánus értékekre figyelő, bibliás-pro
testáns/ kritikai magyarság megteremtésének lehetőségébe.

Lelki Dekadencia vagy Óserős Magyarság

/lAz a vad, pogány magyar őserő duzzad és harsog ezekből a sorokból
(a Fölszállott a páva soraiból), amely más időkben és más formákban,
újjászületve vízből és Szentlélekből, Pázmány szeges írásait, Zrínyi
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Sík Sándor Adyr61

Gárdonyi - Ady 
Prohászka

Afiumát, a Romlásnak indult hajdan erős magyart, Széchenyi vízióit,
a Vén Cigánytsugallta... Mikor pedig a lendület szárnyalása elfárad, a
pátosz harsogása kimerül, a csöndes magábamerülésnek egy-egy sze
renesés órájában halkabb melódiával is feltör a lélek mélyéről ennek
a mélyen zengő magyar húrnak tiszta hangja. Békés lelkéből bátor,
tiszta, erős, földszagú gondolatok szállnak fel... De e kétféle magyar
ság között ott él, ott forrong ebben a generációban egy harmadik is,
amelynek a súlypontja valahol középen van, amelynek lelkiségében a
múlt megtagadott erői a jövőnek nyugtalanul megsejtett, de meg nem
látott hatalmaival vívnak állandóan öntudatlan tusát, és nyugtalanná,
egyensúlyvesztetté, forradalmivá teszik egész belső világát. Ennek a lel
kiségnek gazdag, művészi és történelmi dokúmentumszerű fotog
ráfiáját tükrözi Ady Endre költészete. Ennek a kornak és ennek a
magyarságnak minden gyötrelme, minden bűne, minden problé
mája, minden nyugtalansága, minden sóvárgása, minden dühe és láza
dása ott sír, ott vergődik, ott panaszkodik és ott káromkodik Ady
költészetében. Ez mintegy történelmi jelentősége." (Sík Sándor)

Katolikus pap, sőt szerzetes. Később rendfőnök is. Szerkesztő,

költő, teológus. Halk szavú, bensőséges versek költője. Áhítatos
hangulatú, filozofikus könyvdrámák írója. Irodalomtudós és esz
téta. Máig érvényes irodalomtörténeti monográfiák szerzöje. Máig
meggondolkodtató filozófiai esztétika alkotója. Meleg közösséget
teremtő cserkészparancsnok. Tudós közösséget nevelő tanáregyé
niség. Félig magáénak vallja Adyt. Értéket őrizni akaró, tradíciót
teremteni kívánó, elmélyülten meditatív gondolatmenettel.

Nem etikai-poétikai-politikai apologetika, hanem irodalomtör
téneti-poétikai-politikai koncepció. Korszakot konstruál a magyar
irodalom históriájában. Negyedszázados érvénnyel. A millennium és
az összeomlás között. Benne a tradicionális vallásos áhítat, a mo
dem vallásos bensőség visszahódítja a lelkeket. A materialisztikus
szkeptikus, felszínesen nagyvárosias szellemmel szemben az idealisz
tikus-spirituális, elmélyülten magányos szellem diadalútja. Gárdonyi
- Ady - Prohászka. A materializmustól idea1izmushoz, hitetlen
ségtől hithez, kételytől áhítathoz eljutó remete-író. A tagadás és állí
tás, démon és angyal, sátán és Isten közt vergődő próféta-költő. A
diadalmas világnézet alapján álló lelkiatya-főpap, hitszónok-teoló
gus, misszionárius-politikus. Mindennek nemcsak eszme-és iroda
lomtörténeti, hanem műfajelméleti-poétikaivetülete is van. Gárdo
nyi új magyar regényt teremt. Ady monumentális-tragikus magyar
lírát. Prohászka szubjektív-retorikus magyar prózát. Három alkotó,
három lépcsőfok - az áhított lelki forradalomban. Három változat,
három műforma - a feltételezett irodalomtörténeti korszakban.

Az Ady-portrét drámává komponálja. A lelki dekadencia és az
őserős magyarság kibékíthetetlen küzdelmének pszichológiai-eti
kai-politikai-poétikai drámájává. Minden a két pólusról ered.
Minden a két pólus ellentétéből következik. A dráma első rétege
belső minőségek összeütközése. A lelki dekadenciából megrok-
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kant akarat fakad, mohó életvágy, tragikus kielégíthetetlenség.
Meg lapos materializmus, beteg halálkultusz. Az őserős magyar
ságból legyőzhetetlen dac fakad, csendes áhítat, megrendítő béke
vágy. Meg a tisztaság üzenete, vívódó istenköltészet. Vagyis
mindaz, ami egyénisége és költészete feloldhatatlan kettőssége. A
dráma második rétege külső következmények összeütközése. A
lelki dekadenciából nyugtalanság fakad. Abból pedig erőltetett

forradalmiság. Nem meghatározható tartalmakról van szó. Ha
nem az újítás olthatatlan lázáról. Ezért kerül a forradalom táborá
ba, de nem szabvány szocialista. Az őserős magyarságból fajsze
retet-gyúlölet fakad. Abból pedig gyötrelmes hazafiság. Nem
meghatározható tartalmakról van szó. Hanem keserű-szenvedő

kötöttségről. Ezért kerül a nagy magyarok sorába, de nem egy
szerű patrióta. Vagyis mindaz, ami politikai szerepe feloldhatat
lan kettőssége. E feloldhatatlan kettősség egész valódi és lírai én
jében. Például tragikus hangulatú, nyugvást nem hozó, én és te
találkozását létrehozni nem tudó szerelmi költészetében.

Eddig a pszichológiai-etikai-politikai-poétikai dráma. Íróilag
sem kis teljesítmény. A tudós elmeéle mellett formálja a költő

képzelete is. Ez érződik meg Ady stílusának elemzésében. És per
sze vélt irodalom- és eszmetörténeti helyének kijelölésében is.

A stílus elemzése a szimbólumra és mítoszra épül. Hogy a mi
tikus képzelet teszi legfőbb hordozóvá a szimbólumot. Jelképei
átlelkesített, panteisztikus világképpé szerveződnek, Színek és han
gok egymást fölerősítő. szinesztéziás rendszerében. Ez adja egyedül
álló szuggesztivitását. Gyökerei Pázmányhoz és Katonához nyúlnak.
Ereje a régi, plasztikusabb-nyersebb magyarságra utal.

Az irodalom- és eszmetörténeti helykijelölése hármas tagoló
dásra épül. Ady középen - a múlt és jövő magyarsága között. A
múltban egészséges erő - főként TIsza reprezentálja. A jövőben

lelki forradalom - egyértelműen Prohászka képviseli. Ady az el
sőt, a múlt TIsza reprezentálta magyarságát elszántan tagadja. A
másodikat, a jövő Prohászka képviselte magyarságát homályosan
sejti. A harmadik magyarságot reprezentálja. A jelenbelit. A meglé
vőt, a múltbeli, letűnő, megvolt és jövőbeli, feltűnő, lenni kellő kö
zött. Ettől lesz helyzete eleve tragikus. A múlt elszántan tagadott, a
jövő homályosan sejtett erőinek nehezen elviselhető ütközésében.

Nos, érdemes végiggondolni. A Sík által konstruált korszak a ma
gyar irodalom históriájában nem létezik. E lelki forradalom nem jön
létre. Az idealisztikus-spirituális, elmélyülten vallásos szellem di
adalútja elmarad. Gárdonyi nem Ady elődje. Bensőséges remetema
gánya nem készíti elő Ady látványos irodalmi-társadalmi forrada
lmát. Ady nem Gárdonyi utóda. Látványos irodalmi-társadalmi for
radalma nem idézi Gárdonyi bensőséges remetemagányát. Ady nem
Prohászka elődje. Látványos irodalmi-társadalmi forradalma nem ké
szíti elő Prohászka vallásos újító mozgalmát. Prohászka nem Ady utó
da. Vallásos újító mozgalma nem idézi Ady látványos irodalmi-tár-
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sadahni forrada1mát. Vagyis: Gárdonyi - Ady - Prohászka-vonulat a
magyar irodalomban nincs. Hármuk fémjelezte irodalomtörténeti kor
szak a magyar irodalomban nincs. Van azonban Sík egyértelmű iroda
lomtörténeti-eszmetörténeti szándéka. Mármint a vonulat és az iroda
lomtörténeti korszak megteremtésére. Benne két gesztus is összefonódik.

Először Ady megítélésérőlvan szó. Ebben ambivalens tendencia.
Teljes politikai megtagadás; fél erkölcsi megtagadás. Teljes stilisztikai
elismerés; fél poétikai elismerés. ÖSszegzésként beiktatás egy fiktív
irodalomtörténeti vonulatba. Aminek jövője van. A feltételezett val
lásos-spirituális megújulás magyar irodalomtörténeti vonulatába.

Másodszor irodalomtörténeti óhaj ról van szó. Elgondolásról,
amely egy kívánatos katolikus irodalmi fellendülés történeti gyö
kere lehetne. A leendő katolikus irodalomé. Amely meghatározó
tendenciává válna az új irodalmi életben. Ennek lehetne a protes
táns Ady félig szakrális-félig vulgáris, félig befogadott-félig meg
tagadott, tragikus sorsú Keresztelő Szent [ánosa.

Természetesen: e vázolt hajdani irodalomtörténeti vonulat nem
volt. Ez óhajtott katolikus irodalmi reneszánsz nem lett. Az elmé
leti kísérlet azonban maradt. Belőle született az egyik legszug
gesztívebb-Iegszemélyesebb Ady-portré.

***
Makkai és Sík Ady-víziója: "két befogadó nyilatkozat" a modern és
mélyen vallásos szellem részéről. Protestáns és katolikus változat. Persze
mindkettőben - a befogadás mellett - van elutasítás is. Az elsőben, a
protestáns variációban kevesebb. A másodikban, a katolikus variációban
több. E vonulat, mármint a vallásos vonulat nem folytatódik.

Az elutasítások, az ellene szóló érvek háttérbe szorulnak az
Ady-vitákban. A befogadások, a mellette szóló érvek felerősöd

nek. Már nem is befogadásról van szó. Inkább kisajátításról. Befo
gadás-kisajátítás ősteremtés és önigazolás is. Ez ősteremtés és öni
gazolás szemszögéből megírható a magyar irodalom önszem
léletének története, Mármint a két háború között, Négy élesen
elkülönülő variáció is van. Csak röviden.

A konzervatív oldal először ellene van, nem mellette. Horváth Já
nos hangja ettől elütő, egészen magányos hang. A legnemesebb kon
zervativizmus érveit fogalmazza a legmagasabb szinten. Láttuk már:
ebből születik az erkölcsi-politikai elutasítás és a művészi-poétíkai befo
gadás ambivalens egysége. Később Farkas Gyula fogalmaz meg furcsa
lehetőséget. Az asszimiláció átkainak megtagadójává, a faji újjászületés
reménységévé avatja a védtelenül kiszolgáltatott költői hagyatékot.

A "népiek" merőben más utat járnak. Az eredeti magyar faji
szellemi elem gejzírfeltörését keresik benne. Méghozzá a megron
tott, sekélyessé vált 19. század után. Puszta létéből derül ki, mi is
történt. Mármint Berzsenyi és Ady között, az asszimilációtól súj
tott században. Visszanyeri a "régi magyarság" évszázada el
süllyedt lehetőségét. Ezzel nemcsak a múltat kérdőjelezi meg, a
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jövőt is előre jelzi. Megindítja a tiszta népi elem saját országát
visszafoglaló magyar reconquistáját.

A Babits-tanítványok és a belőlük kiágazó "urbánusok" ugyan
csak merőben más utat járnak. A modem európai-magyar iroda
lom ősét és első nagyját keresik benne. Akiben megvalósult egy
új szintézis. Egyszerre utolértük az előttünk járó Európát. Benne
öltött testet, körülötte kapott formát a nem egyszerűen irodalmi,
hanem bonyolultan irodalmi-társadalmi forradalom. Mindezzel
együtt nemcsak megtört, hanem folytatott is. A múlt magyar iro
dalmának: betetőzés. A jövő magyar irodalmának: példázat.

A marxisták pedig egyértelműen a radikális társadalmi-politikai
forradalom prófétájává avatják. A 20. századi magyar irodalom, de ta
lán az egész magyar irodalom legnagyobbjává. Ám leszűkítő-csonkító

tendenciával. Elődjeként Petőfi Sándort, utódaként József Attilát meg
jelölve. De éppen e Petőfi Sándor - Ady Endre - József Attila-vonal
meghúzása vonja magával a kirekesztést. A megkérdőjelezését annak,
ami a vonalon innen vagy túl van. A fényt is megmutatva, de az ár
nyékot is kirajzolva. De ez már más - ám feltétlenül megírandó 
történet. Persze dokumentálni is lehetne. Mondjuk, idézetekkel Ám
álljon itt csaka két legjellegzetesebb gesztus.

Németh László számára az irodalmi-faji forradalmi igenlést kívá
nó jelképe: "A nagy fölszakadó és fölszakító persze mégiscsak Ady.
Még a maguktól el-elidegenedő kelet-európai irodalmakban sincs
tán példa rá, hogy egy faj alapjai egyetlen emberben ilyen erővel

vágtak volna föl - egyszerre bizonyítva be egész irodalmi fejlődé

sünk felszínességét, s nyitva aknát ahhoz, ami belőle kimaradt. Húsz
éve halt meg, s még még mindig nem vesszük észre, hogy Ady az
egész Bessenyei óta eltelt fejlődést problematikussá tette... annyi ma
gyar adat, titok, fogás, sugallat, törvény egy emberben, amennyit más
népek csak népköltészetük egészében kaptak. Az Ady-szobor most fo
lyó gyűjtéstoborzóiban valaki azt ajánlotta, hogy Adyt a Kaleoala
földben ülő, fákkal és gyökerekkel benőtt főtáltosaként, a Vipunen
természet mására mintázzák meg. Nem tudom, szobornak jó len
ne-e ez a Vipunen-Ady, de hogy eszmének kitűnő: azt mindenki
alól kihajtó, varázsszavakban világot hozó főtáltoslétebizonyítja."

Szerb Antal számára az európai-magyar irodalom megosztást
provokáló jelképe. ,,6 volt az, akiben teljes lett az idő, akinek elébe
futottak az előfutárok, aki kimondta a szót, amit ki kellett mondani.
Az egész nemzedék köréje csoportosult, olyannyira, hogy ha a régi
egyéniségtiszteló iskola hívei lennénk, Ady Endre koráról kellene
beszélni. Adyban volt valami profetikus, volt benne valami a »[elből,

amelynek ellenmondatik«, Az első pillanattól kezdve, amint feltűnt,

egyszerre formát kapott az addig kaotikus irodalmi tudat: Ady neve
két ellenséges táborra osztotta az embereket, egyszerre mindenki
pontosan tudta a helyét... Jelentősége messze elhagyta az irodalom
határait, és pro vagy contra Ady-állásfoglalás politikai és világnézeti
felfogások elkeseredett szembenállását váltotta ki."
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