
Ady évfordulóján
Gondolatok eqy kiállítás megnyitásán*

A most 50 éve halott Ady Endre verslégiókban mondta el a maga „non omnis
moriar"-ját. De a legtöbbet akkor adta, és a legszebben mindig akkor szólott, ha a
fiatalokra gondolt:

Ifjú szívekben élek s mindig tovább
Hiába törnek életemre
Vén buncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerű.

örök virágzás sorsa már enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, mint szent sír, s mint koporsó, kemény,
De virágzás, de Elet és örök.

S éppen ez emeli a Horatius óta oly sokszor s annyi formában elhangzott „Exegi
monumentum"-ok fölé Ady örökségét, hogy állandóan ható, élő, virágzó, új és új
gondolatot teremtő, izgató és magával ragadó1, taszító és vonzó, imádságos és káromló
szavai itt munkálkodnak mindenkiben, aki valaha ismerte őt és alkotásait. Követésre
és ellentmondásra, vitára és rajongásra késztette a kortársakat és az utána jövőket.

Istentelennek, nem magyarnak, erkölcstelennek és hazaárulónak nevezhették azok,
akik legszívesebben azt is elfelejtették volna, hogy valaha élt, de elhallgatni és elhall-
gattatni soha nem tudták, mert valóban az volt a hallgatás riogató esztendeiben is,
aminek mindig szánta magát - mondván:

Testvéreim, bajtársak,
Feledni nem szabad és nem lebet
A régi küzdő társat.
S milyen szép lesz, ha fiatalodott
Izmaimmal nem vénhedt másnak,
De a régi vitéznek látótok:
Reátok segítségre
S ellenségre csapásnak.

* A Damjanich Múzeum 1969. január 26-án a Szigligeti Színház előcsarnokában „Ady versei
és Illusztrációi" címmel rendezett kamarakiállítást. (Szerk.)
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De nehéz őt klasszikussá merevíteni is, mert sorai kisütnek a tankönyvek lapjai-
ból, gondolkodásra, múltunk igaz ítéletére késztetnek, a verseiből perzselő igazság
felismerésre ösztönöz, s követésre igazítja lábunk és eszméletünk.

Költészete millió gyökérrel rögződik történelmi és irodalmi hagyományainkban
is. Dózsa György unokájaként veti oda a figyelmeztető kérdést: i„Hé, nagyurak, sok
rossz fehér ököl, Mi lesz, hogyha Dózsa György kósza népe, Rettenetes nagy dühvei
özönöl." Ott van Dózsa György lakomáján, aki „úgy trónolt ott, a tüzes trónon,
mint az egekben az isten" s míg „tréfás gyilkosok csiklandozták, meghalt komoly,
büszke fővel."

Fogát csikorgatva sziszegi Esze Tamás komájaként:

Urak, papok dölyfét lm eleget tűrtük,
Rákóczi, akárki, Jöjjön valahára,
Kígyóinknak, Esze komám,
Lépjünk a nyakára.

A bujdosó kuruc históriás szavaival mondja el saját sorsát - ismét azonosulva
verse hősével:

Kergettem a labanc bordát,
Sirattam a szivem sorsát,
Mégsem fordult felém orcád,
Rossz csillagú Magyarország.

Mindent adtam, mit sem adtál,
Ha eldőltem, nem biztattál"
S mégis:
Áldott inség: magyar élet,
Világon nincs párod néked,
Nincsen célod, nincsen véged,
Kínhalál az üdvösséged.

Vállalja Táncsics Mihály ős szerepét: a reményt, de jellegzetes vagy vagyával
már érzékelteti az általa akart minőségileg is újat:

Kend új rendet akart:
Mindenkit szeretni.
Mi más rendre vágyunk:
Vagy igaz világ lesz,
Vagy nem lesz itt semmi.

Nem vállalja „ékes meséjét Toldi hűségének", s robbanásig feszülve utasítja el
magától a Csák Máték minden örökségét.

Fenséges biztonsággal találja meg régvolt költőtársak kezét, kikkel így, vagy úgy,
de valamiben egynek, vagy hasonlónak érzi magát. Így emeli magához a múlt ködé-
ből jó Ilosvai Selymes Pétert - mondván:

Egy-két század mit számít köztünk?
ö is itt álmodott és stnylett.
Álmodtunk, sírtunk és ösztönöztünk.
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Utánozhatatlan stílusérzékkel ébreszti a nem is egyszer megénekelt, hisz annyira
magáénak érzett Csokonai Vitéz Mihályt. Benne mindig az örök, ,',ó és új hunn poéta-
ságot" érezte, a haladó múlthoz, a néphez kötődést és az újat akarást. A halál tó
országából való kinövés kétségbeesett és reménytelen kísérletét látta meg Csokonaiban
az a költő, aki Verecke híres útján jött, s mégis Dévénynél tört be új időknek új
dalaival. Talán ezért is tudja olyan csudaszépen ébreszteni Vitéz Mihály úr lelkét:

Ö volt honjában legbújdosóbb magyar
De fényküllözött fél magyar eget
S elhagyhatták remények, Lillák,
E bús legény tréfált és szeretett
S dalolt, mikor már sípolt a melle.

. Kinek bú, bor, nő, gond dúsan adatott
S a mi fájásunk volt az, ami fájt,
Ébresztésünk ne fájjon néked,
Csokonai, híres Vitéz Mihály
Mindnyájunknak atyánknál atyábbja "

S milyen értő szeretettel emlékezik Néhai Vajda Jánosra, szent elődjére, nagy
rokonára, aki

Durcásan, büszkén csörtetett tovább
Rakott, hívó, bő, nagy asztalok táján,
Dalolt, virrasztóit, pusztult csöndesen
S göggel rúgott ki végső éjszakáján.

Mert úgy van most is, kis, szamár gazok
Fojtják el, fogják az isten növényét
Magyar és vátesz, ez éppen elég,
Hogy honi késsel szent szívén döföljék.

Mert úgy van, úgy lesz, nem kell ám ide
Valaki ember, igazán nagy; gazdag,
Hagyjuk szabadon, simán a teret
Ornak, nemesnek, hitványnak, pimasznak.

A Montblanc-emberben megérzett lelki azonosság: a magyarság, az emberség és
a váteszi mivolt teljessége alkotja Ady Endre költői euvre-jének gerincét. Végső
fokon költészetének minden árama e három fogalom valamelyikébe torkollik.

Petőfi: A természet vadvirága c. versének harapós visszavágása sejlik fel az em-
berben Adynak a magyartalanság vádjára adott válaszát olvasva:

S az álmosoknak, piszkosaknak,
Korcsoknak és cifrálkodóknak,
Félig élőknek, habzó szájúaknak,
Magyarkodóknak, köd-evőknek,
Svábokból jött magyaroknak
Én nem vagyok magyart
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Igen, ez a magyarságtudat, amely Ady egész lényét betöltötte, merőben új, szo-
katlan s tegyük hozzá a szentségtöréssel volt egyenlő a félfeudális Magyarország na-
cionalista, soviniszta, ködevő, habzó szájú, irán-szagú szittya seregének, de az volt
jobbára a dzsentrimajmoló, agyvelőtlen nagypolgárságnak s a kerek tatárfejű civis
uraknak is. Mert nem hazaárulással értek-e fel az ő nézőpontjukból Ady sorai:

A Duna-táj bús villámhárító^
Félemberek, fél-nemzetecskék
Számára készült szégyen-kdloda.
Ahol a szárnyakat lenyesték
S ahol halottak az esték.

Vagy félreérthette-e az álmos, szegény, téli Magyarország herenépe döbbentő
költői kérdéseit:

Ezerr zsibbadt vágyból mért nem lesz
Végül egy erős akarat?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad.

Sőt: Miért nem találkozunk süvöltve Az eszme-barrikádokon?

A világba szertehulló magyar százezrekért érzett felelősség keserű iróniájú sorait
sem szívesen olvashatták a Werbőczy-utódok:

Éles a hajósíp,
Hallja baj-tetőzve
Zselénszky gulyása,
Tisza urak csősze.

Hívogatja a síp,
Nyomor eldobolja:
Ügy elfogy a magyar,
Mintha nem lett volna.

S visszhangzóit az „Apage satanas!" ily sorok hallatán:

Szól a sípszó: átkozott nép,
Ne hagyja az Űr veretlen,
Uralkodást magán nem tűr
S szabadságra érdemetlen,
Ha bosszút áll, gyáva, lankadt,
S ha kegyet ád, rossz, kegyetlen.

Majd: Határszélén botot vágok,
Vérem többé sohse issza
Veszett népem veszett földje:
Sohse nézek többet vissza.

Ady azonban nemcsak visszanézett, hanem el sem tudott igazán szakadni ettől
a földtől, amelyből vétetett s Párizs fényei mögött is az alvó magyar tanyákat látta,
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a semmit, a niásét sirató zsellérmilliókat!, a tíz gyereket világra hozó s végül tüdőt
kiköhögő öreg Kunnékatü, meg a külvárosi nyomortanyákon emberibb szavakat, jó tál
ételt álmodó munkásokat. S ha ostorozó hangja olwkor harag-hörgésbe fullad, hát
ezért, őértük van.

Harcunk a magyar pokollal van,
Mindem err^ tettünk,
Ennek a kapuit döngetjük,
Ezé a harcé lelkünk, testünk,
Ez vesztünk, vagy győzelmünk: sorsunk.

Ady Endre emberi mértékkel mérve is rövid élete során megjárta az emberi élet
mélységeit és csúcsait egyaránt. Maga volt az esendő és az élet teljességét megélő
ember: az istennel vitázó s az istenhez hanyatló árnyék, a szerelmes vágyban annyi-
szor oldódó, az unott, régi csókon férfi-gőggel átlépő, csillagsorsú magyar Apolló
s a lázáros, szomorú nincseit őszintén feltáró, megroskadt halálrokona.

De Ady embersége nemcsak és nem is elsősorban hulló emberi mivoltában nyil-
vánult meg, hanem sokkal inkább abban a mély humanizmusban, felelősségtudatban,
amelyet az emberért érzett. Ezért váltja ki belőle a legmélyebb döbbenetet az ember
legnagyobb ellensége, a háború.

Borzongató balladás sorokkal emlékezik egy nyáréjszakára, amikor

Az iszonyúság a lelkekre
Kaján örömmel ráhajolt"

s véres, szörnyű lakodalomba
Részegen indult a gondolat.

Azon kevesek közé tartozik, aki már a „Megállj, megállj, te kutya Szerbiát" daloló
utca soviniszta hisztériájában felismerte, hogy a még ismeretlen, de biztos sírjuk félé
menetelő vén bakák azok a mesebeli Jánosok, akik most a halállal gyűrkőznek, mert
bajban van a messzi város.

De tudta és hitte, hogy a halál roncsolta földek fölött új emberű új világ van
születőben. Ezért mondja bizakodón:

Hős emberségein, várakozz,
Szép álmokat aludj, lefénylett,
Jós, és jó magyarságom,
Hívni fog az Élet
S föltámadások örök Rendje.

Jövőbe vetett hitét, bizakodását indokolja is:

Az Elet él és élni akar,
Nem azért adott annyi szépet,
Hogy átvádoljanak most rajta
Véres s ostoba feneségek.
Oly szomorú embernek lenni
S szörnyűek az állat-hős igék
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S a csillagszóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe szőtt hitét,
S akik még vagytok őrzőn, árván,
Őrzök: Vigyázzatok a strázsán.

De ő, a humanista, sohasem táplált illúziókat. Világosan látta, hogy nem a felej-
tés és megbocsátás álhumanizmusa hozza el a feltámadást. Ahhoz vérben kell pirulni
egy véres világgal. Röviddel halála előtt szinte életes holtként üzeni:

Oh, forradalmak, miért késtek

Vér vér, vér
Be meg fog szépülni az Ember,
Ha vérben jól megmosdik egyszer
S be megjavul.

Elsőként látta meg költőink közül azt a társadalmi erőti, amely forradalmas,
piros hitének reális alapját adta: a magyar munkásosztályt. Ezért köszönti piros virá-
gos nagy hittel a Napot. A dolgozó munkás tömegek jelentik az Életet, Jövőt, Igaz-
ságot, Engesztelést és nagy ítéletet. Az a munkásság ez, amelyet „éhe Kenyérnek, éhe
a Szónak, éhe a Szépnek" hajt előre, s amellyel együtt száguld, vív, ujjong a költő
lelke, ahová úri viharból erőt meríteni mindig odamenekül, nevezvén tagjait véreim-
nek, magyar proletároknak.

Költöváteszi mivoltának éppen ebben rejlik legnagyobb jelentősége. Ady forra-
dalmi jövőbe tekintése nem Vörösmarty csakazértis „lesz még egyszer ünnep a vilá-
gon"-ja, nem is Petőfi lázas látomása a Jók és a Gonoszok végső összecsapásáról.
Nem! ö érzékeli a dühösök szent szektájának növekedését.

Látja Budapest futós utcáit, s a falvak csöndjét, ahol dühök remegnek. Ezért
mondja ki annyi változatban a váteszi igét:

„.. .rohanunk a forradalomba."
Még megérte az óhajtott forradalmat és köszönteni akarta kész lélekkel, de már

megtöretett testtel.
Emlékét idézzük, ahogyan emlékét idézi ma Magyarországon mindenki s az or-

szág határain túl is sokan. Emlékét idézi ez a kis kiállítás is, mely képekben láttatja
egy csodálatos költőlélek nagyszerű látomásait. Legyen ez a kiállítást megnyitó néhány
gondolat alázatos főhajtás előtte, mint ahogyan 50 esztendővel ezelőtt ennek a város-
nak a fiatalsága a legelsők között hódolt Ady emlékének, gyűjtést indítva a városban
felállítandó szobrára, s róla nevezvén el a gimnázium előtti teret. S ha már akkor a
frontváros Szolnok ifjúsága nem válthatta valóra nagyszerű tervét, legalább Ady ver-
seiből megalkotott halhatatlan emlékműve magasodjék múlhatatlanul minden szolnoki
fiatal szívében.

Szurmay Ernő
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