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A MEGKÖTÖTTSÉG VERSE: ADY ENDRE: SÍPJA RÉGI BABONÁNAK 

• 

Csak magamban sírom sorsod, 
Vérem népe, magyar népem, 
Sátor-sarkon bort nyakalva 
Koldus-vásár közepében, 
Már menőben bús világgá, 
Fáradt lábbal útrakészen. 

• 
Körös-körül kavarognak 
Béna árnyak, rongyos árnyak, 
Nótát sípol a fülembe 
Sípja régi babonának, 
Édes népem, szol a sípszó, 
Sohse lesz jó, sohse látlak. 

• 

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

Üzenhettek már utánam 
Kézsmárk hegye, Majtény síkja, 
Határ-szélén botot vágok, 
Vérem többé sohse issza 
Veszett népem veszett földje: 
Sohse nézek többet vissza. 

1913 márciusában íródott ez a költemény kiélező, kérdező helyzetben a magán- és közéleti 
embert ért vereségek után, elutazás előtt. Az egyéni életben ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy 
nem sikerülhetett a várt megifjodás. A lélek szándékát keresztezte a test: betegen, meg
viselt idegekkel feküdt Ady a Lövőház utcában, öccsének, Lajosnak budai lakásán, szenvedte 
az „illetlenül ifjú utak", a későn legényes élet elkerülhetetlen bosszúját: a test gyengeségét. 
„Nagyon összetörtek a világi dolgok", „nagyon árva" „beteg és bolond vagyok" — írta magáról 
számos változatban. Megsűrűsödtek a szokásos adys panaszok. S a testi bajokhoz hozzájárult 
„az őrjítő szükség"; az anyagi gondok. Ismét hiányzott „az a mindig szükséges húsz forint". 
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Megkavart, tépett idegekkel, pénz nélkül élve kiesettnek érezte magát a költő nagyon a vi
lágból.1 

S nemcsak az egyént: vereségek érték a közéleti ént is. 1913. március 3-án lefújta a szociál
demokrata párt vezetősége a március 4-re tervezett általános sztrájkot: demoralizálva ezzel 
a saját sorait, meghátrált végleg a reakció előtt. Az egy évvel korábban, 1912 tavaszán kez
dődött, s 1912. május 23-án tetőződött forradalmi fellendülés ezzel véget ért: az ellenforra
dalom, a némaság lett az úr.2 

Kapóra jött tehát a közéleti s magánéleti reményeiben csalódott költő számára ekkori 
napjai két legjobb emberén, Bródy Sándoron és Nagy Endrén keresztül a Nyugat-vita során 
elidegenedett, de most békülni akaró egykori barátnak, Hatvány Lajosnak az ajánlata: 
hajlandó fedezni egy előkelő külföldi szanatóriumban, a Graz melletti Maria-Grünben néhány 
hónapos orvosi kezelést. Kiutat ígért ez az ajánlat, kiutat a körülfogó nyomorúságból. Meg
villantotta az újrakezdés, a változás lehetőségét. S készülve az útra megírta Ady a Sípja régi 
babonának c. versét, ezt az utazás életrajzi véletlenjét önlegendává érlelő számvető költeményt. 

A maga kiélező, határhelyzetet teremtő jellege folytán a környező világgal való meghason
lottság, az én és a valóság közti konfliktus hordozására kiváltképp alkalmas volt mindig is 
az utazás, ez a lírai helyzetté, ontológiai kilátóponttá érlelt életrajzi szituáció. Éppen azért 
hagyománya volt már az ilyen típusú biográfiai háttérrel rendelkező költeményeknek Ady 
lírájában. Ahogy Petőfinél a születés-ünneppel egybeeső szilveszteri éj: nála épp a környeze
tével való örökös belső konfliktus miatt az elválás, az elszakadás pillanata — az útrakészülés 
— jelentette általában mindig is a szimbolizálódásra hajlamos, kérdező helyzetet: a poétikai 
szituációt. A költői alkotás törvényeinek megfelelően mitizálódott ilyenkor az egyszeri ese
mény, s léte alapkérdéseit mérte fel az egyén. így volt ez már az érzelmi forradalmiság idő
szakában is. Ezért írta meg pl. az 1904-es párizsi út előtt az Elűzött a földem c. versét, az 1905-ös 
bajorországi, starnbergi kirándulás előtt pedig az El a faluból-t, s az 1906-os párizsi készülődés 
napjaiban a Megáradt a Tisza, Párizs az én Bakonyom c. költeményt. 

Az utazás-mítosz ezen verseinek sorába tartozott a Sípja régi babonának is. De a távolságot 
mérve a hajdani érzelmi forradalmár s az 1913-as népi forradalmár között a megformálás 
mikéntje változott. Jelezve mintegy, hogy bonyolultabb lett az én viszonya a körülötte levő 
konkrét valósághoz, hogy a népi forradalmár ebben a vonatkozásban is szükségszerűen súlyok
kal terheltebben, nagyobb felelőséggel, így gondolkodóbban élt: komplikáltabbá, összetet
tebbé vált a versformálás. Az utazás versek hajdani egyenesvonalúsága megtört. Ellentmon
dott egymásnak a vers két központi poétikai alkotó része, a szemantikai-logikai és zenei-képi 
sík: az egyikben a távolodás, a distancírozás, a másikban az azonosulás volt az uralkodó. 
Ez az ellentmondás, az innen eredő paradoxitás határozta meg a költemény belső szerkezetét. 

II. 

Logikai-szemantikai síkon vizsgálva a verset, az utazás életrajzi motívumán alapuló köl
temények jellegzetes ismérve, a távolítás volt a formai determináns, az szabta meg a költe
mény menetét. Erre utalt rögtön a lírai beállítás, a költői művek elemzésénél is döntő engelsi 
kritérium: a tipikus jellemek rajza a tipikus körülmények között. 

1 Az életrajzi helyzetre 1. főleg: Ady Endre: Válogatott levelei. Szerk.: BELIA György. Bp. 
1956. 394-395.; ADY Lajos: Ady Endre. Bp. 1923. 161. kk.; ADY Lajosné: Az ismeretlen 
Ady. Bp. 1942. 212. kk.; BÖLÖNI György: Az igazi Ady. 2. kiadás. Bp. 1947. 272-274., 
349.; HATVÁNY Lajos: Ady a kortársak között Bp. [1928.] 175., 210—211.; Levelek Hatvány 
Lajoshoz. Bp. 1967. 642.; LENGYEL Géza: Ady a műhelyben. Bp. 1957. 371. 

2 Vö. PÖLÖSKEI Ferenc: Kormányzati politika és parlamenti ellenzék. Bp. 1970. 181—182 
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A distanciával élő, tömegből kiemelt, elkülönült ember — a távolodó ember: a magányos 
vándor, a bujdosó volt a hős. Az ő ismérvei tűntek fel rendre. Átmeneti helyzetben, már 
menőben bús világgá, sátor-sarkon bort nyakalva, fáradt lábbal, útra készen ábrázolta hősét a 
költő. Távolságteremtő magányára utalt rögtön az intonációban jelzett cselekvés: „csak 
magamban sirom sorsod". A magamban határozó a benne rejlő beszédes kétértelműséggel egy
szerre jelezte az egyedüllétet („a magamban" — „egymagam") s a befelé forduló, elkülönülő, 
bujkáló sorsot („magamban" — „nem hangosan"). Maradéktalanul aláhúzta ez a kettős 
irányban, kettős jelentéssel is kiszigetelő állapothatározó az eltávolodást, az izoláltságot. 

S ez a magány lett még teljesebbé a színtér jelzésével. Kétfajta úton — egyrészt a maga 
képi hagyományával, másrészt konkrét tényleges tartalmával is — hangsúlyozta az egyedül
létet a színhelyt jelentő vásár motívum. Mint pl. Az ember tragédiájának londoni színe, Arany 
Vásárban c. költeménye, Vajda János Sodomája tanúskodott róla, sajátos veretet kapott a 
romantikus antikapitalizmus századvégi irodalmában ez a művészi kép: a világnyi önzés 
megjelenítője lett, testet öltött benne a közöny, idegenség. A választott színhely így már a 
maga puszta képhagyományán át is tartalmat közölt: a népért síró sors magányáról vallott 
a másfajta törvényű, csak érdekre néző vásári nép között. 

De a magányt húzta alá más szempontból is az idézett színhely: a vásár-motívum. A fojtó 
egyedüllét megjelenítésére mindig is alkalmas volt a tömeg, a nem organikusan, de véletlen
szerűen egybeverődött emberi sokaság, a nem közösséggé vált, de pusztán esetleges emberi 
együttlét. A termékeny magányt, a keresett magányt a Rousseau-t követő Csokonaihoz hason
lóan — ember nélküli tájon, a természetben ábrázolta legszerencsésebben mindig is az író, 
de az elszenvedett, a kényszerű magány számára — a Kafka-művek tanúskodnak róla — a 
nagyváros, illetve valamely feltűnően forgalmas hely: kocsma avagy vásár volt hagyomány-
szerűén a legjobb, kiélező háttér. Az emberi nyüzsgésben, a sodró sokaságban — mint pl. 
Barrault nagyszerű filmjének, a Szerelmek városának záró, „bolhapiacbeli" jelenete tanús
kodott róla — szorítóbban érződött mindig is a sehová-nem-tartozás, a gyötrő egyedüllét. 
S így volt ez a Sípja régi babonának c. költemény esetében is: magányt sugalloan rendelődött 
egybe a városi kavargás s a népért síró sors. 

S nemcsak a lírai jellemzést: distancírozás határozta meg a cselekményben szerkezetet is. 
Az idő síkján a jelenből a jövőbe, az első szakasz tényleges praesensétől az utolsó strófa futu
rumot hordó jelenéhez, a tér síkján a közepében helyhatározótól („koldusvásár közepében") 
a határszélen helyhatározóig („határszélen botot vágok"), az érzelmek síkján az édes népem 
jelzős szerkezettől az átkozott nép fordulaton át a veszett népem kifejezésig vitt a cselekmény. 
S a mozdulatok rendje is ilyen irányt jelölt: a népért sírástól („csak magamban sirom sorsod") 
a megtagadásig („sose nézek többet vissza") jutott el a mű. Minden szerkezeti-cselekménybeli 
mozzanat negatív jellegű fejlődésre, távolodásra utalt: a hős és szülőföldje, a hős és népe 
között a távolság egyre nőtt. 

Ez a távolságteremtés a lírai témában — a gondolatok síkján — teljesedett ki. A sajátos, 
látomásos, több szintű, adys képszerkesztés révén a konkrét, egyszeri vásár-kép nemcsak a 
maga érzéki valóságában: egyben az elvontságok síkján — szimbólumként — is élt: aj történe
lemben adott ország jelent meg benne, ott állt a versbeli hős a magyar történelem kellős köze
pén, körötte kavargott a történelmi sors. Szinte észrevétlenül montírozódott egybe ez a két 
fajta sík: a konkrét-érzékletes s az absztrakt-gondolati. A történelmi nyüzsgést, a „béna ár
nyak, kósza árnyak" mozgását figyelve mindinkább a távolságteremtő gondolat: a kritika 
lett a hősben uralkodó. Nem tartalmi, de formai elemként kezelve a verset átható nemzet
bírálatot: ez jelentette a vers központi témáját s egyben a distancírozás legfőbb eszközét. 

A tematika szintjén érvényesülő távolságteremtő szándékról egy szembeötlő történelmi 
rájátszás már rögtön hírt hozott: a magyarság legnagyobb ellenségének, a XVII. századi 
Habsburg-abszolutista ellenforradalom egyik vezéralakjának, Kollonichnak állítólagos sza
vait idézte versében szinte szó szerint a költő, ő volt az, aki „koldusnak" akarta látni Magyar-
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ország népét, akinek az „uralkodást magán nem tűr, szabadságra érdemtelen" kijelentést 
tulajdonította az utókor. Az ellenség kritikájával való azonosulás distanciát jelzett már pusz
tán formailag, egymagában is, s még inkább azt jelzett ä bírálat tartalma. A XIX. századi 
nemzetkritika központi mondandóját a Széchenyi-féle szalma-láng gondolatot s az Aranytól 
megénekelt „nagyidaizmust", — Sőtér István tömör meghatározásával — „az álom és való 
félcserélésére"3 való hajlamot tette szóvá Ady Endre is. De végsőkig élezve, ad absurdum 
vive minden korábbinál végletesebbé téve ezt a bírálatot. A Sőtértől emlegetett álmodozó, „el
játszó könnyelműség" ebben az ellenséges — kollonichi — hangra rájátszó kritikában a valóság
érzék teljes hiányává, pusztulást rendelő tulajdonsággá nőtt. Immár nem Nagyidán, de a 
Semmi peremén folyt a cigánylét. 

Már a tematikai szerkezet első mozzanata: az expozíció — a népet aposztrofáló „koldus
vásár" kép jelezte ezt a valóság sodrából az élet menetéből való kiszakadottságot: „koldusok
ká", „béna árnyakká", „kósza árnyakká" változtak itt az Arany János-féle hajdani cigányok. 
S nemcsak groteszk volt így a világuk, de kísérteties is. A képhangulat beszélt: a régi babonák 
sípszavára kavargó rongyos árnyak felidézése úgy hatott, mint valami fojtó, szorongató álom. 
Egy a valóságból kizuhant világ létezése látszott. 

S ezt az indító atmoszférában ott ható realitástól való elszakadottságot tette még preg-
nánsabbá a kifejlet: a témát kibontó konkrét eszmei jellemzés. Statáriumszerűen, ítélet
hirdetőn hangzottak a megsokasodó rövid mondatok: „Uralkodást magán nem tűr, — Szabad
ságra érdemtelen, — Ha bosszút áll, gyáva, lankadt, — Ha kegyet ád, rossz, kegyetlen." A való
ságtól való elidegenedettség külső és belső ismérveit jelenítették meg az itt ábrázolt azonos 
törvényű viselkedésformák: ellentmondott egymásnak mindenikükben az adott emberi válasz 
s a kihívást jelentő szituáció. Nem tudott beleilleszkedni semmiféle életkeretbe sem az alatt
valóiba, sem a szabad létbe, és semmiféle pszichológiai állapotba — sem a bosszúállásba, 
sem a kegyadásba — az itt megjelenített nép. Hiányzott belőle a hely- és aránytudat: a valóság
érzék. Nem a realitásban, abból kiszakadtan, a szubjektivitásban, az álmok világában, a 
bizonytalanban élt. 

A valóságból való kizuhantságot kirívóan tükrözve törvényszerűen tört fel a sohse szó. 
Négyszer ismétlődött ez a vers során: lexikai metaforává nőtt; szétáradt hangulata a költemény 
egészén. Annál is inkább, mert felerősítette ennek a szótani metaforának expresszív erejét 
néhány egyéb nyelvi-stilisztikai kép. Egy enallagé révén — az egyén hangulatát más szóra 
vive át — az egész világ bus-sá változott („már menőben bus világgá"). Elhagyott s így a sza
vakat kétértelművé, ingó jelentésűvé változtató igekötők jelezték a körülfogó bizonytalan
ságot (átkozott — ehelyett: megátkozott" vagy „elátkozott"; veszett — ehelyett „elveszett" 
vagy „megveszett"). S hangsúlyozottan, mert rímbe helyezetten fosztó képzőket halmozott a 
vers (veretlen, érdemtelen, kegyetlen). A bizonytalanba, a-szomorúságba, a megfosztottságba 
veszett be itt minden. A bírálat legmélyén — a fölényt, a távolságot kiteljesítve — a maradék
talan elítélés: a pusztulás, a veszés, a nihil komorlott. 

S megszületett ezzel a döntés: a távozás parancsa. A kritika nyomán felgyorsult a műbeli 
cselekvés: megsokasodtak a vers végén az igék. Ami kezdetben „menőben" való lét — szándék, 
készülés — volt: határozattá ért. „Sohse nézek többé vissza" — hangzott a kemény szó. Fel
tűnt egy latens bibliai kép: a szodomai és gomorai pusztulást s az abból menekvő Lótot idézte 
meg rejtetten, áttételesen a tematikai szerkezet végén a lírai cselekvés. (Mint az ugyanebben 
az esztendőben íródott Az Idő rostájában c. költemény közvetlen mutatta, ott élt ez a kép 
ekkor Ady lelke mélyén.) Szembenállt egymással a „veszett nép" és a visszanézéstől eltiltott 
tiszta hős. Elvált egymástól a halál és az élet, a nihil, a pusztulás s a világgá menő én. A távo
lítás ezzel maradéktalan lett: a distancia óriásra nőtt. 

3 SŐTÉR István: Nemzet és haladás. Bp. 1963. 177. 
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III. 

Logikai-szemantikai síkon vizsgálva a Sípja régi babonának c. verset a távolítás, a distan-
círozás alkotása volt ez a költemény. A mű másik poétikai vonulatán, a képin-zenein azonban 
— éppúgy, mint számos más huszadik századi vers esetében, mint pl. az Esti kérdést író 
Babitsnál, avagy a kései József Attilánál (elég utalni a Bánat, a Tudod, hogy nincs bocsánat, a 
Karóval jöttél c. költemények paradox jellegű, lengő, tündéri, sodró bánatára) — eltérő tör
vény érvényesült. Ott a távolítással szemben az azonosítás volt az úr: az jelentette a formai 
determinánst, a költeményrészeket átfogó rendező elvet. S így ha van alkotás, amely példa 
rá, hogy az irodalom sajátos jelrendszerében a művészi mondandó kialakításánál nemcsak 
a logikai-szemantikai síknak — azaz: a versértelemnek —, de azzal egyenértékűen a vers
hangulatnak, a képi-zenei síknak is döntő szerepe van: ekkor ez a mű az. A maga felötlő ösz-
szetettsége — többszólamúsága — révén a verselemzés egy alapvető elvi kérdésének tisztázá
sához szolgáltat meggyőző bizonyítékot: az analízis módszertani vitájában érv. 

Cáfol a maga belső komplexitása révén a Sípja régi babonának minden olyan — ún. lineáris 
— verselemző módot, mely a poétikai szerkezetet leegyszerűsítve, jobbára csupán a logikai
szemantikai elemeket figyelembe véve s a zenei mozzanatokat pusztán „simuló", „illeszkedő" 
tényezőknek véve: szakaszról szakaszra, sorról sorra halad: a mű teljes jelrendszerét szem előtt 
tartó, a zenei-képi elemek egyenrangúságát, tartalom-hordozó szerepét hirdető, strukturális 
elemzés igaza mellett szól ez a költemény. Hiszen a logikai—szemantikai síkkal — a vers
értelemmel — szemben a zenei-képi sík — a vershangulat — itt végig eltérő volt, s ezt a két
irányúságot, az innen eredő összjátékot figyelembe véve elemezhető ki csupán maradéktalanul 
a puszta versértelemmel sohasem azonosítható eszmei mondandó. 

„I t t van a Sípja régi babonának — írta pl. erről a versről hozzáértőén, mély megérzéssel 
Simon István, a költő. — Ha valaki egyszer ezt elolvassa, sohasem tudja elfelejteni, olyan 
magyar muzsikája van . . . annyira természetes a hangvétele."4 Amit a jó vershallás — esszéisz-
tikusan — „magyar muzsikaként", „természetes hangulatként" jelöl: azt mint a képi-zenei 
sík sajátosságaiból adódó vershangulatot konkretizálhatja a pontos elemzés. Rámutathat 
arra, hogy másfelé húzott itt a két jellegzetes kompozicionális sík: a szemantikai-logikai és 
a képi-zenei. A versértelemmel szemben a vershangulat nem idegenséget — ismerősséget árasz
tott. Ami lineárisan nézve, pusztán a logikai-szemantikai elemekre figyelve mint a távolodás 
alkotása hatott: az strukturálisan szemlélve a zenei-képi sík sajátosságaira is behatóan vigyázva 
az azonosulás költeménye volt. 

A képi-zenei sík sajátosságait vizsgálva mindenekelőtt az erős zeneiség ugrott előtérbe fő 
jellegzetességként. A logikai-szemantikai síkon kibontakozó kemény bírálattal, ítélő jelleg
gel, s a mögötte álló, nihilt idéző rideg számvetéssel — racionalitással — mintegy feleselve 
érzelmességgel átitatottan, muzsikává olvadt szinte a költemény. Nem hiába volt a zenére 
való utalás — a síp, a nóta — az inverzióval élő címadás (Sípja régi babonának) s ismétlések 
révén is („nótát sípol a fülembe", „szól a sípszó") súllyal kiemelve. Dallá testetlenedett szinte 
az egész vers. Maradéktalanul érvényesült az Ady Endre-féle különböző tényezőkből össze
tevődő többrétű komplex zeneiség. 

Nemcsak a hangritmus, hanem számos egyéb elem — egy hangzási összjáték — adta itt 
a zenét. Azt szuggerált mindenekelőtt az alliterációk gyakorisága. Pusztán a szókezdő — 
hagyományos — alliterációkat nézve is majd 50%-os volt ez. Száz szókezdő mássalhangzó 
közül csaknem ötven egybecsengett itt. S ezt a hangzenét még tovább fokozta a Hatvány 
Lajostól találó kifejezéssel bújtatott alliterációknak5 nevezett szóbelseji hang-egymásra-

4 Ifjú szívekben élek (Vallomások Adyról.) Bp. 1969. 115. 
5 HATVÁNY Lajos: Ady II. köt. Bp. 1959. 229. 
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játszások feltűnő nagy száma (pl. az első szakaszban az m-ék, az elsőben és a másodikban az 
s-ek, a negyedikben a t-k és az sz-ek szuggesztív jelenléte). A vokálisokat figyelve pedig az 
ismétlődő hangzókapcsolatok — pl. az egész versen végigvonuló é-e (népe; népem, vérem, 
közepében; édes stb.) á-a (fáradt, lábbal, árnyak, babonának stb.) löktek zene felé. 

S a hangelemeken túl zenét árasztott a ritkázó sarkítású Ady-versekhez képest szokatlanul 
feldúsított gazdag rímelés: a félrímszerűen sorakozó hármas, nemegyszer három szótagnyi 
rímszerkesztési mód (xaxaxa). Ennek hatását tovább fokozták a számos esetben belső rímsze-
rűen ható sűrű ismétlések, epanaforák („Sohse lesz jó, sohse látlak") epiforák („Béna árnyak, 
rongyos árnyak") paragmenonok („Nótát sípol a fülembe — Sípja régi babonának"), parale-
lizmusok („Kézsmark hegye, Majtény síkja", „Ha bosszút áll, gyáva lankadt — Ha kegyet ád, 
rossz, kegyetlen") szőtték át a verset. Felszabadult rajtuk keresztül a gondolatritmus. 

Ezt a hangzási összjátékot csak kiteljesítette a hagyományos hangzási ritmus s az innen 
adódó erős dalszerűség. Trocheusokba átjátszható felező nyolcasokból épült fel a vers. A magya
ros verselés legősibb, leginkább szívhez nőtt formája, az ismerős ritmus, a népdalok hangja 
szólt. Mégpedig felfokozottan szuggesztív erővel. Negyven ütemből alig egytizednyi volt 
gyenge, elmosódó, egyébként erős ütemekkel — ictust és accentust, versnyomatékot s értelmi 
hangsúlyt egybecsengetően — nagy hangerővel sorakoztak az ősi nyolcasok. S ez a szívhez 
szóló, ősi, ismerős, magyar ritmusforma a maga uralkodó jelenléte folytán jelleget adott: 
az egész verset átható nagyfokú zeneiség hangulati töltését is jelezte egyben; tudatosította 
annak funkcióját. Mert volt zeneiség (a művész-eszmény jegyében élő fiatal Ady vagy a 
klasszikus álmokat szövő Babits példája tanúskodott róla), melynél nem a közeihozás, de a 
távolságteremtés, éles határvonás volt a fő mozgató, s mely éppen ezért elidegenítő, szokatlan, 
rafinált ritmusformákkal élt. Itt viszont épp ellenkezőleg (a nagy dinamikájú ősi nyolcasok 
hangsúlyos jelenléte félreérthetetlenül erre mutatott): az ismerősség érzésének felkeltése, az 
azonosulás, a simulás volt a cél. 

Ebbe a hangzási sugárzásba beleillesztve minden egyéb hangtani elem — pl. az egyik 
domináns konszonáns, az s is (9,25% volt az előfordulási aránya köznyelvben szokásos 6,54% 
helyett) — a békítés, a csittítás, a simulás jellegzetes hangjaként hatott. Kettős, végső soron 
egy irányba vivő funkciót is betöltött így a túlhangsúlyozott, erős zeneiség. Könnyűvé, dal
szerűvé téve a költeményt elterelte egyrészt a figyelmet az erős mondandóról: már pusztán 
ezzel — a semlegesítő hatással is — teret teremtett másfajta, a távolítással ellentétes formáló 
tendenciák felé. Másrészt pedig az ősi nyolcasok domináns voltával meg is határozott: az ide
genségbe ismerős színt vitt be. Az elomló, nyugodt, édes hangzenében a távolodással mintegy 
feleselve egyértelműen az azonosulás, a simulás vágya, az otthonlét hangja szólt. 

S ezt a versbeli tendenciát jelezte nemcsak a hangzene, de a sajátos értelmi muzsika a 
hangzási, grammatikai, stilisztikai tényezők összjátékából adódó hangulati pára, az ún. lírai 
tónus is. Felfokozott nyugodtság volt erre jellemző. Nemcsak a magyaros ritmus, a parale-
lisztikus építkezési mód, a verstani és a mondattani egységek — ütemek — szólanak, illetve: 
sorok-mondatok — állandó egybeesése szuggerált nyugalmat: azt árasztottak a túlsúlyban 
levő hosszú szótagok is: majd 72%-nyi volt az arányuk. S mivel az ütemélen álló rövid hangok 
is nyomatékot kaptak, a hosszúak száma ezzel még inkább nőtt (79,7%). A nyugodtság 
hangja, a nyelvet teljes mozdulatlan helyzetbe rendelő neutrális hang az á volt a versben 
a domináns vokális (13% a köznyelvben szokásos 3,48% helyett). S éppúgy, mint ez a hang
tani sajátság ugyanebbe az irányba, a nyugodtság irányába mutatott a szófaji arány is. Statikus 
volt a vers: a főnevek aránya ugrott meg (39% a köznyelvben szokásos 29,98% helyett). 
Nominálisan — igenevekkel s névszói állítmányokkal — szerkesztődtek az egyes mondatok: 
több mint 40%-uk ilyen típusú volt. S ez a statikus nyugalom tükröződött a viszonylag nagy 
számban szereplő határozókban is (magamban, sátorsarkon, nyakalva, közepében stb.). A maguk 
sűrítettségében az alaktani metafora szerepét töltötték be ezek: a bizonytalansággal szemben 
szuggerálták a biztonságot, a meghatározottságot. S az intonációban, verskezdetben álló 
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s igy hangsúlyossá vált sírom sorsod-fele szokatlan tárgyas szerkezet mint nem ismétlésen, 
de. eltérésen, deviáción át kihozott grammatikai kép a maga huzamosabb időtartamot sugalló 
jellegével szintén a nyugalom, a statikusság irányába hatott. S ez a hangulati szín, értelmi 
zene — mint egy élethelyzetet jellemző tipikus hangulat — az ismerősséget árasztó hangzási 
zenével egybeolvadva, azzal korrelációs viszonyba jutva, egyértelműen az otthonosságérzés
ről hozott hírt, az azonosulás felé mutatott. 

S ez a vers zenei-képi síkján ott élő tendencia nemcsak hangzási téren — a nyelvi és az 
értelmi zenén, a ritmuson és a tónuson át, de a világosabban beszélő, egyértelműbb képi 
mezőnyben is megfogalmazódott. Mindenekelőtt a képi szerkezet két felötlő vonása: egyrészt 
a visszahajló forma, másrészt pedig ettől elválaszthatatlanul a fiktív-látomásos jelleg tanús
kodott erről. Logikai-szemantikai síkon szemlélve előre haladó, felfelé menő volt a kompozíció, 
a távolodás nőtt, de képin-zenein másfajta irány — visszahajló jelleg érvényesült: rejtett 
poétikai-grammatikai korrespondenciák révén az első s utolsó szakasz volt egymással rokon. 
A másik két strófa absztrakt főneveivel szemben hangsúlyozottan konkrét főnevek fordultak 
itt elő. Konkrét-absztrakt-konkrét: ez volt a szófajokat nézve a szerkezeti ritmus. S nemcsak 
a főnév-típus: egybecsengett, ismétlődött a szavak egy része is (vér, nép), s azonos volt a 
versalakítás. Míg a másik két szakaszban inkább ítélő, senkihez se szóló: itt egyértelműen 
második személyű — megszólításos — volt a versformálás. S mindezeknek a sajátosságoknak 
együttes hatásában (ide számítva a nagyobb hangzenét is), ha szemantikailag nem is, de 
poétikailag kapcsolat teremtődött a vers eleje és befejezése közt: a kettő összehajolt. 

S ezt a visszahajló jelleget erősítette fel a zenei-képi kompozíció másik sajátsága: a fiktív-
látomásos jelleg. Ez is visszatérésről, illetve nem mozdulásról s így áttételesen az azonosulás 
mélyen ott ható vágyáról vallott. Mert távolodott a vers során a főhős az őt körülfogó, semmibe 
vesző, céltalan világtól: a költemény a határszélen botot vágó mozdulattal zárult. De csak 
gondolatban, csupán fiktív módon, látomásszerűen ment végbe ez a távolodás, a valóságban 
nem: a versbeli szereplő mindvégig egy helyben, „koldus-vásár közepében", mozdulatlan 
állott, a gondolat futott, ő maga nem mozdult. Valóságként jelenítette meg a sajátos fiktív 
vers-szerkesztés a pusztán elképzeltet. Kétfajta idő- s térkezelés volt így adva a versben: 
a fiktív gondolati és a valóságos. S a kettő egymással aszinkronban állott: az egyik rohanón 
gyors, dinamikus volt, a másik statikus, az egyik a távolodás, a másik a maradás, az azonosu
lás felé vitte a gondolatot. 

»Azonosulásról vallott — a szerkezet sajátosságaira figyelve, annak elemei közt — a kom-
pozicionálisan hangsúlyos helyek: a nyitás és a zárás vallomása is. A nyitás közvetlenül — 
a s/rom-sorsod-attitűddel — jelezte az azonosságot, a zárás pedig közvetve, áttételesen: az 
issza-vissza rímpár néma beszédén át tette ugyanezt. Maradéktalanul érvényesült itt a rím 
többértelműséget kifejezni tudó, elbizonytalanító — polivaláló — szerepe; az a sajátság, mely 
onnan adódott, hogy rímbe ágyazottan nemcsak szintaktikai-logikai — de zenei sorba beillesz
tődve is élt egy-egy fogalom, s éppen ezért a logikai-grammatikai értelemmel esetleg feleselő 
jelentéstöbbletet is szuggerálni tudott. Az issza-vissza rímpár pl. logikai-grammatikai össze
függésben nézve tagadott, elutasított, a távolodás kifejezője volt : sohsem issza — sohse nézek 
többé vissza — ez volt mondattanilag egybecsengetve; zenei paradigmába illesztve viszont 
egy múlt századi népies dal emlékét idézte ez a rím: „Ki a Tisza vizét issza — Vágyik annak 
szive vissza". S így mintegy tudat alatt a visszavágyódás, az azonosulás érzelmét is belopta 
a versbe. A költemény végén, nagy szerkezeti súllyal, mintegy önmagában csengett a 
vissza szó. 

De nemcsak a képi-zenei szerkezet sajátosságaiban: azonosulás élt a különféle képi szin
teken is. Mindenekelőtt azonosságot sugalltak a lexikai metafora szerepét betöltő szóismét
lések, a vers kulcsszavai. A nép és a vér volt a versben a vezérszó (ötször, illetve kétszer for
dult elő). S ezeknek a szavaknak a jelentésében már eleve ott rejlő s az ismétlődések révén 
aktualizált forrasztó jelleget egy grammatikai metafora, a birtokos személyraggal történő 



használat még intenzívebbé tette (népem, vérem). A szó szuggesztiója húzott, lekötött: rajta 
keresztül is közösségvágy beszélt. 

Végül mint legjellemzőbb, leglényegesebb formai elemben az azonosulás vágya, logikája 
munkált a trópusok megválasztásában is. Már pusztán azok formája vallott. Az uralkodó 
képi forma a metonimia volt. Magyarország helyett egy vidéki vásárnak, Kézsmárk hegyének, 
Majtény síkjának látványát idézte a költő: érzékletes részleteivel jelenítette meg az elvont 
egészet. Konkréttá tette a metonimia révén a pusztán absztraktat, valóban hazává, ismerős 
hellyé, szülőfölddé változtatta azt, ami a maga elvontságában szükségszerűen átlátha
tatlan, fogalmi bálvány, ismeretlen volt. 

De nemcsak a tropusformák milyenségében, a konkretizáló, metonimikus képalakításban: 
a képek tartalmi sajátosságában, meghatározottságában is az azonosulás vágya sejlett, tük
röződött. A XIX. századi nép helyett beszélő próféta-költők képválasztási logikája munkált 
itt. Mint Mickiewicznél, Petőfinél, Victor Hugónál avagy Carduccinál — a modernista költők 
egzotizáló, individualizáló képi típusától szögesen eltérőn — hangsúlyozottan közösségre néző 
volt itt a képi tartalom: a költő közvetlen környezete számára meghitt, ismerős, így érvelő, 
forrasztó, a szívhez beszélő. Egyrészt a magyar népi élet, másrészt annak sajátos, közkeletű 
műveltséganyaga, harmadrészt s végül a megtett történelmi út üzent a választott metaforá
kon keresztül. Minden a sajátos magyar kultúrkörből jött: a kép oda kötött. 

Éppúgy mint a lacikonyháról író, s a népi élni akarást jelző kavargás látványával magát 
vigasztaló Arany Jánosnál: a népi világból merült fel a vásárnak a képe: sípszóval, koldusokkal, 
sátorsarkon bort nyakaló, legénykedő, hetyke mulatókkal — a magyar életben otthonosan 
mozgó olvasó számára oly igen ismerős — vidéki kisvárosok vásártéri forgatagja látszott. 
Másfelől a régi magyar biblikus műveltséganyagból került ki a kép. Onnan jött az utolsó vers
szak latens, burkolt metaforája — a vesző népre vissza nem néző hősnek a képe —: Lót érke
zett meg benne az ótestamentumból. Végül — s nem utolsósorban — a megtett történelmi 
utat idézték itt a metaforák. A kurucos-szabadságharcos hagyomány két megszentelt helye 
— Kézsmárk hegye, Majtény síkja — látszott. S jelképes módon némán is beszélőn az igéző 
multat támasztotta fel a vers központi képe, a szerepdal hőse is: a magányos bujdosó. A magyar 
nép annyira szívhez nőtt „vérzivataros századaiból" érkezett meg ő. S a maga létével — isme-
rősségével — a képi-zenei sík legfőbb elemének, a választott műnemnek a költemény alcímében 
(„Bujdosó magyar énekli") jelzett szerepdalnak is sajátos nem az elidegenedés, de az azono
sulás irányába vivő veretet adott. 

Mert pusztán formálisan nézve az énfeladás, az elszemélytelenedés, így a távolodás, az 
elidegenedés jellegzetes műfaja volt a szerepdal: életképszerű, epikai elemeket magába sűrítve 
az éntől elfelé, az objektivitás felé vitte ez a lírát. De kétféleképpen — 1. modernista mód: 
az énből kitörni nem tudva, azt csupán elfojtva, avagy — 2. realista mód: a nép, a többi ember, 
az emberi nem felé kiszélesítve — lehetett a vágyott objektivitás irányába törni. S a Sípja 
régi babonának erre az utóbbi típusra, a realista szerepdalra adott jellegzetes példát. A szemé
lyiséget elfojtó álobjektivitással szemben a személyiséget a közösség felé nyitottá tevő igazi 
objektivitás költeménye volt. 

Nem arisztokratikus elkülönülés jellemezte itt a választott szerepet, mint pl. a fiatal 
Babits ókori hősöket idéző mozdulataiban, de — éppúgy mint a juhász- vagy a betyármesébe 
öltöző Petőfi Sándornál, avagy a csavargó gúnyájába búvó József Attilánál —: közösségie-
sítés. A bujdosót választva oly szerepet vett magára itt is a költő, mi ezrek szívéhez nőtt, 
ezrek előtt kedves, ismerős, a magyar kultúrkörben mélyen gyökeredző, élő hagyomány volt. 
A forradalmi mi-vers álcázott formáját jelentette így valójában a szerepdal. Éppúgy mint a 
többes szám első személyű költeménytípusnál a közösségbe állt be, annak részeként szólt itt 
is a vers hőse. Az azonosulás közvetlen formája, a m/'-forma helyett azért választotta csupán 
a közvetettet, az áttételeset, mert forradalmi apály korszakába érve, a mi öntudatával nem 
beszélhetett: hiányoztak ehhez a megmozdult tömegek. De az ismerős kép, a vállalt szerep 
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révén a nyílt feloldódás, a mi hangja nélkül is jelezni tudta a hovatartozást. Megszólaltathatta 
már pusztán a műnem segítségével is a tömegmozgalmak nélkül élő forradalmár tipikus érzé
sét: a közösségi magányt, a kívülállásban is adott együttlétet. Éppúgy mint az egész zenei
képi sík, annak legkomplexebb, legösszetettebb formai eleme: a műnem választás is a közelí
tés irányába hatott. Az azonosulás bizonysága volt. 

IV. 

Logikai-szemantikai síkon távolítás, képin-zenein pedig azonosítás jellemezte a Sípja régi 
babonának c. költeményt: az innen eredő paradoxitás volt a vers központi formáló elve. S 
nemcsak a mű poétikai szerkezetét, alapszövetét határozta meg ez, de a legkisebb részleteket 
is: a paradoxitás tükreként ambivalencia jellemezte a mű nem egy formai elemét. így pl. a 
ritmusalakítást: távolító, ideges trocheusként simuló, azonosuló ősi nyolcasként egyszerre 
volt ütemezhető a költemény. S ott hatott ez az ellentmondásosság a rímelésben is: eltért, 
feleselt a legfontosabb helyen a zárásban álló rímpárnak — az issza-visszá-nak — hangzási, 
illetve szintaktikai sorbeli értelme: az egyik esetben a megtagadásnak, a másikban pedig a 
visszavágyódásnak volt ez a szava. S jelen volt ez a paradoxitás a műfaj választásban: a szerep
dal kettős — elszemélytelenítő, éntől menekítő s ugyanakkor közösségiesítő, énkiteljesítő 
— visszás jellegében. Szemantikai síkon pedig a veszett népem s az édes népem felé ellentmon
dás mutatta a verset átható ellentétezést. S legfelötlőbb módon a központi képben, a bujdo
sóban volt ez jelenlevő. Hisz a bujdosó egyszerre volt a szökő, menekülő, s ugyanakkor az 
azonosuló, visszavágyódó hős, maga volt ő mintegy a két lábon járó belső ellentmondás. S a 
maga fejlődés-, illetve motívum- és eszmetörténeti jellegzetességei folytán a paradoxitás 
mélyén rejlő eszmei-élménybeli kiváltó okát is ő tárta fel a legteljesebben: a formai meghatá
rozó mögött rejlő tartalmi meghatározóra legvilágosabban ő utalt. Éppen ezért belőle indul
hat ki legcélravezetőbben a vers lényegéhez, a művészi mondandóhoz áttörni óhajtó törté
nelmi megközelítés. 

A fejlődéstörténeti vonatkozásokat nézve hagyománya volt már ennek a képnek Ady lírá
jában. Az érzelmi forradalmiság egykori hőse — az esztéta emigráns — éledt újjá benne. Csak 
épp a közben megtett utat — a fejlődést az érzelmi forradalmiságtól a népi forradalmiságig 
— visszatükrözve: változott arccal. Bujdosó lett, ki egykor kivándorló volt. Mert mint az 
Új Versekről adott prózai vallomás, az író a könyvéről avagy a Megáradt a Tisza, Párizs, 
az én Bakonyom, e. költemények tanúskodtak róla: kivándorlónak, esztéta emigránsnak, a szép
ség önkéntes száműzöttjének stilizálta az érzelmi forradalmiság időszakában Ady Endre magát. 
S ez az önstilizáció adta át lassan egy másiknak a helyét: a társadalmi forradalmiság növekedé
sével együtt a bujdosó lett a jellegzetes hős. S minden külsődleges rokonság mellett is eltért 
egymástól ez a két típus: a bujdosó és az esztéta emigráns. Az utóbbi pusztán menekülni vágyott. 
Abban bizakodva, hogy a „szűz borzongásokat" hozó messzeségben, az idegenségben örökös 
ünneppé változhat az élet, el akarta hagyni a körülötte levő unt, profán világot, el akart hagy
ni minden megszokottat. S így szülőföldjét is végleg maga mögött hagyta. Éppen ezért mint 
a típus Őseinek, a Browning-házaspárnak, Henry Jamesnek, Wilde-nek, Ruben Dariónak, 
avagy számos Adyval egykorú reprezentánsának, Rilkének, Eliotnak, Poundnak, Joyce-nak, 
Kavafisznak a példája mutatta: végleg idegenben kívánt letelepedni ez a művészfajta; ki 
akart szakadni az ismerős világból, otthont találni az ismeretlenben.6 

6Vö.: MCCARTHY, Mary: A Guide to Exiles, Expatriates, and Internal Emigrés. The New 
York Revfew of Books. 1972. márc 9. 4-81 



A bujdosó viszont ezzel ellentétben elsősorban politikai emigráns volt mindig: a Danték, 
Ulrich von Huttenek, Mikesek, Balassák, Voltaire-ek, Rousseau-k, Heinék, Mickiewiczek 
rokona, utóda. Oly jellegű hős, ki a megtagadásban is mindig azonosult, ki idegenben is foly
vást hazafelé nézett, kit a valóság már nem engedett soha. S Ady Endrének e felé vitt útja. 
Jelképes volt az, hogy míg az egykori művészi dokumentumokban az idegenben való maradás, 
az „ott halok meg, nem a Tiszánál" végleg szakító dacos mozdulata volt az uralkodó, a művész
emigráns diktálta az önstílizáló gondolatokat: addig az 1912-ben írt Margita élni akar ugyan
ezt az időszakot, az útnak indító hőskort idézve hazafelé készülő bujdosóknak, „kardot 
kovácsoló", „pro patria et libertate" küzdeni akaró emigránsoknak tüntette fel már egykori 
magukat. Nem az emlékezet csalt itt, a világnézet változott meg közben, s az tükröződött 
a módosult önstilizációban. Mint új hőstípusra, bujdosókra volt már a népi forradalmár köl
tőnek szüksége. Olyan hősökre, kik messzire szökve, távolodva is folyvást hazafelé néztek, 
kik nemcsak eloldottan, de — paradox módon — ugyanakkor megkötötten éltek. S a Sípja 
régi babonának szerepdiktálója is ebbe a sorba tartozott bele. 

Nem az egyéni fejlődésen belül, de motívumtörténetileg nézve ezt a képet egy művészileg 
erőteljesen megformált típus került be ezzel Ady lírájába. Mert ha nem is fogadható el a Pro-
hászka Lajos-féle nemzetkarakterológia, mely a bukott cselekvés hősének, bujdosónak akarta 
láttatni mindvégig a magyart, kétségtelen az, hogy mélyen a magyar múltban gyökeredzve, 
élt ez a típus: Visszatérő motívumként kísérte végig az utolsó négy-ötszáz év magyar irodal
mát. A reneszánsz és a reformáció költőinél, a Siralmas énnéköm ... keservét panaszló Borne
misza Péternél, majd klasszikus formában az „Oceanum mellől" „remete módjára havasok 
aljából" hazafelé néző Balassi Bálintnál tűnt fel első ízben s a XVII. és a XVIII. századi sza
badságharcokban teljesedett ki, élte virágkorát, majd az 1848 előtti évtizedekben támadt 
megint újjá. Kölcsey szavaival: „a vissza- és előérzés bánatjának" „tökéletes kizengője" 
volt ekkor a „szegény bujdosó nevezet."7 A reformkori irodalomnak ez lett mintegy a központi 
típusa. Katona Bánk bánjában éppúgy ott voltak az elbúsult, rejtőző békétlenek, mint Köl
csey, Kisfaludy, Vörösmarty, Bajza, Erdélyi, Petőfi, Tompa, Arany, Szigligeti stb. írásaiban. 
Elég utalni olyan művekre, mint pl. Kölcsey: Himnusz, Rákóczi hajh...; Kisfaludy Károly: 
Honvágy; Vörösmarty: A bujdosók, Mikes búja, A hontalan; Bajza: Isten hozzád; Erdélyi 
János: A menekültek; Petőfi: Szent sir; Rákóczi; Arany: A rodostói temető; Tompa: A bujdo
sóról stb. 

S ez a motívumtörténeti folytonosság egy eszmetörténeti folytonosságot is jelentett egyben. 
Mert nem öncélúan lett uralkodó ez a típus, a bujdosó alakja, a régebbi magyar irodalomban. 
S még csak nem is azért, mert számos változatban hozta létre ezt az életformát a hajdani 
valóság, a magyar történelem. A reformkor politikai viszonyaira pl. nemigen volt jellemző 
a bujdosási kényszer, nem volt ez ekkor (mint a kuruc korban) tömeges létforma. A költészet
nek mégis ez lett az egyik karakterisztikus, ismétlődő képi motívuma. Elsődlegesen nem a 
valóság, hanem eszmetörténeti vonatkozás magyarázza tehát a típus továbbvitelét. Nem 
annyira önálló, tükröző, de sokkalta inkább hordozó jellegű ez elioti kifejezéssel élve — 
objektív korrelációs értékű kép volt ez. Nem közvetlenül maga a valóság, csak annak vissz
fénye: egy jellegzetes érzés tükröződött benne. Szükség volt a bujdosó megjelenítésére, mert 
egy nagy szerepet játszó, nagy súlyú érzelem — a kurucos szabadságharcos hagyomány sodrá
ban felnövő s a reformkorban kiteljesedő, paradoxonokkal teli sajátos magyar hazaszeretet, 
a szorongásos hazaszeretet forrott össze vele. összeforrott vele az a fajta sírva-vigadó, belső 
bizonytalansággal telített patrióta érzés, melyhez egyszerre tartozott ringató, becéző, simuló 
szeretet s pusztulást jósló, távolító, ostorozó kritika, biztató remény és riadt menekvés. 

7 KÖLCSEY Ferenc: Nemzeti hagyományok. K. F. összes Művei. I. köt. Bp. 1960. 513. 



A maga tipológiai rokonságát nézve nem az önálló államisággal rendelkező, nagy múltú 
népek öntudatos, nyugodt hazafiságához volt ez hasonlatos, de sokkalta inkább az önálló 
állami rend nélkül élő, gyarmati sorba vetett, történelem alá kényszertilt népek próbára tett 
egyensúly-vesztett, hiperesztéziás, végletekbe csapó patriotizmusa kísértett benne. Oly típusú 
hazaszeretet volt ez, melynél (legalábbis a problémátlanul, pusztán ösztönösen azonosulni 
nem bíró, s egy fölényes világpolgárság révén elszökni nem tudó, felelősséggel élő, gondolkodó 
sorsok esetében) erkölcsi vállalás volt mindig is az idetartozás, a nem-érdemessel szemben 
dacoló mégis, a hívó, messze fények ellenében a szegénység melletti eltökélt helytállás. Ott 
hatott benne az „itt élned, halnod kell" szigorú parancsa, az igényes életek sorsot vállaló 
rendeltetés-hite. Egyetlen fogalomba sűrítni akarva ezt a kívtilről-belülről egyszerre látó, 
szeretve-gyülölő összetettséget: ott villódzott benne egy morális súlyú megkötöttség-érzet. 

S a Sípja régi babonának c. költeményt írva Ady ezt a hagyományos, a bujdosó képi motí
vummal egybeforrt, szorongásos érzést támasztotta újra, tudatosan akart mintegy kapcsolódni 
hozzá. Erről tanúskodott már önmagában is a művet átható, számos, közvetett, rejtett 
allúzió: a rájátszások sora. A reformkori hazaszeretet nagy verseinek emlékét idézték az egyes 
részletek. Kísértett pl. a reformkori hazaszeretet két nagy krédójának, a Himnusznak és a 
Szózatnak egy-egy jellegzetes szava, fordulata. (Vö. pl.: Vörösmartynál: „Áldjon vagy verjen 
sors keze", Kölcseynél: „Isten áldd meg a magyart", Adynál pedig ennek fordítottja: „Ne 
hagyja az Úr veretlen"; Kölcseynél: „Ez a föld, melyen annyiszor — Apáid vére folyt" — Adynál: 
„Vérem többé sohse issza — Veszett népem, veszett földje".) Avagy egy másik példát véve: 
a Vörösmarty-féle Fóti dalnak, illetve a Bánk bán-opera nyomán híressé vált Keserű pohárnak 
jellegzetes póza, a reformkori sírva vigadás élt tovább a sátor sarkon bort nyakaló, népe sor
sát sirató' lírai hősben. A rájátszás volt a versben kibomló nemzetkritika is: a Kölcsey-féle 
Zrínyi második énekének komor bírálata is ott rejlett mögötte. Költői anyagában, rájátszásai
ban szembeötlően á reformkori lírához kötődött így ez a költemény. Mert oda kötődött a mon
dandójában. A bujdosó motívummal egybeolvadt reformkori érzés, a kurucos-szabadságharcos 
hazaszeretet éledt újjá benne, s az dobódott át a költemény központi szervező elvén, a para-
doxitásonát az olvasó lelkébe. Ez volt mintegy ennek a szerkesztésbeli sajátosságnak a végső 
értetője. 

Hisz a paradoxon sosem tényleges, mindig látszólagos ellentmondás csupán, mintegy mű
vészi kiélező helyzet, hol a két feleselő pólus, a két ellentétes véglet csupán arra kell, hogy 
jelezze a mögötte levő egységesítő mélyebb gondolatot. S így volt ez ebben az esetben is: az 
Ady-vers paradoxont adó, szembefeszülő két formáló elve — az azonosítás és a távolodás 
— a költői gondolatot együtt ragadta meg. 

Szemantikai-logikai síkon távolítás hatott; azaz a rideg ész, a puszta racionalitás, a fel
színi érdek mondta a vétót, a dühödt nem-érdemest. Zenei-képi síkon, az érzelmek síkján 
viszont azonosulás élt: mélyen, ösztönösen idetartozónak érezte magát az egyéni lélek. S 
ebből a paradoxitásból, ebből az összehatásból szabadult fel a belső művészi mag, a mélyebb 
értelem: a gondolattal átitatott költői érzés, illetve a gondolattá vált szenvedély, indulat. 
Átdobódott az olvasó lelkébe az a fajta azonosulás, melynek — mindenféle problémátlan, 
pusztán ösztönös egységérzettel szemben — szerves része volt a reménytelent mondó, távolító, 
bíráló látás. Illetve más oldalról nézve: átdobódott a lélekbe az e fajta felülről néző távolító, 
kritikai tartás, mely minden nemzeti nihilista jellegű fölényérzettől szögesen eltérően mélysé
ges, végső idetartozását sosem feledhette. Elöntötte a lelket a vers összhatásaként a kurucos-
szabadságharcos magyar hazaszeretetnek, ennek a problémákkal teli, gyötrődő, nehéz, vívódó 
érzésnek legbensőbb lényege: a csupa ellentmondást, paradoxitást magában rejtő, azonosuló
simuló otthonosságérzést s távolító, gyalázó-szidó reménytelenséget egyszerre hordó 
megkötöttségérzet. 



V. 
• • 

Felmerül a kérdés: mi tette időszerűvé ezt a hagyományos érzést, mi késztette rá Adyt, 
a munkásosztály vezető szerepét valló s a szocializmus perspektíváját magáévá tevő, népi 
forradalmár költőt, hogy ezt a régi sírva vigadó s így a búsmagyarkodás veszélyeit magában 
rejtő szeretve gyűlölő, gyötrődő-menekvő patriotizmust, a kurucos-szabadságharcos hagyo
mány tipikus érzését ismét felélessze? Egy művelődés-, illetve eszmetörténeti mozzanatnak, 
az egykorú magyar progresszió belső, latens polémiájának számbavétele válaszol erre a kér
désre. Ha csírájában, ha kifejtetlenül is (az erős, retrográd nyomás alatt a maga belső ellen
téteit végig gondolni nem bírva), de vitázott már egymással a század elején a magyar haladás 
gondolkozói közt az egységes, osztatlan emberiséggé válásnak — mai kifejezéssel élve: az integ
rálódásnak — két eltérő, lehetséges útja: az arisztokratikus-világpolgári és a demokratikus 
internacionalista. Adva volt egyfelől az az attitűd, amely az emberiséggé válás folyamatának 
kezdeteit látva, a nagyobb egységek létrejöttének helyes és igaz törvényét észlelve, a szembe
fogó, provincializáló nacionalizmussal együtt, annak függvényeként, a történelmileg kiala
kult kisebb egységek szeretetét, a mélyen gyökeredző emberi érzést, a patriotizmust is, mint 
az elmaradottság kirívó formáját, mint lefogó babonát félrelegyintette. S adva volt másfelől 
az a magatartás, mely ha a kisebbet — a hazát — az emberiség távlatai felől vette is számba, 
azt is tudta egyben, hogy érték ez a kisebb a nagy egész számára, az egész szeretetétől, az 
internacionalizmustól elválaszthatatlan a rész szeretete. Nemcsak az emberiség felől nézte 
ez a tartás a körülötte levőt, a hazát, a nemzetet, de minden doktriner emberiség-hitvallástól 
szögesen eltérőn — gondos számadóként — az emberiség felé is fordulva egyben: az adott 
valósághoz szorosan tapadva. S Ady a Sípja régi babonának c. költeményét írva ebbe a polé
miába szólt közvetve bele. 

A költemény megírásának heteiből, 1913 tavaszáról maradt fenn Bródy Sándor tollából 
egy figyelemre méltó életrajzi jegyzet. Leírta benne Bródy egy Promontor alatti (kinti, buda
foki), Adyval és Nagy Endrével való „városból kikívánkozó", „vidékies" kocsmázásukat. 
„Muszka, igazi orosz dolog ez — hangzott a beszámoló — a hazáról beszélgettünk, és azért 
is szeretek a kettővel találkozni, mert e kettővel még lehet. Jó, hogy nem hallják beszélgeté
sünket szép kávéházakban ülő, szép és nálunk haladottabb kartársaink. Szégyellnénk magun
kat, vidékiek."8 

A maga esetlegességében is egy belső szellemi tartás kifejezője volt ez a megőrzött biográ
fiai adat. Ha anekdotikus mezben is, de a lényeget jelezte. Mert nemcsak a Kutyavilla-féle 
búsulásokon volt adva a „fölényes társakkal" szemben ez a búsmagyarkodó, darvadozó, 
„vidékies" tartás, általában is jellemző volt Adyra ekkor — 1912—1914 között, a népi forra
dalmiság időszakában — ez a dacos, öntudatos „rögösen magyar" „szidva szerető", „marván 
imádó" lét, jellemző volt rá — ahogyan írta — a „vasalt emberekkel" szemben ez a „meg-
vasaltság". Szívesen vállalt polémiát ennek érdekében. Csak a Sípja régi babonának meg-
iratása körüli időkből véve a példákat. Szabó Dezsővel szemben, aki ekkor épp a maga neofita, 
túlteljesítő radikalizmusának időszakát élte, s így az egész magyar régiséget, a kurucos hagyo
mányt hetykén lekezelte, ezekben a hónapokban védte meg pl. Ady a protestantizmust, ezt 
a magyarságot őrző, nem pusztán vallási, de népi tradíciót. S a galileista modern felvilágosí
tók folyóiratában, a Szabadgondolatban, a „babonátlanságnak ebben a lapjában ekkor tett 
„vallomást a patriotizmusról", erről a „rejtett", de „minden tudománynál erősebb baboná
járól". S végső soron a Sípja régi babonának is ebben a vallomás-sorba tartozott bele. A költe
mény címe, a versnek ez a — Schopenhauer szavával szólva — beszédes névjegye innen volt 

• • 

8 BRÓDY Sándor: Adyval a Kutyavillában. Cilinderes Tiborc. Válogatott cikkek és tanul
mányok. Bp. 1958. 272-273. 
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érthető. Eligazított itt a Vallomás a patriotizmus c. cikk babona kulcsszava. Babonának tar
totta a hazafiságot egy nem elég mélyen gondolkodó, huszadik századi felvilágosultság? Ady 
nem törődve ezzel, ennek ellenére gőggel vállalta ezt a babonát. S a maga asszociációs 
képi mezőnyében a harlemi patkányfogó híres, nem engedő, kötő sípjának emlékét idézve: 
sipja régi babonának szólott. Újjáéledt, költői képpé lett a hagyományos magyar szabadság-
harcos-kurucos hazaszeretet legbensőbb ismérve: a megkötöttség-érzet. 

S Ady forradalmisága teljesedett ki ezzel. Mert nem Barrés-féle fejlődést jelzett itt a vissza
térés a patriotizmushoz, a szépség emigránsából, lázadó, dacoló kivándorlóból kötöttséggel 
élő bujdosóvá válás. Nem az elfáradt, kételyektől gyötört, magányos individuum menekült 
be az irracionálisba — Barrés szavát idézve — „a patriotizmus ösztönösségébe".9 Az ilyen 
típusú út reprezentánsaitól — egy Barréstól, D'Annunziótól, Lemaitre-től, Montesquieu-
tól, avagy a késői Hauptmanntól, Gogoltól, Szabó Dezsőtől — szögesen eltérőn nem az ellen
forradalmisággal, de a forradalmisággal volt itt ez az érzés mindvégig korrelativ, nem a nacio
nalizmussal, de az internacionalizmussal fonódott egybe. Csöppet se véletlen, hogy minden
fajta szűk látókörű, az „én hazámat" mindenek fölé állító apologetikus nacionalista szemlé
lettel szemben erőteljesen előtérben állt itt a kritikai jelleg. 

Funkciót váltott így Ady lírájában a hagyományos kurucos-szabadságharcos hazaszeretet. 
A „nagy világon e kívül nincsen számodra hely" nem az „extra Hungáriám non est vita" 
szemellenzős gondolatával jelentett itt egyet, a patriotizmus nem a provincializáló nacionaliz
musnak, de a forradalmiságnak lett organikus része. Hajdani magyar kisurak erkölcsi paran
csát, a megkötöttség-érzést magáévá téve, magáévá tette Ady minden forradalmiság egyik 
lényegi ismérvét: a távolra nézéstől, a történelemben való gondolkodástól elválaszthatatlan 
közelre nézést, a környező valósághoz való szoros tapadást. Mert — nem aktuális-politikai, 
de világnézeti-ontológiai síkon nézve — sosem csupán történelmi távlatosság, az emberiség 
elvont szeretete jellemző az igaz forradalmárra, hanem a konkrét emberszeretet — népközel
ség is. Egyszerre kell, hogy tartozzék hozzá makro- és mikrohorizont: a kis és nagy világban 
való gondolkodni tudás. Ez a kettős irányultság biztosítja azt, hogy üres távlatokban, don-
quijote-ségben ne vesszen a lélek, hogy ne váljék frázissá a forradalmiság. S a maga sajátos 
természete folytán ezt az érzést zengette fel Ady lírájában az újjáélesztett, nagy múltú hagyo
mány: a kurucos-szabadságharcos hazaszeretet. A hozzátapadó morális jellegű megkötöttség
érzés következtében nem pusztán elzárkózó búsmagyarkodás, de a forradalmár világképébe 
beillő jelentés is társulhatott hozzá: a forradalmi mikrohorizontnak — a népközelségnek — 
lehetett a kifejezőjévé. „Sípja régi babonának" hallott, s megszólalt benne minden forradal
miság — teljes emberség — egyik lényegi ismérve: az itt és most parancsa; az idetartozás. 
Művészi kifejezést kapott a forradalmár kötöttség-érzete: a néki rendelt helyen és a néki 
rendelt sorsban való helytállni akarás. , . . i 
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9 Vö.: TUCHMAN, Barbara: The Proud Tower. New York 1966. 202. 
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