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Szilágyi Domokos 
 

Az első ötven év 
 

Ötven év egy vallás életében, úgy látszik, nagy idő. Az istenek, 
persze halhatatlanok; legfönnebb megfeledkezünk róluk: tudjuk, 
hogy vannak, megszoktuk; elhevernek a leltárban – mert a halhatat-
lanok türelmesek –; kivárják egy-egy évforduló alkalmat (vagy csak 
ürügyét), hivők s hitetlenek, bősz papok és ádáz pogányok összecsa-
pását; önmaguknál többek, de az élőknél kevesebbek: nincs beleszó-
lásuk a földi csetepatékba, abba, hogy nevüket kik és miért írják zász-
lajukra; a cselekvés joga az élőké marad: a halhatatlan istenek érjék 
be megnyilatkozással. 

Századunk első három évtizedében Ady Endre: vallás volt. Ma 
már nem az. – Gimnazista nagyfiúk, egy álszent pedagógia áldozatai, 
szexuális ínségükben ujjongva skandálták egy másfajta erkölcs (ka-
méliás-hölgy-erkölcsnek nevezhetném) törvényét: „Mit bánom én, 
hogy utcasarkok rongya”… Rajongó költőcskék, de hellyel-közzel 
költők is beleestek az újfajta bibliás halandzsa révületébe. „ős, 
bennemi gőg, pogány ön-szerelmem, Vércsíkos fényű, intő rendelés, 
Ki nem magáért gőgöli magát.” – eltanulták a modort, a gőgöt; csak a 
tehetséget nem, mert azt nem lehet. Egy ideges pillanatában maga 
Ady csördített az utána-kérődzők közé (Duk-duk affér), félig igazsá-
gosan, félig igazságtalanul. Nem volt diplomata: harcias és bátor is-
ten volt, kinek magasságából Tisza István kegyelmes úr egyszerűen 
csak „geszti bolond”, s a harmincmillió magyarról képzelgő Rákosi 
Jenő közveszélyes őrült. Petőfi, majd Arany halála után Petőfi Sanyi-
kák és Arany Jancsikák vették – akadémiailag szentesített – birto-
kukba a költészetet; nem kis munka volt kiseprűzni őket. Nemcsak 
Szabolcska Mihállyal találta szemközt magát, hanem olyan „cucilis-
ta” Szabolcskákkal is, mint Csizmadia Sándor. Egész világgal kellett 
pörbe szállnia; egész világot kellett teremtenie, amelyből száműzetik 
a reakció, az álszemérem, a sovinizmus, antiszemitizmus, az Ős Ka-
ján uralma, kifosztott, vágóhídra hurcolt embermilliók hörgése – 
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olyan világot, amelyben nem szégyen, de ki lehet, és ki kell mondani 
mindent, ami az emberhez tartozik, minden fönségest, minden alja-
sat, igézőt és szemérmetlent, hamvasat és buját. Érthető a döbbenet s 
a mámor (vallásalapító mozzanat mindkettő), mely az új istent fo-
gadta. 

Vallásának papjai ma már szinte kivétel nélkül az idősebb évjá-
ratokból verbuválódnak. Kesernyésen veszik észre, de észreveszik, 
hogy a hívők száma erősen megcsappant. (Komlós Aladár több cikk-
ben is foglalkozik a jelenséggel.) Állandóan készenlétben állnak, 
hogy megvédjék Ady igazát. Árnyékbokszolás: nincs ki ellen. Adyt 
ma nem támadja senki. Az Ady-hit is a vallások sorsára jutott az ate-
ista világban. S én azt hiszem, hogy az ateizmusnak nem az istenta-
gadás a lényege, hanem az emberhez való fordulás. Az elmúlt két 
évtized költő-nemzedékei az embert József Attilában találták meg. 
Adyban tisztelik a Muszáj-Herkulest, de ajkbiggyesztve hallgatják 
már-már hisztériás siránkozását; becsülik a bátor férfit, de idegen-
kednek az úrhatnám hímtől; elismerik a Vezér érdemeit, de fanya-
lognak az istenkedő pózok láttán: eredetei stílusa nem tudja feledtet-
ni modorosságát, önmarcangoló őszintesége föl-fölbukkanó exhibici-
onizmusát, önbizalma a túlságba vitt gőgöt. 

Félre ne értsük: szó sincs arról, amiről a költő halála után tíz év-
vel, az Ady-revízió idején volt: senki sem akarja – nem is tudná – 
Ady Endrét kitoloncolni a magyar irodalomból. Csupán ennyi: ötven 
év egy vallás életében, úgy látszik, nagy idő. Halála után ötven évvel 
sok hátránnyal indul az ember. Időközben korszakokra osztották 
életét és munkásságát; két-három verse kötelező olvasmány lett; hite-
lét rontja az olyan elkésett, félkész-Ady, mint amilyen szabó Dezső 
volt, aki átörökítette magában Ady rossz tulajdonságait, tetézve a 
sajátjaival; sőt maguk az Ady-napok is ártanak az ügynek, síkra 
szállván a Nyugatról csempészett szimbolizmus vádja ellen (árnyék-
bokszolás ez is, mert már senki sem vitatkozik rajta), ugyanakkor 
pedig farsangi mókának tartják egyes mai nyugati művészi mozgal-
mak keleti vetületét; pedig ez is – mutatis mutandis – vérre megy, 
mint ahogy a szimbolizmus sem babra ment.  
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Jól tudjuk, mit jelentett Ady Endre a húszas-harmincas évek fia-
talságának. Legyen bátorságunk beismerni: a mai fiataloknak már 
nem jelenti azt. Minden pro és kontra elfogultság nélkül: ez így van, 
bármily szentségtörőn vagy kegyetlenül hangzik is. Nem lehetetlen, 
hogy a hívők túlvilági rajongása is ludas benne (vallásnak és divat-
nak sok közös jegye van!); isten született, de elveszett az ember: ez 
idő szerint így állunk valahogy. 

Hátha a következő ötven év emberközelbe hozza. 
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