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NIETZSCHE HATÁSA A FIATAL ADYRA 

„Ki hallott ilyet eddig? Az, aki Nietzsche 
Zarathustráját már Ady előtt is olvasta" 

Oláh Gábor 

Ujabb irodalom- és gondolkodástörténetünk egyik jelentőségteljes, bőségesen dokumentált hatás
történeti jelensége s a fiatal Ady nagy „titka" Nietzschének Adyra gyakorolt hatása, valamint a 
későbbi, már egyenrangú feleket összekapcsoló Nietzsche-Ady-viszony. 

Mint bizonyítani szeretném, Nietzsche gondolatai, személyisége, alakja keresztül-kasul metszették 
az első világháború előtti magyar progresszió fejlődésvonalát.1 A két világháború közötti irodalom-
történetírás zöme azonban igyekezett eloldani Adyt nemcsak az egykori progresszió sokrétű táborától, 
de az e mozgalom mögött álló eszmei fegyverzettől is. A Nietzsche-iránti rokonszenv, ezért, e korban 
elsősorban azokra a marxista szerzőkre jellemző, akik a századeleji progresszió jogutódjainak vallották 
magukat, mint Gaál Gabona, Bálint Györgyre, valamint több korszakában érdeklődött iránta József 
Attila is.a (A jobboldal viszont - leegyszerűsítő összefoglalással - feladta világháború előtti militáns 
Nietzsche-ellenességét, s a többé-kevésbé jóindulatú, érdektelen akadémikus semlegesség álláspontjára 
helyezkedett vele szemben.) Nietzsche (és a Nietzsche-Ady-viszony) elemzés tárgyává válik a szellem
tudományban is, itt már minden társadalmiságot nélkülözve. Csupán adalékként említenénk: a szellem
tudományos ü'ányzat képviselői is kötelességüknek érezték, hogy védelmükbe vegyék Nietzschét a 
fasiszta barnárafestéssel szemben.3 Elsősorban a minél alaposabb anyaggyűjtés és -feltárás volt célja 
Lengyel Béla 1938-as Nietzsche magyar utókorának,* e művet ma is haszonnal forgathatjuk.[Az 
említett szellemtudomány pszichologizáló változatának magas színvonalú műve Halász Előd NietzscM 

, és Adyja,5 jóllehet minden kvalitása ellenére sem tudja áttörni módszerének korlátait J Vízvólasztó-
szerepét Nietzsche az első világháború előtti időszakkal összevetve - természetszerűen elveszíti. Kornis 
Gyula is békét köt vele, aki két 1914 előtti recenziójában még azt is megkérdezi, vajon szükséges volt-e 
egyáltalán lefordítani6 Nietzsche egyik-másik művét. Igen jellemző e korra Halasy-Nagy József „össze-

1 Művében (Nietzsche magyar utókora, Minerva-Könyvek, 1938) LENGYEL Béla így fogalmaz: „A 
Nietzsche-recepció története egyben a magyar szellemi élet világháború előtti negyedszázadának 
története is." Ha ilyen kizárólagossággal nem is fogadhatjuk el e megállapítást, mégis a Nietzsche-
recepció valóban egyike volt a magyar századelőt minden összetevőjében érintő gondolati és művészeti 
hatásoknak. Erről általában 1. KISS Endre: Az abszolutumok relativizálásának útján. Nietzsche magyar 
utókora 1918-19-ig. 1976. Dissz. 

2GAÁL Gábor: „Germán Metaphysics . . . ? " , „A trónjavesztett filozófia", „Világnézeti kompasz 
Páneurópán keresztül" stb. Gaál Gábor: Válogatott írások. L, Bukarest, 1965. Valamint: TÓTH 
Sándor: G. G. Tanulmány Gaál Gáborról, a Korunk szerkesztőjéről. Bukarest, 1964. - BÁLINT 
Györgytől: „Családi ügy", „Még egyszer az egyén és tömeg", „Spanyolországban jártam" stb. A 
toronyőr visszapülant. II. Bp. 1961. 

3 KORNIS Gyula: Nietzsche és Petőfi. Bp. 1942.; BRANDENSTEIN Béla: Nietzsche. Bp. 1942. 
"LENGYEL említ Zárathustra-moúvumokat, megfeleléseket Ady költészetével (i. m. 53-60). 

Tágabb magyarázatának vitatható vonásai ellenére helyesnek tarthatjuk összegező megállapítását: 
„Nietzsche-élménye jóval régibb a sokat emlegetett Párizs-élménynél... De csak a kettő talál
kozásakor fogamzik meg benne A Magyar Ugaron ciklus." (Uo. 59-60.) 

5HALÁSZ Előd: Nietzsche és Ady. Bp. 1942. 
6 „Túl az erkölcs világán", Magyar Középiskola, 1908. 2. sz. 119-121; valamint „Im-igyen szóla 

Zarathustra", Magyar Középiskola, 1909.1. sz. 41. 
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foglaló" megállapítása: „Schopenhauer és Nietzsche ragyogóan tudnak írni, de jégre viszik az 
olvasót."7 

1945 után Lukács György Nietzsche-bírálata. éreztette hatását az Ady-irodalomban is. Bár a század
előn Nietzschét mindazon mozgalmak ellenfelüknek tartották, amelyek bármilyen összefüggésben a 
fasizmus előkészítői közé sorolhatók, mégsem vizsgálták az akkori Ady-irodalomban összefüggően azt 
a pozitív szerepét, amit ténylegesen betöltött. S mivel a nietzschei individualizmus költői-metaforikus 
megfogalmazásukban meglehetősen határozatlanul tárgyra vonatkoztatható motívumai tovább élnek a 
fasizmus pszeudoindividualista ideológiai zavarosságaiban, sokáig nem válhatott világossá teljes mérték
ben az individualizmus, mint eszmetörténeti áramlat, időleges fontossága a kor legélesebb társadalmi-, 
politikai harcaiban, Lukács és Révai, valamint Király István individualizmus-értékelései ellenére sem.8 

Van azonban egy olyan tágabb összefüggésrendszer is, amelynek megvilágítása elhúzódott e körülmény 
miatt, s ami nemcsak a Nietzsche Ady-kapcsolat, de Ady egész életműve szempontjából is döntő. 
Babits így fogalmazza ezt meg a Halálfiaiban: „Bizonyos, hogy a politika helyét a világnézet kezdte 
elfoglalni."9 A „második reformnemzedék" (Horváth Zoltán kifejezésével élve)1 ° harcát ugyanis igen 
sokáig nem a kialakult politikai status quo ellenséges terepén, s nem is a (tiszta) művészet régióiban, 
hanem mindenek előtt a tágabb értelemben vett világnézet1 o a hadjárataiban vívta. Nem véletlenül írta 
Gárdonyi, Ady, Prohászkájában az akkori progresszió iránt pozitív elfogultsággal nemigen vádolható 
Sík Sándor; „A tárgyalt negyedszázad irodalmára jellemző, hogy java írói csaknem valamennyiének 
eleven és egyéni, saját világnézete van, amit az előbbi kornak csak egyes, legkiválóbbjairól lehet el
mondani."1 * 

Nemcsak a liberalizmus (szabadelvűség) veszítette el (akár az ekkori egész Európában) világnézeti és 
morális hitelét, amely pedig nem sokkal azelőtt, a millennium éveiben még utoljára töretlen fénnyel 
ragyogott, de olyan új társadalmi átrendeződési folyamat vált láthatóvá, melynek résztvevői éppen 
világnézeti érvekkel harcoltak. Mindenki előtt kezd például nyilvánvalóvá válni a szociáldemokrácia 
súlya és jelentősége, egyre nagyobb erővel bontakozik ki a katolikus tömegpártok immár szociális 
problémákat is a felszínen magáévá tevő rendszere. Jelen van egész Európában a militáns nacionalizmus 
összes árnyalatával. Minden mozgalom természetesen lép fel célja, követelése, érvei általános világ
nézetté rendezésének igényével.1 a Ha a kor Magyarországára pillantunk, aligha találunk olyan, teore-

7 HALASY-NAGY József: A filozófia kis tükre. A Könyvbarátok Szövetsége Kiadása. Bp. é. n. 140. 
'LUKÁCS György: „Ady Endre", 1909; „Ady, a magyar tragédia nagy énekese", 1939, ez 

utóbbiban: „Ady számára saját egyénisége, saját Énje, saját egyéni élményei történelmi jelentőséget 
nyertek." LUKÁCS György: Magyar irodalom, magyar kultúra. Válogatott tanulmányok. Bp. 1970. 
RÉVAI József: „Ady Endre", 1940-41. In: Válogatott tanulmányok., Bp. 1960. KIRÁLY István: 
Ady Endre. Bp. 1970. 

'BABITS: Halálfiai. Bp. é. n. 436. 
I "HORVÁTH Zoltán: Magyar századforduló.Jíp. 1961. Első kiadás. 
i o la „világnézeten" elsősorban nem a romantika s Dilthey fogalmait értjük, hanem a monarchiában 

Chamberlain, ̂ ejninger, a fiatal Lukács és Fülep Lajos egy irányba mutató világnézet (Wel-
tanschauungjKogalmát. Maga Ady is ismerte ezt a fogalmat: „Ennek az átmeneti korszaknak nagy 
gondolkodókra, irányítókra van szüksége." {Jtiimfy dalai, 1899. jan. 25. DFL.) 

I I SÍK Sándor: Gárdonyi, Adv, Prohászka (Lélek és forma a századforduló irodalmában). Bp. é. n. 9^ 
1 a t jelenségre a prohászkai világnézeti katolicizmus mellette helyütt csak az 1911-ben megindított 

Tisza-Her czeg:f éle Magyar Figyelő világnézet-konglomerátumát említenénk. - Rendkívül jellemző, 
hogy Járgyalt korszakunk végén MEDVECZKY Frigyes akadémiai előadásában a következőket 
mondja: „ . . . a filozófiai gondolatokkal foglalkozó elmék sorában mainap is találkozunk olyanokkal, 
kik jgy általános világnézet constructiojában látják minden filozófiai gondolatunknak a végső és 
legfőbb célját. . . . sőt úgy látszik, hogy jizoknak száma, kik az ilyen összefoglaló világnézetben 
keresnek megállapodást és kielégítést, újólag fokozatosan emelkedik." (Medveczky kiemelései - K. E.) 
Nála azonban e kategória a „keresztény morál fenséges világa" iránti mély vágyakozást írja körül; egy 
olyan állapotban, amikor az irodalomban nem csak a féktelen költői szabadságra igényt tartó 
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tikusan egyáltalán felvehető „tengelyt", melynek mentén ne kettőzó'dött volna meg a társadalom, s ne 
dúlt volna világnézeti küzdelem. Konkrét esetekben mindezek a kettősségek különböző árnyalatokban 
társulhattak egymással. Ady egész pályájával is rendkívüli mértékben összefügg az a tény, hogy mint 
említettük, a politika arra rendelt fórumaiba ugyan mindezek a küzdelmek alig szűrődtek be, a liberális 
sajtóviszonyok azonban lehetővé tették, hogy „világnézeti" érvekkel hathassanak a közvéleményre. 
1911-ben még Tisza István is szükségesnek érezte, hogy megindítsa a Magyar Figyelőt, s ebben -
híressé vált támadást intézzen Ady ellen, a „rombolás"-sal szemben az „épülés elszántságára" hivat
kozva. 

A kor Magyarországa nem volt mentes paradoxonoktól. így például a magyarországi polgárság leg-
öntudatosabb csoportja a (fennálló) parlamentarizmus ellenségeként indult, s nem kisebb paradoxon 
Ady darabontsága sem. A fennálló viszonyok talán legtöbbet látó bírája a miniszterelnökségi sajtó
irodán érvényesíti elfogultságoktól mentes szemléletét. Ez a küzdelem, mely elsősorban a világnézet, 
majd a szociológia, a gazdaságtudomány stb. területén ment végbe, kristályosította ki a két egymással 
szembenálló, s egymástól minden átfedés ellenére is jól elkülöníthető tábort: az uralkodó, tabujellegű 
„ábszolútumok", illetve az ezeket viszonylagossá, tenni igyekvők csoportját. A társadalmi küzdelmek 
világnézetileg is árnyalt összecsapásai ugyanis minden esetben valamilyen „abszolútum" körül jöttek 
létre. Nem volt e korszakban az „abszölútumoknak" nagyobb rombolója Adynál, s igen kevesen látták 
oly korán és oly világosan az „ábszolútumok egymással való összefüggését, mint ő.1 3 S a Nietzsche-
hatás egyik „csatornája" éppen a nemet mondó, kalapáccsal filozofáló, előítéletek, hamis tudatok, 
„bálványok" ellen síkra szálló Nietzsche eszméinek adekvát felhasználhatósága volt az akkori Magyar
országon. Adynak az Egy cinikus ember meséi című Bíró Lajos művéről írt publicisztikája, éppen 
ennek az abszolútumokat romboló programnak tudatos meghirdetése, aminthogy a „Nem" prófétá
jának látja Ady Nietzschét 1908-as, Fényes Samu Zarathustra-f ordítása alkalmából írt vallomásában 
is.1 4 Az abszölútumoknak ez a történelmileg kialakult, gyakorta szinte már irracionális egymás

szépirodalom, hanem az elméleti iskolákban is - és az életben lépten-nyomon találkozunk az ethikai 
subjectivismus, relativismus és nihilismus ... megnyilatkozásaival". Hogy mindezért Medveczkynél 
még 1910-ben is egy ember (!), a „hatalmas, romboló genie", Nietzsche felelős, adalékot szolgáltat 
gondolatmenetünkhöz is, még ha Medveczky írását részleteiben és szándékaiban nem is tudjuk itt 
elemezni. (MEDVECZKY Frigyes: „Filozófiai szükségleteink és az ethikai renaissance". In: A Magyar 
Filozófiai Társaság Közleményei, Bp. 1910.) 

1 3 Lássuk, hogyan ítélte meg Ady az „abszölútumoknak" e rendszerét (s eközben konkrét 
példákkal is meg tudjuk világítani fenti állításainkat). Az irodalmi életet illetően: „Amit pedig előre 
bocsátottam eddig, az nem akar holmi irodalmi kérdés taglalása lenni. Ez nagyon veszedelmes dolog, 
mert nálunk az irodalmi kérdéseket negatíve támadják: semmit se bizonyítanak, de mindent 
tagadnak." (Szilágyság, 1898. ápr. 2.) Nem sokkal később születik az a most már az egész társadalmat 
felmérő felismerés: „A demokrácia nevében van három uralkodó osztályunk: a régi és a csinált 
nemesség, a főbureaukraták és a pénzemberek." (Szolnok-Dobokai hagyaték, Debrecen, 1899. máj. 9. 
stb.) Ide illesztenénk Kosztolányi visszapillantását az „1900-as ifjúság"-ra, amelyben ugyanerre a 
szembenálló két táborra utal: „Csöndes szerény fiatalemberek, kik egy új és igaz irodalom lehető
ségéről álmodoztak. De akadtak itt csodabogarak és különcök is, kiket már meglegyintett a század
változás rendkívülisége, tejarcú gyermekek szakállasán, szandállal, tolsztojánusok, angol pipával, 
szocialisták, kik tudományos könyveket bújtak, és éjszakákon át vitatkoztak az utcán, gázlángok alatt, 
spiritiszták, metafizikusok, a másik oldalon pedig a régiek, az álmos költészet és politika őrei, kik 
féltékenyen neszeltek minden új jelre, kezükben tülökkel és fütyülőkkel A leendő magyar társadalom 
mikrokozmoszát tükrözni látom e tanterem mikrokozmoszában." K- D., Írók, festők; tudósok. Tanul
mányok magyar kortársakról. 1.1958. 233. (Kiemelés nem az eredetiben.) 

14 Rombolás, mint a fennálló elleni harc az új építés érdekében nem ritka Ady ekkori és későbbi 
publicisztikájában sem. Itt idéznénk, hogy még 1908-ban is ezt a mozzanatot tartja Nietzsche-
élményében legkiemelkedőbbnek: „Ha ő nem volna, talán sokan nem volnánk, de ha volnánk, mi 
volnánk az eldobott mankók, melyeket még tűzbe se vetnének, ő volt az első nagy alkotó, aki 
rombolásával megalkotta a mi bátorságunkat. - Testvéreim, csak annak van joga Nietzschét úgy 
szeretni, aki olyan nehezen találkozott vele, mint én. Már tizenkilenc éves voltam, s még mindig csak 
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mellettisége meghatározója lett e progresszió stratégiájának. S mivel az abszolútumok uralmát érő 
kritikákat a sajtóviszonyok adott rendszerén belül nem lehetett elhallgattatni, elkövetkezett az az 
„ellenstratégia", hogy hatásuk kikapcsolására vagy semlegesítésére magyartalannak, erkölcstelennek 
stb. bélyegezték ezeket. Ilyen viszonylagossá teendő (vagy éppen — másik oldalról - megvédendő) 
abszolútum volt, hogy csak néhány igen esetleges példát említsünk, Benczúr Gyula festészete (Fülep 
írásaiban), a Petőfi-Arany iskola, a kritikai gondolkodásban Gyulai Pál, általában a vallásos világnézet 
hegemóniájának kérdései (ebben a tekintetben a felekezetek egymással vívott harca másodlagossá vált; 
hogy témánk körén belül maradjunk: az ateista istentagadó Nietzsche ellen egyek Prohászka Ottokár 
vagy Vetési József a protestáns Masznyik Endrével vagy Szász Bélával), abszolútumnak számított 
negyvennyolc „hivatalos" értékelése, s az volt igen sokáig és igen nagy nyomatékkal a szociális 
kérdések elhallgatása vagy említési módja, az egyház társadalmi szerepének, valamint az „erkölcs" értel
mezéseinek problematikája is. Ezekben az években ezek az „abszolútumok" egymással szervesen függ
tek össze, annak ellenére, hogy - természetesen - eredeti arculatukat tekintve korántsem feltételezték 
volna egymást. Ludwig Wittgenstein nyelvről tett megállapításával élve: olyan volt az abszolútumok e 
rendszere, mint egy régi város, ahol a legkülönbözőbb korokból származó épületek állnak egymás 
mellett... 

Találkozás Nietzschével - 1903-ig 

Bár nem osztjuk azok nézetét, akik Ady első két verseskötetét teljesen másodlagosnak, illetve 
sikerületlennek ítélik, mégis kétségtelen, hogy az Új versek Adyja autonóm költői rendszerben 
összeálló új költői „szótárral" (Schöpflin), összefüggő egyéni költői dikcióval jelentkezett. Bár tanul
mányunk főképp a Nietzsche-hatással foglalkozik, ebben az összefüggésben jelentenénk ki, hogy mind 
az „ideológiai", mind pedig az attól viszonylagosan elválasztható poétikai Nietzsche-hatás kizárólag 
mindkét terület hatástörténetének egészében nyerheti el végső helyét. Nemcsak az említett és nem 
említett magyar, de más külföldi hatások is sürgetik a hatástörténet különböző vetületeinek egye
sítését. 

A Nietzsche-hatás már 1899-től indul, s több hullámban megy végbe. 1903-ig a megjelenő 
nietzschei terminológia s a Nietzsche-említések még egyáltalán nem a Zarathustráia. vallanak (nem is 
járnak érdemleges költői tanulságokkal). A Zarathustra ideologikus és költői hatása 1903-ban mutat
ható ki először. Feltevésünk szerint Ady - a nagyváradi barátok, segítő „szellemek" hatása mellett, 
vagy éppen azok indíttatására — ebben az évben németül tanulmányozza Nietzsche filozófiai költe
ményét. 

Találkozásuk ismertetése előtt elgondolkodhatunk azon, hogy Ady, akit mint önvallomásos verse 
tanúsítja, soha más nem vonzott, mint politika és szerelem, ahhoz a Nietzschehez fordul, aki egyik 
tekintetben sem lehetett vezetője, ö a lehetséges legtávolabbról figyelte kora politikai-társadalmi 
valóságát, ezt több szempontból alaposan félre is értette, mivel mai szemmel nézve hihetetlenül keveset 
tudott korának társadalmi valóságáról. Tragikus és véletlenszerű szerelmi soisa pedig a másik nagy 
Ady-témában tette folytathatatlanná őt. 

azt éreztem, hogy valakinek az árnyéka vagyok. Bambán futottam valaki után, s a nevét is öregh [!] 
Jánostól hallottam először, aki Debrecenben professor philosophiae. Csak annyit mondott róla, hogy 
Nietzsche bolond volt s meghalt agylágyulásban. S nekem az elfelejtett der-die-das sem volt akadály, 
hogy tudatlan árnyékából tudatos árnyéka legyek." „Nietzsche és a Zarathustra." 1908.-ÖPM. IX. 
182. (Kiem. - K. E.) Állításnak és tagadásnak, építésnek és rombolásnak, kötődésnek és szabadulásnak, 
az általunk jellemzett okokból következő, szinte szétszakíthatatlan egymást feltételezése klasszikus 
szépséggel jelenik meg a következő sorokban is: 

(-) , ( • ) 
Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó 

<-> (• ) ( • ) ( - ) , 
Protestáló hit s küldetéses vétó 
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Ady debreceni joghallgató korában hallott róla először (1896-98), öreg professzortól, aki nagy 
valószínűséggel a Stein Lajos-féle kilencvenes években született Nietzsche-ismertetés tényanyagára tá
maszkodott. (Stein Nietzsche-felfogását illetően. 1. Az abszolútumok relativizálásának útján című disz-
szertációt. Valószínű azonban az is, hogy öreg János interpretációja értékelésében már más lehetett 
mint Stein Lajosé.) A debreceni korszak legvégén már fel-feltűnnek Nietzscheié emlékeztető utalá
sok újságcikkeiben, de ebben a korszakban még a schopenhaueri világmegvetés álláspontján 
áll, ez a típusú „világfájdalom" jellemzi. (L. pl. a Gretchen, Betegen, Dies Doloris vagy a Paraszt
tragédia c. debreceni írásokat vagy „Kíváncsi"-nak írt leveleit.) 

A nagyváradi publicisztika tanúsága alapján Nietzsche alakja az új század első két évében mint 
„egyetemes gondolkozó" a legdöntőbb Adynál. Ez a Messiás-méretű, magányában az emberiségnek új 
értékeket, új világnézetet hozó óriás váltja fel a kereszténységet, melynek világnézeti, tudományos és 
társadalmi-politikai szempontból már Ady szemében nincsen értéke. Az univerzális gondolkozó azon
ban a magyar állapotok „megváltására" is alkalmas. Legjellemzőbbnek talán az 1902-es/l hétről meg
világítását tartjuk. Itt (Szilágyi Géza versmotívumára támaszkodva) Carolus panaszkodik Nietzschének 
(!) a magyar állapotokról, s Nietzsche így válaszol neki: „Excelsior! Bátrabban! Az örök tépődők, az 
örök elégedetlenek innen az én mostam hazámból kapják lelkükbe az emésztő mérget. Ök a földet ide 
akarják hozni, a mi hazánkhoz. A tépődők, a nagy tudók, a nagy megvetők, a nagy fantaszták, a nagy 
önimádók: ők a tudás birodalmának földre küldött gyönge követei. Mikor kifáradnak: szárnyakat 
küldünk nekik, hogy ide repüljenek."1 s A Messiásság, megváltás és a társadalmi, sőt nemzeti harcok 
egysége nyilvánvaló. Az „egyetemes gondolkodó" ekkori alakja (Nietzschénél is logikusan összefüggő 
módon) vezet el a rombolás programjának meghirdetéséhez, mint erre a Bíró Lajos-kritika a legjobb példa. 

1901-ben és 1902-ben tehát az alkotva romboló s a rombolva alkotó „univerzális" gondolkodó Ady 
ideálja, s meglepő módon, még 1903-as verseiben nem találjuk nyomát a nietzschei (zarathustrai) stílus 
hatásának. Ez már maga is arra enged következtetni, hogy sokat hallott, olvasott már Nietzschéről, de 
a Zarathustrát még nem olvasta. Még mielőtt erre rátérnénk, vessünk egy pillantást a versekre, ezek 
ugyanis néhány motívummal gazdagítják Ady Nietzschéhez fordulásának okait és indokait. A Versek 
keresztényellenességej^uftc^ még egyértelműen Heine hatását jelzi, nem egészen kizárt azonban, 
hogy már Nietzsche hatása is belejátszott1 <r"~~"—— 

1 s A hétről, NN. 1902. febr. 16. 
16 Némely debreceni vers, majd a Még egyszer több darabja tartalmazza a tragikus nagy ember, a 

Messiás sorsának szükségszerű tragikumát. E versek nagy részében (mint arra utaltunk) félreismer
hetetlenül jelen vari már az új hitet hozó, az előítéletek, elfogultságok ellen harcoló, babonákat levető 
Nietzsche hatása. Kézerifekvő feltételezés lett volna arra gondolnunk, hogy itt a „mámor", „alkohol" 
stb. motívumai, melyek a Még egyszer verseiben, de az akkori publicisztikákban is majdhogynem 
állandó kísérői a „nagy ember" említésének, Heine s más 19. századi költők eszköztárából származnak, 
valamint arra, hogy Ady ezzel a hagyománnyal mintegy egybeolvasztotta Nietzschéről való képét. A 
„dionüzoszi" jelző is ebbe az irányba mutat, nietzschei eredetű, de valóságos mámort, s életörömet 
elég kézzelfogható módon testesít meg nála. (így van ez egyébként Juhász Gyula Nietzsche-képe 
esetében is.) Kiegészítenénk azonban e kézenfekvőnek látszó gondolatsort: Ady (aminthogy Juhász) 
bizonyára nem tudta, nem tudhatta még az új század legelső éveiben Nietzsche vérbajának igaz 
történetét. Ezért tételezték fel, s ebben a nietzschei hellenizmus, az apollói-dionüzoszi szembeállítás a 
Tragédia-születésében, mindenképpen meg kellett erősítsék őket, hogy Nietzsche is amolyan „mámor
fejedelem" volt. így például a következő két sor most már Heine, Byron és más elődök mellett 
Nietzschére is vonatkozhatott: 

S kik rátermettek messiási sorsra, 
Belehulltak mámorba, alkoholba. 

Prohaszkanak közvetlen jelentőséget tulajdonítunk Ady Nietzsche-élményében (újra csak Stein Lajos 
nyomán, bár azt némileg kiszínezve ő szintén „kicsapongó"-nak írja le Nietzschét, akinek „erős 
érzékiség"-ét igen konkrétan és egyáltalán nem elméletiekre vonatkoztatva értelmezi: „Ez az irányzat 
parasztlázadás az etikában, orgia az Akadémia berkeiben, kaszárnya-éj a Santa-Maria Maggiore 
templomaiban. ( . . . ) . . . a métely sírjába húzza a modern kor ifjúságát." („Két világnézet", Magyar 
Sión, 1902.) 
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E versek összegezésének tekinthetjük valóban e strófát: 

Jobb nem vagyok, mint annyi sok más, 
Egy beteg (!) kornak dalosa. 
Vergó'döm az ellentétek közt, 
De irányt nem lelek soha. 
Magas, dicső eszmék hevítnek, 
De elkapja tömegnek árja: 
Bennem van a kornak erénye 
S bennem van minden léhasága. 

A Még egyszer versei, nem hiába látta bennük Hatvány egy afféle megyei Nietzsche líráját, már 
át és át van szőve nietzschei motívumokkal, azt is mondhatnánk, hogy talán némileg gazdagabban és 
árnyaltabban is, mint az első két váradi év publicisztikai termése. Egy névtelen kritika is erre emlékez
tet.1 6 a Publicisztikájában pedig ezzel egyidőbenbüszkén ír önmaga megtalálásáról. Az egyértelműen a 
schopenhaueri (életgyengítő) pesszimizmus levetkezésének és egy (nyilván másokkal kiegészített) 
Nietzsche-hatásának eredménye: 

lm, bevallom, hogy nem hiában 
Vergődtem, nyögtem, vártam, éltem, 
Megleltem az igaz világot, 
Megleltem az én dölyfös énem (!), 
Megleltem, ami visszaadja, 
Amit az élet elragadt: 
Annyi szenny közt a legtisztábbat 
ím, megtaláltam magamat! . . . 

Erre utal a következő két, kiragadott, sor is: 

A tagadás az első isten 
S első hazugság volt a fény. 

A Strófáktól írja Somló Bódognak, hogy megírásakor még nem olvasta Nietzschét (vagy csak a 
Zarathustrát\), mégis rámondják, hogy hatott rá. A versben levő esetleges Nietzsche-gondolat valóban 
nem döntő, a saját bukását is „akaró" nagy egyén számos költői gondolatkör része lehet. 

Nemcsak az „akaró" ember új e kötetben az akarattalan schopenhauerival szemben, de ennek az 
attitűdnek kiegészítéseképpen a harcosan vallásellenes (mert hazugságellenes) oldal is kifejezésre jut. 
Ilyen élességgel még az akkori publicisztikában is ritka ez: 

Hazug minden, amit az ember 
Évezredekkel istenné tett: 
Csak egy igazság - közös jussú 
S egyenlő végű - ez az élet. 

Az Éles szemmel-ben megjelenik a filiszterekre vonatkoztatott „nyájember" alakja az „izmos 
buták"-ban, a Témák-bm a „szabad szellem" szokásokat, előítéleteket megvető indulata. A Még 
egyszer tehát releváns Nietzsche-utalásokat tartalmaz, gazdagítja, kiegészíti a publicisztikát. Azonban 
sehol nem láthatók a Zarathustra egyedülállóan izgalmas, egész korára ható költőt prózájának nyomai, 
s nem érzékelhető még Ady költői forradalma sem. 

• "Budapesti Napló 1903. okt. 4. Névtelen (Vészi József ? ). (Idézi: HEGEDŰS Nándor: i. m.387. 
Még egyszer. Ady Endre verseskönyve.) 
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Az „elfelejtett der-die-das""! 

„ ... fiatalkori szerelme Nietzsche . . . " 
Ady Lajos 

Éppen a Nietzsche-hatás elemzése miatt okozott problémát az Ady-kutatásban német nyelv
ismeretének kérdése. Ady Lajos, őrá hivatkozva Lengyel Béla, de mások is eleve úgy ítélték meg, hogy 
Ady nem tudott annyira németül, hogy eredetiben olvashassa Nietzschét, tehát másodlagos köz
léseken, a magyar nyelvű Nietzsche-irodalmon keresztül tájékozódott. (Ady Lajos: „ . . . élete végéig 
nem jutott el odáig, hogy nehezebb [!] német szöveget megértsen.") Kovalovszky Miklós viszont, 
mérlegelve azt a tényt, hogy a Zarathustru Ady nagyváradi évei alatt még nem jelent meg magyarul, 
arra a következtetésre jut, hogy Ady önállóan, eredetiben olvasta Nietzschét.17 

A kérdés eldöntése nem könnyű. Ady többször ellenzi a német nyelvű kultúrára való orientálódást, 
így például: „Az a mi nyomorúságunk, hogy a némettel szállíttatjuk magunknak a kultúrát." (Péntek 
esti levél. 1905. ápr. 30.) A monarchiabeli lét, a negyvennyolcas hagyományokból fakadó eró's 
németellenesség hozzájárulhattak az ilyen, akkoriban meglehetősen elterjedt állásfoglaláshoz. Ady egy 
helyen (azonosítva az osztrákot és a németet) igy ír: „Nemcsak a német [!], nemcsak a nagy terhek öl
nek minket, de . . . az erkölcsi süllyedés, az elesettek halmai" (Visz az ár... Nagyváradi Napló 1901. 
nov. 1.) 

Ady azonban olvasott németül. Nietzschével való megismerkedésről is ez marad emlékezetében: „S 
nekem az elfelejtett der-die-das sem volt akadály, hogy tudatlan árnyékából tudatos árnyéka 
legyek . . . " (Nietzsche és Zarathustru. 1908.) Egy 1901-es írásában „egy német lapban" olvasott vers a 
cikk apropója (Vera házassága. Nagyváradi Napló, 1901. jún. 5.). Gorkij darabját egy helyen német 
címén említi (A börtön filozófiája Nagyváradi Napló, 1903. június 9.): „Nachtasyl". Emlegeti az 
apropóul választott anyagok német nyelvű újságmegjelenési helyét: így pl. Neue Freue Presse (Nagy
váradi Napló, 1903. július 28„ 1909. június 10.) Vaterland (Nagyváradi Napló 1903. július 31.). Egy 
kétes írásának címe: A Neue Freie Presse és a magyar reakcionáriusok. (Nagyváradi Napló, 1903. június 
25.) Valószínűtlen, ámbár nem zárható ki egészen, hogy Adynak akadt volna mindig, az újságírói 
munka minden lehetséges helyzetében, olyan megbízható munkatársa, aki lefordítja neki ezeket a 
cikkeket, amelyekre ő válaszol, illetve reflexióit kifejti. Időnként megjelennek szövegében német 
szavak, mondatrészek, kifejezések, melyek élénkítik a stílust és sajátos funkcióval rendelkeznek. 
Használatuk azonban újra csak helyes. Néhány példa: „Kiélni magát, mint a német mondja" (III. 
177.); „Aus ist die mulatság" (1902. nov. 1. valamint 1905. jún. 3.); egy Heine-idézet: „Mein 
Liebchen, was willst du noch mehr? " (1903. június 4.), „zum Beispiel" (1905. ápr. 30.); Ünnep 
ünnepet ért mindenütt, ameddig csak die deutsche Zunge reicht." (1905. május 3 ); „Uj tengeralattjáró 
hajói vannak a német tengerészeinek, csodálatosak, nie da gewesen tökéletesek." (1905. aug. 10.); 
»Kulturvolk" (1905. május 6.). Egy levelében Hatványnak ezt írja: „Kár érte, de das ist das Leben." 
(1911. febr. 22.) Nemcsak vállalja a recenzió megírását Dóczi Lajos Goethe-fordításáról, de helytálló 
megállapításokat is tesz („Dóczi Lajos Goethe-fordítása." Budapesti Napló, 1906. június 28.), valamint 
megjegyzi Ibsen halálának alkalmakor: „Dicsőségét a német nyelv segítsége közvetítette és sokszorozta 
a világon." (Budapesti Napló, 1906. május 24. Ibsen meghalt). Láng József közlésére támaszkodva 
említem, hogy számos Adynak írt német nyelvű levél van hagyatékában. A válaszlevelek egyelőre nem 
kerültek elő. 

Mindezek a tények természetesen még nem perdöntőek. Tudjuk azonban még, hogy középiskolás 
korában lefordította Goethe Torquato Tűssójának nagy részét, élete végéig rajongója maradt Heinének, 
valamint Nietzschének is. Feltehető, hogy később önmaga is igyekezett ködökbe burkolni fejlődését, 

1 'KOVALOVSZKY Miklós: Emlékezések Adyról II. 86. 
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nagyon kevés az 1908-as „Njetzsche és Zarathustrá"-val rokon önvallomása, muhelypoetikai megjegy
zés vagy önkommentár. Az is szerepet játszhat, Hogy mihez, milyen nyelvi szinthez képest mondhatta 
magáról vagy mondhatták mások róla, hogy nem tud németül. A bécsi dialektust beszélő, önmagukat 
könnyen kifejezni képes nagyváradi polgárokhoz képest nyilván érezhette így, ami önmagában nem 
jelenti azt, hogy ne olvashatott volna önállóan. Nietzsche és a Zarathustra (elsó'sorban) nyelvileg nem 
igazán nehéz szöveg. Egyelőre összegezésül még egyszer aláhúzzuk: Adynak feltétlenül kellett tudnia 
olyan fokon németül, hogy a naponta kezébe kerülő újságokat, valamint az őt igazán és mélyen 
megindító költőket és gondolkodókat elolvashassa. 

Az 1903-ban Brüll Bertának írt ismert levelében nemcsak lelkesen szól Nietzsche Zarathustrájáiól, 
hanem több sort idéz is belőle magyarul; bizonyára saját (szép) fordításában. 

Az 1903-os év 

Feltételezésünk szerint az az Ady, aki már 1903 előtt „szentjei" közé sorolja Nietzschét, akitől 
már olvas is (többen említik, hogy aforizmákat) s akiről más forrásokból is igen tájékozottnak 
mondható, 1903-ban vág neki, mégpedig időben közel Párizsba készülődéséhez, a Zarathustiúnak. 

1903 amúgy is kiemelkedő jelentőségű éve Adynak. Kiábrándulása a szabadelvűségből („Elmúlt 
Tisza Kálmán és egész iskolája". Nem a választásról esik szó Nagyváradi Napló, 1903. február 25.) 
befejezetté válik, s világosan látja a politika és világnézet általunk már többször érintett megváltozott 
viszonyát is: „A politika, hála Istennek, kezd kimenni a divatból." (A hétről, Nagyváradi Napló, 1903. 
június 28.) Ez év elején jár Prohaszka Nagyváradon, ami Adyt a következő telitalálat megfogalmazására 
indítja: „A magyar antiklerikalizmus nem elég intelligens. Ez a legnagyobb baja. . . . Nem tudo
mányos." (Prohaszka Ottokár Nagyváradon, Nagyváradi Napló, 1903. január 20.) S ha tekintetbe 
vesszük, hogy Prohaszka fő ellensége 1902-es Magyar Sion-beti tanulmánysorozata alapján Nietzsche 
(!), s lényegében Stein Lajos interpretációját alkalmazza a Zarathustráia, ez szinte felhívás is lehetett a 
Zarathustra elolvasására. Ez év derekára esik a Somló-ügy, Ady nagy csatája is. A mi szempontunkból 
azt emelnénk ki e kellően feldolgozott összecsapásból (abszolútumok és relativizálásuk között), hogy 
Ady, éppen nagy egyén-programja, a romboló alkotás hitvallása miatt lép túl már ekkor a „problé-
mátlan" evolucionizmuson, bár őrzi magában elemeit. A vita maga kevés Nietzschére vonatkozó elemet 
tartalmaz. Somló Bódog Nietzschére utaló gondolatai (1. Az erkölcs túl követelései c. tanulmányt)18 

nem játszanak szerepet a vitában, A Somló-ügyben lép fel viszont először „Zarcthustra" (Zarathustra a 
jogakadémián)"1 9 ami újra az 1903-as olvasásra valló momentum. Ez év november végén fogal
mazza meg az Itthon vagyok-bm vallomását az élet mellett, amit a szakirodalom egyértelműen a 
Nietzsche-hatás egyik fő bizonyítékának tekint: „Az élet szent, szép és hatalmas valami." Zarathustrai 
jelzők zárják a vallomást: „ . . . Csak önmagamat akartam megtalálni, s ma már úgy érzem: büszke, 
szabad és bölcs vagyok." 

És ez év augusztusában ismeri meg Lédát is. Brüll Bertának ez év őszén Nietzsche Zarathustra-
járói szóló lelkendező sorai pedig egyenesen arra engednek következtetni, hogy valamilyen 
formában szó esett közöttük e műről is: „Nézze, most Nietzschét olvasom újra. [Lehet, hogy nem a 
Zarathustrát olvasta korábban - K.E.] Ide írok valamit: Ha ingovány és mély bánat is van a földön; 
akinek lábai vannak az még az iszapon is átfut, s táncol, mint a tisztára söpört égen. Föl szíveitekkel, 
testvéreim, feljebb! még feljebb! S lábaitokkal se feledjétek, ti jó táncosok, s még jobb, ha a fejetekre 
álltok! . . . Mindaz, ami volt, töredék, rejtvény, rettentő véletlen, s amíg a teremtő akarat hozzá nem 
teszi: de hisz úgy van, ahogy én akartam . . . hisz úgy van, ahogy akarom, ahogy akarni fogom, ahol 

1 8 Somló Bódog, „Az erkölcs túlkövetelései". Huszadik Század. 1902.1. köt. 13-tól 
19 Zarathustra a jogakadémián, NN. 1903. szept. 13. 
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sírok vannak, ott feltámadás is van! . . . Lássa, Bertuska, ezek a csodálatos, részeg, szent igék vigasztal
nak engem két nap óta."2 ° Aligha hihető, hogy ha Ady korábban olvasta volna a Zarathustrát, meg
közelítőleg is ilyen hangnemben írt volna róla, s ez esetben ne utalt volna arra, hogy már olvasta. 

Nietzsche arca a publicisztikában 

Ha az Ady-publicisztikában megjelenő Nietzsche-alakra vagyunk kíváncsiak 1903-ig (bár az idézett 
példák a teljesség miatt későbbi írásokból is származnak.) a német költő-filozófus nevét csaknem 
minden esetben az Adyt leginkább foglalkoztató kérdések vonzáskörében találjuk. így például 
a hellén-keresztény szembeállításban, melyet egyszerre érez Heine és Nietzsche művének (utaltunk 
rá, hogy Ady sokáig félreértésből gyakorlati „életélvezőnek" is tarthatta Nietzschét). 1901. február 
2-i írásában adja meg a cikkbeli Nietzsche Carolusnak a társadalmi politikai kérdések nagy 
egyénnel kapcsolatos eszmei megoldásának receptjét. Ez időben meg-megjelenik a nietzschei 
terminológia egy-egy más eleme is: „Az emberi dolgokat mindenki megérti és megbocsátja" 
- nyílt utalás Nietzsche Menschliches-Allzumenschlichesóte; a kultúrbestiá"-nak sajátos értel
mezést ad hasonló című cikkében (Nagyváradi Napló 1902. január 29.); „Sok szó esett róla. A 
pozícióján vonul be a közéletbe. Útjából elsöpri az igazi embert, a tehetséget." Ez az interpretáció 
semmiképpen sem azonos az eredeti intenciókkal, felületesebb olvasmány, esetleg hallomás alapja 
lehetett De ezt az elhallást nem kell túlságosan komolynak tartanunk, mintegy „súlyos hibának", 

20A nagyváradi években a „jeles diák" (Fehér Dezső) buzgalmával tanuló és tájékozódó Adyt 
illetően rendelkezünk még egy közvetett bizonyítékkal is. Révész és Bölöni hűséges beszámolói Ady 
párizsi életmódjáról némiképpen kétessé tehetik a Párizsba induló Ady terveinek komolyságát. Ady 
nyelvet, sőt nyelveket akar tanulni, egyetemre akar iratkozni (!). Az, hogy Ady tanulási terveinek 
folytatásáról nyilatkozik, önmagában még nem szól költői elhivatottsága ellen: egész kora úgy 
gondolta (így a fiatal Babits, Juhász és Kosztolányi is), hogy a nagy művész egyben nagy gondolkodó 
is. A nagyváradi évek válságainak, az önmagára találás stációinak jó folytatására vallanak ezek a sorok: 
„Mindenekelőtt pedig szeretném s akarnám, hogy egy új világban a tartalmasabb (!) életben az 
önmagamhoz (!) való kedvemet és hitemet teljesen (!) visszanyerjem, s talán, hogy ott kinn egy kicsit 
megszeressem azt, amit itthon hagyok, s amiben az idő szerint nagyon kevés szeretni valót találok." 
önmagában teljesen bízni akaró, afféle „magyar egyetemes gondolkodó"-élet megvalósítása lebeg Ady 
szeme előtt, amelynek egyenes folyománya költészetének fejlődése, olyannyira, hogy kimondottan 
irodalmi fellegű tervet e sorok nem is tartalmaznak. Ady párizsi élete s e sorokban foglalt cé
lok különbsége abban lelheti magyarázatát, hogy az Adyn Párizsban teljes vehemenciával kitörő 
betegség fizikailag is (hogy e csapás lélektani következményeiről ne is beszéljünk) lehetetlenné tette e 
program megvalósítását, s jóval meghosszabbította Léda szellemi segítségének korát. A feltételezésünk 
szerint magafordította Zarathustra-soiok azonban további rejtélyszerű kérdéseket vetnek fel. Az idézet 
első része ugyanis a Vierter und letzter Teil, azaz a negyedik rész Vom höheren Menschen c. 
fejezetének 17. szakaszából származik. Az eredeti szöveg: „Und wenn es auf Erden auch Moor und 
dicke Trübsal gibt: wer leichte Füße hat, läuft über Schlamm noch hinweg und tanzt wie aufgefegtem 
Eise. 

Erhebt eure Herzen, meine Brüder, hoch! höher! Und vergeßt mir auch die Beine nicht! Erhebt 
auch eure Beine, ihr guten Tänzer, und besser noch: ihr steht auch auf dem Kopf!" Az idézet 
második része a Zarathustra második részének Von der Erlösung c. fejezetében olvasható. Az eredeti 
szöveg: 

„Alles >)Es war« ist ein Bruchstück, ein Rätsel, ein grauser Zufall- bis der schaffende Wille dazu 
sagt:»Aber so wollte ich es«" 
-Bis der schaffende Wille dazu sagt: »Aber so will ich es! So werde ich's wollen«" 

Végül az Ady-idézte Zarathustra-szöveg utolsó mondata ugyancsak a Nietzsche-mű második 
részéből, azonban a Das Grablied c. fejezetből származik: 
„Und nur wo Gräber sind, gibt es Auferstehungen." E szövegösszeállításra csupán feltételezéseink 
lehetnek. A Brüll Bertával (s nyilván Adéllal) való kapcsolatban személyes fontosságot tulajdonít
hatunk a kiválasztott részleteknek. Mindenesetre e válogatás (is) az önálló fordítás mellett szól. 
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hiszen annak ellenére, hogy a nietzschei filiszter- „kultúrbestia" igen kevéssé rokon az Ady-ábrázolta 
típussal, annyiban hasonlóak, hogy mindketten saját társadalmuk legsikeresebben „konform" 
figuráinak ábrázolják, akik önérvényesítésüket nemes értékekre hivatkozva igyekeznek leplezni. Fel
bukkan az „überdemokrata" kifejezés (Színésznő és nyelvmester, Nagyváradi Napló, 1902. december 
25), talán nietzschei reminiszcencia az „alrendűség" (Nagyvárad és az országos anarchia, Nagyváradi 
Napló, 1903. október 3.), a „nagyon emberek" (Killicrankie herceg. Budapesti Napló, 1905. február 
18.); „überweib" (Ikarosz, Budapesti Napló, 1905. március 18.); „überburzsoa" (Enyészet, Budapesti 
Napló, 1905. ápr.); újra megjelenik a „kultúrbestia" (A hazafiság revíziója, Budapesti Napló, 1905. jú-
lius 7.) - itt Kecskemethy Gyozo „kurucbrigadjat" nevezi így Ady, ami mar egyértelmű értékelés: s az 
„Übermensch" (Akitől Berlinben félnek, Budapesti Napló, 1905. július 9.). A Nietzschétől átvett 
stílussajátosságok közül az, ami a publicisztikában már 1903 (!)-tól, a versekben pedig az Új versektől 
kezdődően kimutatható, s amivel dolgozatunk egy más helyén is foglalkozunk: a halmozott jelző
használat. 1903-ban Újházi Edéről írja: „nagy, derűs, büszke, bölcs tető" (Újházi Ede, Nagyváradi 
Napló, 1903. január 13.). Újházi Ede művészi egyéniségét nietzschei fogalmakkal jellemzi: „Az antik és 
finom kiadású epikureizmusnak s a modern nietzscheizmusnak kibékítő formáját találta meg . . . " E 
jelzőkezelés fő elemei közül például a „magasság", „magasból nézés" motívuma általánosítódik, s 
gyakorta megjelenik más összefüggésekben is: „Ahogy hidegen és magasból nézzük, látjuk a maga 
szánalmasságában ezt az embersereget." (Amit Bánffy mondott Nagyváradi Napló, 1903. augusztus 8.) 
„[Gárdonyii - ama írók közül való ő, kik nem magasságból nézik a dolgokat és kik, ha naivak, ezért 
éppen nem röstelkednek." (kétes: Annuska, Nagyváradi Napló, 1903. április 22.); „Valaki ismét a nagy 
Titok felé akar röpülni, s ön-vérével hiába öntözi szárnyait. A nagy Titok még mintha távolodnék. Nem 
volt kegyesebb Shakespearehez, Goethéhez, Nietzschéhez sem a nagy Titok. De legalább engedte, hogy 
felé törjenek e nagy szárnyú lelkek." (A sivatagban, Budapesti Napló, 1906. január 7.). Ibsen halálakor 
mintegy összefoglalja e motívumokat: „Észak komor és nagyszerű Messiása egy utolsót lázadt és 
meghalt... Nagyon havas és fagyos ormokra kúszott az új normann isten. [!] Gondolat-manói nem 
bírták a fönti hideget, s az értelmes ember-példányok leggyönyörűbbje, Ibsen Henrik, az utolsó 
időkben hülye volt. Csakhogy éppen szerencsésebb az istenkedő normann-germán világnézet egy másik 
új képviselőjénél, Nietzschénél." (Ibsen meghalt. B.N. 1906. május 24.) 

Ady 1903-as publicisztikájának vizsgálata is szolgáltathat érveket annak elbírálásához, vajon Ady 
valóban 1903-ban foglalkozott-e először a Zarathustrával. Ez a tény megvilágíthatná Nietzsche hatá
sának két korszakban, úgy is mondhatnánk, két hullámban történő végbemenetelét. így 1903-ig 
Nietzsche már Ady döntő szellemi élményei közé tartozik, számos, művében késcbb is továbbélő 
irányt és ösztönzést kapott addig is tőle. 1903-ban következik be - e szerint a hipotézis szerint - a 
Zarathustra - bizonyára legalábbis részleteiben - önálló tanulmányozása alapján Ady kifejezés
módjának az a forradalma, ami megújította költészetünket, s az Ady-„szótár" Ady-„szemiotika" 
összefüggő rendszeréhez vezetett. 

Említi ugyan egyszer (1900-ban, Szilágyi Géza verseskönyvére róva) Zarathustra nevét, de 
1903-ban jelennek meg először publicisztikai írásaiban erre utaló fordulatok. Szó volt már a jelző
használat sajátos módjáról, most jellegzetes és félreismerhetetlen Zarathustra-fordulatokra bukkanunk 
a Zarathustra a jogakadémián c. írásában. „Uj igazságok"-at hirdetnek itt, „Azt mondom nektek", 
„Mondom nektek", „tanítom nektek", így a próféta. Valamint: „Tűzzétek ki az élet célját, s van-e 
szebb cél, mint beházasodni és szőlőt venni. . ." Ezek a nietzschés fordulatok, mivel akkor még 
magyar Zarathustra nincs, feltehetően egyéni fordítások, amint annak kell tartanunk a már említett, 
Brüll Bertához 1903-ban írt levél nietzschei szövegrészleteit is. Az „abszolutumok" érveit és igazságait 
ironikusan hirdető Zarathustra megjelenése nem jelenti azt, hogy Adynak itt kritikus volna viszonya 
hozzá. A prófétai fordulatok ironikus használata a publicisztikai ötlet, a „poén", mely felerősíti a 
diszkrepanciát az ellenfél gondolatainak üressége és a tekintélyének szinte már profetikus önbizalma 
között. Esetleg visszanyúlhatott itt Ady az általa tisztelt Ignotus egy, a kilencvenes években a Hétben 
megjelent írásához is, ahol Ignotus (aki egyébként egy percre sem barátkozik meg Nietzschével, s ezzel 
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ki is rí a Nyugat táborából) Also sprach Julius Kautz címmel igyekezett belülró'l bemutatni ellenfelét, 
nietzschei szóhasználattal. 

Az 1903-as publicisztikájában jelennek meg először a későbbi költői kifejezésmód nyomai. Az 
idézett példákról nem állítjuk, hogy feltétlenül nietzschei eredetűek, mégis szemléletmódjukban, 
kifejezésükben előlegezik már azt a nyelvi, kifejezésbeli minőségi változást, ami Adynál mindenekelőtt 
a Zarathustra hatására ment végbe: „Micsoda sekélyes vizekben fulladnak, merülnek hát nálunk 
hatalmas, súlyos és büszke gályák! . . ." (Merénylet a nagyváradi jogakadémián. N.N. 1903. május 29.); 
valamint: „A csatornákon büszkén úsznak a kalóz vitorlások, övék az ország, hatalom és kloáka. A 
kalóz uraké s a kalóz zsoldosoké. A közös csatornákhoz közeledni sem képes az ízlés, tisztesség, 
intellektus. Nézem a víg kalózhajókat. Egy pár szárnyuk mintha fekete betűs újságlapokból volna." 
(Képtelenség. N.N. 1903. június 19.) 

Az 1903-as publicisztika tehát minden eddiginél elmélyültebb Nietzschével való foglalkozásra utal, 
s az eddigiek alapján egyre inkább előtérbe kerül a Zarathustra. Egyetlen biztos adatot ismerünk: a 
Brüll Berta-levelet. Ez a levél, valamint elsősorban a Zarathustra a jogakadémián valószínűsítik, hogy 
Ady 1903 őszén olvassa a Zarathustrát. 

Mások s a magunk eredménye is szükségszerűen írná elő az 1903-as év alapos, a mikroszkopikus 
nagyságrendekig lehatoló vizsgálatát. A közszellem olyan lassú átalakulásának vagyunk tanúi ekkor, 
ami a maga módján erősíthette, sőt, gyorsíthatta is Ady ezévi ugrását. Néhány mozzanatot kiragadva is 
elcsodálkoztató, hogy például a Budapesti Szemlében, ahol Lévay József, Kozma Andor, Gyulai Pál 
versei valamint Lehr Albert Heine-magyarításai képviselik a költészetet, ebben az évben kritikai 
írásokban nem is egyszer találkozunk a szimbolista költészet igazának elismerésével, védelmével. „De 
tagadhatjuk-e, hogy van komoly alapja? " kérdezi meg „Az új költészet" című írásban -h. -s. (Horváth 
János? ) Ennél jóval messzebb megy azonban „Böcklin"-elemzéséban Glatz Károly: „Avagy tudták-e a 
francia symbolista költők, hogy mit akarnak? És mégis írtak, és látomásukkal, sejtelmeikkel nem 
egyszer ragadták meg az emberi lelket, vitték, ragadták beláthatatlan magasba,.. . hogy együtt 
bukjanak alá istenostromlásuk miatt! S ki meri mondani, hogy nem voltak költők? " (A Budapesti 
Naplóban október 28-án „Egy francia költő halála" címmel az elhunyt legfontosabb jelzőjeként a 
„Baudelaire egyik legtehetségesebb tanítványa" szerepel.) Nietzsche ugyanebben az évben egyszer 
elítélően, egyszer pedig kifejezetten rendkívül elismerően említődik, a Budapesti Szemlében elsőként 
L - s aláírással Dr. TheobaJd Ziegler: Die geistigen und sozialen Strömungen des neunzehnten 
Jahrhunderts című műve ismertetésekor, ahol gondolkodói jelentőségét a recenzens kétségbe vonja, a 
jelenség magyarázatát pedig a következőben találja meg: „Nietzsche az állami mindenhatóság, minden-
téren való gyámkodás, valamint korunk mindent nivelláló törekvése ellen való erőteljes, talán túlerős 
tiltakozás megnyilatkozása" Ugyancsak az 1903-as Ady Nietzsche-élményét színezhette egy rövid írás 
Petőfi költői műveinek német nyelvű kiadásának kritikája: „Petőfi pedig tényleg Übermensch . . . " Ez 
az az év, amikor ugyancsak a Budapesti Szemlében Riedl több írása is sajátos kétarcú programot jelez. 
A XIX. század jelentősége Magyarországra nézve című tanulmányában a „fénykor", azaz a reformkor 
elemzésével szinte előlegezi a második reformkor öntudatát. Konklúziója is figyelmet érdemel: „A két 
áram: a népies-democratikus és a nemzeti, hatalmas sodorral egyesül... és irányt, erőt is ad e nagy 
korszakban a magyar szellemnek." Egy következő tanulmányában („Bevezetés a magyar irodalom
történetbe") a fő gondolat ez: „A magyar kultúra minden korszaka szoros kapcsolatban van az 
általános európai művelődési mozgalmakkal." Az új század, a XIX. századról, mint egészről születő 
összefoglaló elmélkedések is alakítottak e közszellemen: az új vágyát sugározzák ezek az írások még a 
Budapesti Szemlében is, áthatva, persze, a magyar küldetés-tudattal is. 
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A Zarathustra-módszer 

Közös Ady nyelvezete a Zarathustrával, abban, hogy , jelek" renszerében beszél, s az egyes elemek 
jelentése csak az egész összefüggésében lesz nyilvánvaló. Említettük, Ady kevés ,;műhelypoétikai" 
útmutatást hagyott hátra, Nietzsche valamivel többet, több helyen is indokolja a művön belüli 
kifejezésmódját. Közös érdeklődésük is nyilvánvaló: Nietzsche új-evangéliumot ír, támaszkodik az 
Újszövetségre. Közös ősöknek értelmezhetjük a 19. század romantikájának örökségét is. A „képes 
beszéd" formái, melyeknek elemzésében Horváth János úttörő munkát végzett, s eredményeit itt is 
hasznosíthatjuk, Nietzschénél elsősorban a nyelvben lekötött képi, jelentésben" energiák fel
szabadulásából származik. Egyetlen példa: „Zu lange sass meine Seele hungrig an ihrem Tische." (Túl 
sokáig ült lelkem éhesen asztalánál.) Kiinduló kapcsolat itt a nyelvben szinte már minden konkrét 
tartalmától megfosztott kifejezés: „éhes lélek". Ez szabadul fel, s önálló képpé kerekedik. Adynál 
kevesebb ez a fajta energiafelszabadítás, ő inkább a látomásos, vizionárius kapcsolatokat részesíti 
előnyben. A Zarathustra nyelvének rövid elemzésénél, melyet kevés, kiválasztott példa segítségével 
végzünk, csak olyan kifejezésváltozatokból merítettünk, melyeknek hasonló, sőt analóg megléte Ady 
költészetében közismert.2' A részletesebb elemzés előtt még hangsúlyoznánk, hogy a nietzschei 
kifejezésmód egésze harmonizál Ady kifejezésmódjának egészével, az egyes eseteket így egy-egy 
autonóm kifejezési egység (nem minden részletében elemzett) részekének tekintjük. 

A Zarathustra költői nyelvének és Ady lírai kifejezőeszközeinek mint két önmagában egységes s 
külön szemiotikával rendelkező világnak rövid összevetése elsősorban a motívumok egymás mellé 
állításával kezdhető eL annak ellenére is, hogy végső soron nem az a célunk itt, hogy főképp 
motívum-azonosságokat vagy hasonlóságokat mutassunk ki (ez e keretek között nem is végezhető el), 
hanem az, hogy komolyan tekintetbe vegyük a Zarathustra nyelvi szemléletmódjának lehetséges 
hatását Ady költői fejlődésének vizsgálatakor. 

Motívumhasonlóság kettőjüknél például az önmegjelenítés szimbolikus vagy keverten absztrakt 
(fogalmO-konkrét változatainak gazdagsága. Az ismert Ady-motívumok közül megtaláljuk a 
Zarathusfíób&n a kozmikus méretű képeket, az önábrázolás kozmikus dimenzióit, hegy és völgy, észak 
és dél szembeállítását, a „harc", „harcos"-attitűdöt, az ér-óceán gondolatot („Wie wollte ein Strom 
nicht endlich den Weg zum Meere finden" - Hogyan ne akarná egy folyó végül megtalálni az utat a 
tengerhez); a „változás" szentségének, az új szeretetének motívumait; némileg más értelemben is 
kapcsolatba hozható Ady „nagy pénztárnok"-a Nietzsche „Lohn und Zahlmeister"-ével. Ismert igéje 
Nietzschének a „hineinlügen" - belehazudni; kedvelt fordulata a „nyár", a „láp", („und wiederum 

2 'Az olvasót Király István Ady-elemzésére utalnánk az Ady-stílus vizsgálatakor. Ezért is 
elégedhettünk meg dolgozatunkban csak Nietzsche-szövegrészletekkel, hiszen ott az Ady-stílusnak 
szinte teljes intenzív és extenzív feldolgozása megtalálható. A teljesség igénye nélkül említenénk 
néhány olyan stílusjegyet, melyek, bár Király nem Nietzschével való összevetésben vizsgálta Ady 
stílusát, egyeznek eredményeinkkel. Király kiemeli pl. az indulatszavak jelentőségét, a felkiáltás értékű 
kérdőmondatokét az intonáció fontosságát, a stílus drámaiságát, a megszólításos előadásmódot, a 
megszemélyesítéses dramatizálásokdX, a „fény", a „dal", a „nap" motívumait, a „szent" jelzőt, az 
„álmos", „álmodnf-fogalomkört, a stílus sajátos egzotizálását, ill. dekorativitását, az „új holnap", 
„szűz" szavakat, a versgeográfia lényeges elemeit (hegy, bérc, orom, tenger), az igék, módosító szavak 
stb. halmozását, az ún. litániaszeiű ismétléseket, megjegyzi, hogy „Élővé változtatták Ady igéi 
minden halott, mozdulatlan tárgyat" (I. 340.); a „megelevenített absztraktumok"-at, a stílus „tágas
ságát", az „ős", „örök" jelzők meghatározó értékét, a paradoxon stílusszerepét („A gondolat mutatta 
fel bennük a dolgok visszáját." (II. 117); az „önimitációk", az ún. „önistenítés" jelenségét, az 
élőbeszéd sajátos fajának dominanciáját, az interpunkció szabad kezelését, a neologizmusokat, szó
összetételeket, az „igekötőkkel való értelmi átjátszatást" és számos más stilisztikai-poétikai alakzatot. 
Joggal érezzük úgy, hogy rendkívül alapos Ady-stíluselemzésének summája valószínűsíti, sőt, bizonyít
hatja is a Zarathustra költői kifejezésmódjának átfogó hatását Adyra, amit azonban Ady - termé
szetesen - saját, bár igen sokszor a Nietzscheével rokon, tartalmakkal tölt ki 
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gibt es solche, die sitzen in ihrem Sumpfe und reden also heraus aus dem Schilfsrohr: »Tugend- das ist 
still im Sumpfe sitzen«" „és vannak olyanok is, akik mocsarukban ülnek és így beszélnek ki 
nádszálukon: »Erény - ez nem más, mint csendben ülni a mocsárban«"; kitüntetett helye van a 
Zarathustra világában az alkotó rombolás, romboló alkotás fogalomkörének, egy példa: „Ihr kennt nur 
des Geistes Funken: aber ihr seht den Amboss nicht, der es ist, und nicht die Grausamkeit seines 
Hammers!" - „Ti csak a szellem szikráit ismeritek, de nem látjátok az üllőt, ami ő, és kalapácsának 
rettenetességet sem." Döntő fontosságú igék Adynál a következők, melyek Nietzschénél is kulcs
szavak: akarni, ugrani, megáldani, kacagni, táncolni, repülni, énekelni, megvetni, sunyítani stb. Igen 
gyakori a Zarathustrűbm a „titok" motívuma, s Adynál is. Kedveli Nietzsche is a ,jelek" motívum 
használatát,2 2 de gyakori továbbá a „vár"-é, a „tenger"-é, a „madár"-é, a „fény"-é, az „alkotó"-é is. 
De a Zarathustrám emlékeztetnek még a „hideg" és „meleg" érzéki megkülönböztetése fogalmak 
környezetében, a jellegzetes gesztusok (pl. az arc, a szív, „fölemelése,") a különleges versépítési 
módszerek (pl. a párbeszédes versek) is. Gyakori az „az", „ez", „ez pedig", „így tehát" kezdetű 
határozott megállapítások vers- vagy szakaszzáró használata, a megismerő értékű költői megnevezés 
nyelvi megjelöléseként, az in statu nascendi (Lukács) megjelenítés érdekében. A közös jelzők közül 
csak a „szent"-et említenénk. A nietzschei ich-selbst szembeállítás módjára jelenik meg Adynál az 
én-magam-kettőség, itt azonban a két alak között csupán nyomatékbeli különbség van, stb. 

A nietzschei kifejezésmód alapja absztraktnak és konkrétnak sajátos, sem mindennapi, sem logikai, 
sem pedig vizuális természetű egymás mellé állítása. Az absztrakt ezekben igen gyakran fogalmi 
természetű. Grammatikailag lehet ez a viszony azonosító állítmányi mellékmondat, jelzős szerkezet, 
birtokviszony, igei és névmási szerkezet, stüisztikai szempontból legtöbbször különféle típusú 
metaforák (a Nietzsche-mondatoknak, a bizonyítandók kedvéért, szó szerinti, prózai fordítására töre
kedtünk):23 

die Stunde der grossen Verachtung a nagy megvetés órája 
Ehre und Scham vor dem Schlafe! Tisztelet és szégyenpír az alvásnak! 
Sand der himmlischen Dinge az égi dolgok homokja 
Der Leib ist eine grosse Vernunft A test (egy) nagy értelem 
Schwindsüchtige der Seele A lélek szédülősei 
lebendige Särge élő koporsók 
ein Pferd des Todes a halál lova 
das Lied der Notwendigkeit a szükségszerűség dala 
Lärme der grossen Männer a nagy emberek lármája 
die Herrn der Stunde az óra urai (percemberkék!) 
blutlose Seelen vértelen lelkek 

2 2 Érdemes összevetni ezt Ady következő prózasoraiva!: „Az emberiség leendő, új élete még csak 
jelekkel beszél hozzánk." Szobor-nagykövetek, BN, 1905. máj. 7. 

2 3 Érdekes megjegyzést tesz absztraktnak és konkrétnak az Ady-műbeli viszonyáról SCHÖPFLIN: 
„A szimbolikus halál-képeknek az adja legfőbb varázsát, hogy mindig beléjük vegyül valami reális 
érzékelhető elem, ami elevenséget és levegőt ad a képnek. Az Ady-szimbólum soha sem elvont, merev 
elgondolás, mindig van benne valami, ami a valósághoz kapcsolja. Ady a valóság színét adja neki. 
Ebben különbözik legjobban a francia szimbolistáktól, akikkel kapcsolatba szokták hozni, - olyan 
kapcsolatba, amelyben én erősen kételkedem." (Ady Endre, i. m. 105.) Ugyanerről LUKÁCS: „Ady 
lírájában nincsen különbség közel és távol között . . . közel és távol, konkrét'és absztrakt (1), én és 
világ, élmény és szimbólum között . . ." L. még KIRÁLY, I. 344. Valamint: „Ady legnagyobb érdeme 
a nyelv megújítása, jobban mondva gazdagítása még nem ismert összekapcsolásokkal, fogalmak újszerű 
jelzésével." OLÁH: írói arcképek. 145. 
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Döntő mozzanatai Ady költői nyelvének a főnevesítések. (Kosztolányi is megemlékezik róluk.) 
Adynál a szimbolizáló főnevesítés általában aktív, ható erőt, erőcentrumot ír le.2 4 A Zarathustra példái: 

ein gefährliches Hinüber 
„Du sollst" liegt am Wege 
ein heiliges Nein 
ein heiliger Neinsager 
Hinterweltler euer Noch-Leben 

egy veszélyes át 
a „neked kell" fekszik az úton 
szent nem 
szent nemetmondó 
a ti még-életetek 

Adynál az absztrakt-konkrét kapcsolatból jóval gyakrabban válik, nő ki szimbólum, Nietzschénél 
igen kevés az ilyen megoldás 

der letzte Mensch 
der grosse Mittag 
die grossen Verachtenden 

az utolsó ember 
a nagy dél 
a nagy megvetők 

Az Ady-féle jelzőhalmozás, egymásmellérendelés is inkább a Zarathustmia vezethető vissza, 
mintsem az impresszionizmusra Nem a személyes-partikuláris szemlélet objektumában felolvadó 
közelítésének eredménye ez, hanem a hangsúlyos és jelenlevő művészi és meghatározó, néven nevező, 
megismerő-értékelő tevékenységéé.2 4 a 

dieses schaffende, wollende, wertende Ich 
Und als ich meinen Teufel 
sah, da fand ich ihn ernst, 
gründlich, tief, feierlich . . . 

ez az alkotó, akaró, értékelő én 
És amikor megláttam ördögömet, 
komolynak, alaposnak, mélynek, 
ünnepélyesnek találtam . . . 

Az új összetételek, neologizmusok mindkettőjükre jellemzőek. Nietzschénél igen gyakran kötőjellel 
szerepelnek: 

Adler-Ferne 
Nicht-mehr-wollen 
Licht-Gedanke 

sas-messzeseg 
már-nem-akarás 
fény-gondolat 

Az életesítés (megszemélyesítés helyett használjuk e terminust) igen gyakori Nietzschénél, minden 
megszólalhat, megmozdulhat. Példák: 

Und dies Geheimnis redete das 
Leben selber zu mir 
so spricht die Gerechtigkeit 
Alle Zeiten und Galuben reden 

És e titkot mondta az élet maga 
nekem 
így beszél az igazságosság 
Minden idők és hitek beszélnek 

2 4 Rokon e megállapításával Révai általánosabb megjegyzése a szimbolikus költészet egészéről: „A 
nagy szimbolista lírának - Baudelaire-től Adyig - társadalmi háttere és alapja az az ellentmondás, 
amely a mindennapi valóság és a valóság mélyén működő vak erők között fennáll... . Hogy jelekben 
beszélnek és a dolgokat nem nevükön nevezik, onnan ered, hogy az élet elrejtve működő, igazi 
mozgatóerőinek nevét keresik, hogy mint a mesékben a szellemeket, megidézzék őket." RÉVAI József. 
„A. E." In: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp., 1960.173-4. 

24a„Talán a hangulatkeltés túlzott akarásából, talán Nietzsche hatása alatt, garmadával ontja 
egy-egy fogalom elé vagy után a jelzőket. Zarathustra a pillantást csak négy szóval jelzi: nevető, kérdő, 
olvasztó, himbáló; de Ady kézre nyolcat pazarol: forró, hideg, hívő, tolvaj, megadó, üszkös, vidám, 
meredt kéz. Igaz, a költészet hímé a jelzők, de ez már sok. Bizonyos, hogy ürességet is palástol az 
ál-gazdagság örve alatt." OLÁH: írói arcképek. 144. 
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Bonyolultan indázó, komplex képsor7*, társítássor indul ki (túlnyomórészt) egy-egy nietzscheien 
sajátos absztrakt-konkrét kapcsolatból. Számos Ady-vers egészének is ez a felépítési módja. 

Ich liebe alle die, welche wie schwere Tropfen 
sind, einzeln fallend aus der dunklen Wolke, die 
über den Menschen hängt: sie verkündigen, dass 
der Blitz kommt und gehn als Verkündiger, 

Von der Zukunft her kommen Winde mit 
heimlichen Flügelschlägen; und an feine Ohren 
ergeht gute Botschaft 

Szeretem mindazokat, akik olyanok, mint a 
nehéz cseppek, egyenként hullván alá a sötét 
felhó'bó'l, mely az emberek fölött függ: hírül 
hozzák, hogy közeledik a villám és hírnökök
ként mennek tova 

A jövőből szelek jönnek titkos szárny
csapásokkal; és finom fülekhez jó hír érkezik 

Túlnyomórészt fogalmi természetű absztraktnak és konkrétnak nietzschei ütköztetéséből igen 
gyakran származik az Adyéra emlékeztető allegorikus elemeket tartalmazó szinesztézia is: 

Wer tränke alle Qual dieser 
Mutmassung, ohne zu sterben? 
Aus ihren Reden rieche ich noch die üble 
Würze von Totenkammern 

. . . übel riecht alles Gestern 
und Heute . . . 

Ki inná ki e sejtelem összes 
kínját, anélkül, hogy belehalna? 
Beszédükből még érzem halottaskamrák 
rossz illatát (balzsamát, fűszerét) 

. . . rossz szagú minden Ma és 
Tegnap... 

Nietzschénél valamivel gyakoribb talán, mint Adynál a figura etymologica használata; az egyes 
elemek itt is absztrakt-konkrét - szembesítést találunk: 

Begierde nach Begehren 
die Freundschaft des Lichts 
gegen Leuchtende 
da war die Zeit mein einzi
ger Zeitgenosse 

vágy a vágyakozás iránt 
a fény barátsága a világítók 
iránt 
akkor a kor volt az én egyet
len kortársam 

• 

Absztrakt és konkrét meghatározatlan tárgyiasságú, s csak az egész szövegösszefüggésből értel
mezhető kapcsolataiból, szimbólumokból stb. épülnek fel Nietzschénél nemcsak komplex képek, 
hanem jellegzetes műbeli szituációk, helyzetek is, melyek nem kis mértékben emlékeztetnek Ady-vers 
helyzeteire: 

Finster kam dieser Jäger zurück 
aus dem Walde der Erkenntnis 
Zu lange saa meine Seele 
hungrig an ihrem Tische, 

Komoran tért vissza ez a vadász 
a megismerés erdejéből 
Szótlanul, sokáig ült lelkem 
éhesen asztalánál... stb. 

Hasonló példa lehet pl. Ady a Jó Csönd-herceg előttit. 
A Nietzsche- és Ady-szemiotika egészének kutatása természetesen önmagában is megoldandó 

feladat még. Csak megjegyeznénk: amíg az Ady-szemiotika bonyolultsága, látásmódjának indázása 

, S L. ehhez: „Ady, mint Nietzsche is, szerencsés szóösszetevő." HATVÁNY: Ady világa. Ady II. 
158. L. pl. HORVÁTH János: „Ady szimbolizmusa." In: „Tanulmányok". Bp. 1956. 545: „Jóformán 
egész költészete a képes beszéd egy különös neme, mely nemcsak egyes sorokban, itt-amott bukkan 
elő, hanem legtöbbször egész költeményei nem egyebek egy-egy képnél." 
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legfeljebb az érthetetlenség vádját idézte megalkotója fejére, Nietzsche szemiotikájának szó szerinti 
olvasata ennél jóval súlyosabb vádak forrása lett. A Magyar Pimodánbm Ady ezt mondja: „Nietzsché-
ről azt sütötte ki egy francia orvos, hogy memóriája fogytán, paralízise nó'ttén lett egyre szédító'bb 
mélységek fölött járóbb és újszerűbb a nyelve . . . Nietzsche sok mindent a maga kamerárius nyelvén 
nevezett volna, de nem jutott eszébe a szükséges köznapi szó. A poétában se képesség a nagy 
távolhelyek játszi áthidalása, az új ige, a bátor szökellés, az ismeretlen ihletek átkölcsönzése, hanem 
muszájos koldusság. S az alkoholos zseni vagy zseniféle - a teória értelmében - kénytelen újat 
mondani akkor is, amikor talán nem akar. Elvész hatalma a szótárszavak fölött, patologikus kényszer, 
parancs olyan logikai bukfencre bírják, hogy önmaga szédül, ha leírta, ha elolvasta, hogy milyen újat és 
igazat írt le." 

Az „új módon" való megszólalás Nietzschéhez kapcsolása még e korban is (visszapillantva) 
alighanem szintén bizonyítja a Nietzsche-szemiotika, illetve az Ady-féle jelrendszer egészének össze
függését.2 6 

2 6 L. ehhez Baudelaire-ről: „Engem bátorított, mint én is cselekedtem másokkal, de a gall forma 
nyűge miatt imádva is leráztam őt hamar." 1915. Tanulmányunk egész gondolatmenetével harmonizál 
Nietzsche hatásának kérdésében OLÁH Gábor írói arcképekjének Ady-képe. Csokonai, Baudelaire és 
Verlaine mellett Nietzsche hatását említi, majd így folytatja: „De Nietzsche hatása még komolyabb. 
Adynak első kötetbeli versei fakószínűek, elnyújtottak, erőtlenek. Szókincse nem is kincs, szegénység; 
újnak, merésznek kevés nyoma benne. A későbbi Adyból csak a bánat ismerős itt. Az Új versek, a Vér 
és arany elsősorban a költői formának és nyelvnek újságával, merészségével kapta meg az embereket. 
»Ültem már partjain a Gondnak.« Ki hallott ilyet eddig? Az, aki Nietzsche Zarathustráját már Ady 
előtt is olvasta. Érdekes a Nietzsche palástjával takarózás. Ady költészetének föl-fölvillanó bibliaisága 
sem egészen kálvinista eredetéből fakad; Zarathustra formája bibiliai forma, talán ezzel is hatott rá az 
Én-kultuszában szintén példaképen előtte álló Nietzsche." írói arcképek. 142-3. 
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