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I. 

A délszláv vonatkozásokat tartalmazó Ady-versek1 tíz szöveget 
számláló csokra talán nem is kezdődhetne nagyszerűbb nyitánnyal, mint 
amilyen az első ízben a Budapesti Naplóban 1906. aug. 26-án nyomda-
festéket látott, Gyáva Barla diák című, négy rövidke strófával megkom-
ponált verse, amely a következő esztendőben, 1907-ben a Vér és arany 
c. kötetnek ,,A magyar Messiások"-ra utaló ciklusában kap helyet. 

Állásfoglalásával és üzenetével Ady az úri Magyarország naciona-
lista, öntömjénező, babonás-gőgös, de mindenekelőtt hamis, párducbő-
rös-romantikus múltszemléletét utasí t ja el a Barla diák t ípusú ellenhős 
tiltakozásnak is beillő fölmutatásával . A hivatalos és eluralkodó múlt -
szemléletben ugyanis, a millenniumi ünnepségek nyomán, a honfoglalás 
hamisan fölsallangozott képét lengették. E képszemléletben a visszave-
tí tett honfoglaló ősök, a dölyfös úri magyarok vad hajszás dübörgése, a 
mindent és mindenkit elsodró, elpusztító, eltipró véres száguldása ké-
pezte a föltétlenül imponálni akaró alaptónust. Ezzel a talmi képpel, 
ezzel a nemzedékek tudatába sulykolt torz és bűnös képzettel szemben, 
amely a pusztítást, az uralkodást, a szupremáciát társí totta; Ady az ú j 
környezetben ú j körülmények között kezdődő másfajta ú j életre mutat . 
Az üszkös fa lvakat maguk után hagyó és zúgva nyargaló hősi seregben 
ugyanis ott vannak a jámbor, párducbőrös díszek nélküli, kopottas, a 
hadverésben nem jeleskedő Barlák, akiknek a lemaradását senki észre 
sem veszi a seregben; s akik a földúlt falvak között, a romokra virágos 
kunyhót építenek, s ezzel a vidék üszkös, véres bokrai újból a remény, 
az élet, a folytonosság, a folytatódás zöld színét öltik magukra, hiszen: 

Barla maradt, rótt, szántott, álmodott 
Egy kis szláv leánnyal. 

Ady a Barla típusú magyar honfoglalóban tehát a dölyfös rohanók 
ellenképét, ellenhősét teremti meg. Ezzel együtt azonban itt van Ady 
üzenetének — az úri történelmi mítoszt elutasító tételével párhuzamosan 
— másik nagy hozadéka, másik nagy súlypontja is: a dúlás helyet t az 
építkezés, a véres száguldás helyett a nyugalmat, a szlávokkal, tehát a 
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délszláv népekkel is, a békés együttélésre utaló eszmény meghirdetése. 
Ezt az eszményt, ezt az üzenetet Ady megfogalmazza ma jd más vers-
képek ú t j án is, például a Magyar jakobinus dala c. versében, de a hon-
foglaló magyar Barla diák és a szláv leány humanizált , tiszta, örök 
emberi ideálokkal megrajzol t képe a magyarságnak a szláv, illetve dél-
szláv népekkel való együttélését példázva, és ezer esztendő távlatából 
is fölmagasodva, á tható fénnyel világít az idők bizonyító tanúságaként , 
lényegi szimbólumként, ú tmuta tásként és poli t ikai-emberi hitvallás-
ként, elvi és gyakorlat i programként ; Adynak a magyar nép és a szom-
szédos népek együttéléséről következetesen vallott és soha meg nem 
ingatott, előremutató, haladó ál láspontjaként , amely megírása óta nap-
jainkig sem veszített életességéből, aktualitásából, progresszivitásából és 
költői magatar tásként is példamutató és maradandó eszmeiségéből.2 

Következő megállónk A Duna vallomása c. vers, amely röviddel az 
előbbi után, 1907. március 31-én jelent meg első ízben ugyancsak a 
Budapesti Naplóban, ma jd ugyanebben az esztendőben a Vér és arany 
c. kötetben is. E köl temény valamiképpen folytatása a Gyáva Barla 
diákban megkezdett költői krónikának, avagy poétikus monológnak és 
önvallomásnak. A vers színtere és temat ikai időjelzete mintha a r ra utal-
na, hogy a honfoglalási szituáció óta jó néhány évszázaddal léphetünk 
előrébb. A költő és a folyó találkozása, szembesülése idején az Iszternek, 
a vén fo lyam-rókának immár súlyos, nagy t i tkai- tapasztalatai vannak 
erről a tájról , amelyen végighömpölyög, végigkígyózik őshüllő teste. 
A költő tőle, múlt idők vén tanújától , nagy titkok, bús csodák tudó-
jától érdeklődik; őt faggat ja , őt gyónta t ja az it t élő népek sorsának 
múl t já ró l és jövőjéről. Azt tudakolja , afelől érdeklődik szenvedélyes — 
nagy kérdésével, hogy: 

„Mindig ilyen bal volt itt a világ? 
Eredendő bűn, lanyha vétek, 
Hideglelés, vergődés, könny, aszály? 
A Duna-parton sohse éltek 
Boldog, erős, kacagó népek?" 

S Ady fá jó tényismeretei t most alteregója, a Duna mormol ja neki, azt 
ti., hogy „Boldog népet itt sohse látott.", hiszen: 

A Duna-táj bús villámhárító, 
Fél-emberek, fél nemzetecskék 
Számára készült szégyen-kaloda. 
Ahol a szárnyakat lenyesték 
S ahol halottasak az esték." 3 

Csak költő géniusz szólhatott így. Ady ugyanis nemcsak a sa já t 
féltőn szeretett és ezerszer átokszóval illetett népének a sorskérdéseit 
feszegeti, ku t a t j a fölfokozott szenvedéllyel, hanem az ő népével, a m a -
gyar néppel dunai sorsközösségben élő más népek sorsának létkérdéseit 
is. Fölülkerekedik e népek önös, kicsinyes érdekein, s ezzel szemben 
elsősorban és mindent túlharsogóan együttvergődésüket lá t ja ; őt e né-
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pek közös sanyarú sorsa döbbenti meg; az, hogy külön-külön is csak 
bús vil lámhárítói e t á jnak : „fél-nemzetecskék" „fél emberei", az őket 
egybefogó Duna- tá j pedig „szégyen-kaloda", ahol a „magyar Ugar" 
dudvás, gazos, lápos tá jához hasonlóan (amelyen a lelkek ki vannak 
pányvázva), lenyesik a szárnyakat , s ahol ugyancsak a magyar haláltó 
jelenségéhez hasonlóan, „halottasak az esték". A Duna tá j i kis népek 
szárnyaszegettsége és tehetet lenségre kárhozottsága, gúzsba kötött szuny-
nyadó erőként, má r -már a pat tanásig feszül. Ennek egyértelmű fölis-
merése pedig egyúttal alapvető jellemzése a magyar és nem-magyar 
dunai népek sorsára és ál lapotára vonatkozó helyzetképnek. Ez a hely-
zetkép a Duna-vallomás szerint a „Sohse lesz másként,- így rendel te te t t" 
gúnyos, tőrdöfésnek is beillő szavakkal zárul. 

Az ádáz dühvel száguldók és a romokon csöndesen építkezők rég-
volt honfoglalási képét a dunai kis országok, illetve népek — köztük 
a magyarok és délszlávok — sorsközösségének a századok múl tán ilyen 
módon kialakult sivár, megalázó helyzetrajza vá l t j a föl költőnk poé-
t ikus krónikájában. 

1913. szept. 14-én jelenteti meg a Világ a következő, t émakörünkbe 
tartozó Ady verset, a Két kuruc beszélget címűt „Régi, régi ének" al-
címmel. Az 1914-ben publikál t Ki látott engem? kötetben találkozunk 
vele újból, ahol a kötet sorrendben második, „Sípja régi babonának" 
ciklus megnyitó verseként szerepel. Ebben a kuruc dalok min t á j á r a 
készült versben egy, a darabban nem azonosítható, kuruc monologizált 
társával, Tyukodival. Az emlékező monológ fo lyamán szó esik arról, 
hogy kik ellen is i rányul tak a kuruc akciók. Tehát : 

Tollasult szerb hajcsárt, 
Tisza-urat bántni, 
Ha császárhoz, grófhoz állott, 
Paphoz, némethöz, komiszhoz: 
El tudtuk találni. 

Szó esik később Krajnáról , a mai Szlovénia területéről is, amelyről a 
beszédes kuruc szavai szerint az hírlik, akárcsak Franciaországról, 
hogy ott: 

Így mulatnak pártoskodva 
Őszkor pórral vadat-űzve 
Nagyurak hiában. 

A pártoskodó múlatás képének fölvillantása Kra jnában , amelyben a 
pórnép (főként szlovén, de akadnak pártos szlovén u rak is) a r ra jó, hogy 
az úr i kedvteléshez vadhajcsár legyen; — valójában megdöbbentő p á r -
huzama az előző s t rófákban elhangzottaknak, ti. annak, hogy az u r a k 
•— pártoskodó mulatozás közben — „kockát dobnak" annak az eldön-
tésére, hogy „Hulljon-e vagy ne hull jon m á r / A mi döhödt vé rünk" . 
Tehát az űzött vadak vérének hullása, akárcsak a kra jna i , f ranciaországi 
és magyarországi pórnép „dühödt" vérének hul la tása egyképpen a p á r -
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toskodó urak kockavető szeszélyétől függ. S a két i lyképpen párhuza-
mos s t rófának az utolsó versszakhoz való kapcsolása ismét Ady nagy 
távlatokat befogó lá tásmódjá t muta t j a , amikor ugyanis a magyar , va la-
mint a közelebbi és távolabbi népek azonos, nyomorú helyzetéről szól, 
azt érzékeltetve, hogy a feszülő ellentét elsősorban nem az egyes népek, 
nemzetek sajátos, külön érdekeiből, hanem mindenekelőtt az osztály-
ellentétekből (az „úr" és „pór" vagy „szolga" között feszülő általános 
ellentétből) adódik. S épp ezért volt ellenség a magyar kurucság szá-
mára a „tollasult szerb hajcsár" , aki a császár, gróf, pap, német, komisz 
egységes táborához tartozott , s így meg is tollasodhatott, szemben a va-
dat űző kra jna i , f rancia és magyar pórral . Jellemző, hogy Ady épp olyan 
ér telemben utas í t ja vissza a „tollasult szerb hajcsár t" , akár Petőf i Je la-
cicot és mindazokat a délszlávokat, akik ugyancsak a zsarnoki bécsi 
hatalom valamilyen kiszolgálóivá lettek, persze sohasem személyes ha-
szon nélkül. 

A két kuruc ba j t á r s beszélgetése végén az Adyval egykorú szituá-
cióra célzó és arról ugyancsak valló helyzetkép is megtalálható: 

Nincs itt nekünk dolgunk, 
Ez az urak dolga 
S Bécsben s itthon már megszokták: 
Űr aratja s elaratja, 
Mit vetett a szolga.i 

Olyan helyzetképzárás ez egyébként, amilyen már előbb mint vég-
szó A Duna vallomásában hangzott el. 

Az 1908-ból származó, Az Illés szekerén c. kötet tar ta lmazza az 
Emlékezés Táncsics Mihályra c. verset, amelyet kötetbe kerülése előtt, 
1907. május 19-én a Népszava közöl mintegy másfél hónappal A Duna 
vallomását követően s egy jó esztendővel a Magyar jakobinus dalát 
megelőzően. Ezt a verset Táncsics délszláv származására való tekinte t -
tel soroljuk az előbbiek köréhez, annak a megjegyzésnek az előrebocsá-
tásával, hogy Ady csaknem hajszálpontosan olyképpen szerepelteti a 
délszláv származású Táncsicsot szimbólumként (jóllehet származására 
való tekintet nélkül), ahogyan Petőf i te t te Szigetvár hősi védőjével, 
Zrínyi Miklóssal, szó szerint is ezt írva: „Legyen olyan minden ember, 
min tha / Zrínyi Miklós unoká j a volna, . . . " 

Ady Táncsicsot, szerepe alapján, ősének vallja, s úgy véli, hogy ő, 
másokkal együtt, ú j Táncsicsként lép föl, s hozzá hasonlóan remél. Tán-
csics célkitűzéseit, amelyek tengelyében a „Mindenkit szeretni" jelszó 
volt, Ady, az ú j Táncsics, meghaladja ; többet akar, lényegesen többet, ti.: 

Mi más rendre vágyunk: 
Vagy igaz világ lesz, 
Vagy nem lesz itt semmi.5 

Ady azonban itt sem áll meg. Az ú j világ általános meghiredését nem 
tekinti elegendőnek, ti. e világ megteremtésének nagy, egyedülálló lehe-
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tőségét, konkrét p rogramjá t fogalmazza meg és m u t a t j a föl a Magyar 
jakobinus dala című versében. 

Mintha előre megfontol t terv a lapján egy külön ciklus darab ja i t 
a lakí tgat ta volna, úgy következik az előbbiekre ez a most soron levő 
délszláv vonatkozású Ady-vers, a Magyar jakobinus dala, amely a Du-
na-vallomás ólmos, leverő tényinfernóján kerekedik fölül himnikus 
szárnyalással, egyszerre több néphez szóló hata lmas szózatként, harcos 
harsonaként és a helyzet fölismeréséből adódó konkré t tennivaló leszö-
gezéseként. 

A verset először a Népszava 1908. augusztus 23-i számában közli. 
Eredeti címén Akarunk és merünk? Ady Pár izsban veti papír ra . Ugyan-
csak 1908-ban Az Illés szekerén kötetben jelenik meg könyvben is, ahol 
a költő a kötet második ciklusának, „A téli Magyarország" címűnek az 
élére helyezi. 

A költemény villám módján cikiázik végig a fölény, a nacionaliz-
mus, a szupremácia sötétjével beborult Magyarország égbolt ján; fölrázó 
csattanása pedig a nemzetiségek között is messze hangzik. A szlovák 
költő, Pavel Országh Hviezdoslav verssel köszönti Adyt, s miu tán verse 
mot tójává teszi az „Ezer zsibbadt vágyból mér t nem lesz"-szel kezdődő 
négy Ady-sort ; — a magyar költőt derűsebb idők hero ld jának nevezi. 
Bartók Béla román barát jához, Bugifia Jonhoz küldöt t levelében í r j a : 
„Sohasem volt még olyan költőnk, akinek lett volna bátorsága hasonlót 
megírni".6 Jászi Oszkár pedig a szlovák Hviezdoslavhoz hasonlóan, 
A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés (Budapest, 1912) 
c. munká j ában mottóként szerepelteti a Magyar jakobinus dala sorait. 
A jugoszláviai magyar irodalom kimagasló egyénisége, az irodalomszer-
vező, író és költő, Szenteleky Kornél a Debreczeni József fel 1928-ban 
kiadott szerb költők verseit tartalmazó, Bazsalikom c. antológiájához 
ugyancsak ebből az Ady-versből merí t i a mottót. 

„ . . . a Magyar jakobinus dala, a szociális ér te lemben vet t népi gon-
dolatnak, a for radalmi népiségnek, az igazi népiségnek ez a műremeke, 
ez a sajátos ú j emberséget sürgető Duna-völgyi In te rnac ioná lé" 7 — 
ál lapí t ja meg Király István Ady Endre c. könyvében (I—-II. k., Magvető 
Könyvkiadó, Bp., 1972). És valóban az Internacionálé tényleges ihlető 
szerepének, hatásának a lehetősége egyáltalában nem zárható ki.8 

A vers első része csaknem egyenes továbbérzése, továbbpergetése 
a Duna-vallomás lesújtó alaptételeinek, hiszen újból az „álmos, szegény 
Magyarország" képe tá ru l elénk, amiért Ady az ország puszta létét és 
az ebben az országban élők tényleges létét is kétségbe vonja ; jóllehet i t t 
még tapogatózóan, az enerváltságot, az ernyedtség érzetét keltő kérdé-
sével. A Duna-val lomás záró tétele szerint: „Sohse lesz másként , így 
rendeltetet t" . Mintha épp ezt a konokul hangoztatott , gyászos akkordot 
szeretné magától elhessegetni, most újból, ebben a versében is, csupán 
egyetlen esztendő múltán, fölteszi a kérdést: „Vájjon lehet-e jobbra v á r -
ni?" itt, azoknak a népeknek a körében, amelyeket (előbb fé l -emberek, 
fél-nemzetecskék gyanánt látott) most — előbbi meglátását fej lesztve 
tovább — e táj , e Bábel szolga-népeinek mond. 

Eddig a Duna-vallomás tematikai továbbépítése ugyanazon a síkon. 
Az ezt követő s t rófák a merész harsona hangján , a fölszólítás erejével , 
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hata lmas színtkülönbséggel ívelnek a Duna-val lomás puszta ténymegál-
lapítása fölé, az erős akara t egységét kérdve és hirdetve; hiszen az ezer 
zsibbadt vágy ebbe torkollik, ebbe tömöríthető és egységesíthető, mer t 
egyazon egységes alapon sar jad : „Hiszen magyar, oláh, szláv bá-
nat / Mindigre egy bánat marad". 

A dunai népek szempontjából e lé tkérdésnek eme ú jonnan meg-
hódított , meglátott és elfoglalt színtjét, szédítő gyönyörűségű magaslat i 
ki látóját Ady most már sohasem fogja elhagyni, sohasem száll immár 
alacsonyabb, előbb fölhagyott , avagy önmagáénak sohasem vallott r é -
giókba. Az erős akara tú egységre ú j abb érvek erjesztő, perzselő szipor-
káit sorakoztat ja föl: „Hiszen gyalázatunk, keservünk / Már ezer év óta 
rokon. / Mért nem találkozunk süvöltve / Az eszme-barrikádokon?" 

I t t is mindenekelőt t Ady internacionalizmusa nyi lvánul meg. Nem 
csupán a sa já t magyar népe, hanem a dunai Bábel szláv és oláh népei-
nek a szónoka, heroldja, magasra emelt lobogója lesz; ugyanis nem az 
egymást kizáró egykorú nemzeti érdekek, hanem az összefogó, szélesebb, 
humánusabb, átfogóbb érdekek, az eszmei egység s íkján lesz toborzó 
szózatuk és vezérlő fák lyá juk . Ezért is állí t ja, hogy: „Dunának, Oltnak 
egy a hangja, / Morajos, halk, halotti hang. / Árpád hazájában jaj 
annak, / Aki nem úr és nem bitang." 

Az eszmei egység szükségességének mozzanatát most továbbépíti , 
világosan osztályalapra helyezi; hiszen Árpád hazájában, az úr i Magyar-
országon, j a j mindenkinek, aki nem tartozik az uralkodó, az elnyomo-
rító réteghez, vagyis az urakhoz és bitangokhoz. Erről a síkról joggal, 
megalapozottan, világos okfej tés következtetéseként fölteheti és sürget -
heti az összefogás szükségességét, amikor nagyot kell mondaniuk, vagyis 
cselekedniük kell az úri bitangság elnyomó osztályával szemben álló 
e lnyomottaknak és összetörteknek, akik viszont egyaránt magyarok és 
nem-magyarok. Eleddig ismeretlen ihlettel és makacs bátorsággal meg-
hirdet i tehát a dunai népek testvériségének eszméjét. Ám ide jutva, 
most nem is hagyja abba a sürgetést, mer t még mindig „úr a betyárság", 
s vele szemben ismét a milliók képeznek „pulya hadat" . S va jon meddig 
így?: „Magyarország népe meddig lesz / Kalitkás seregély-fiók?" 

Aki eddig egy szemernyit is kételkedhetet t Ady széles lá tókörű-
ségében, nemzetköziségében, annak súlyos pörölycsapásként, ha rsány 
egyértelműséggel, ú j fön t leszögezi, hogy Magyarország népéhez szól: a 
már előbb aposztrofált magyarokhoz és nem-magyarokhoz, vagy a még 
előbb idézett magyarokhoz, oláhokhoz és szlávokhoz. S Magyarország 
népéhez az uralkodó nemzet f ia szól, aki nem a sa já t nemzetebeli el-
nyomókkal, az ura lmon levőkkel, hanem mindazokkal vállal közösséget, 
akik Magyarország-szerte elnyomottak. I t t válik Ady világosan és h a r -
cosan, akt ívan és egyedülállóan magyar jakobinussá, a magyar jakobi-
nizmus legjobb ér telemben vet t megtestesítőjévé. És mennyire túlnövi 
ez a magyar jakobinus Ady a bizonyos ér telemben vett , távoli költői 
előzményeket, a Magyarország sorsán emésztődő és őszintén tépelődő 
„vén cigány" költőtípust, avagy a tetszhalálba süllyedt Magyarország 
fölött virrasztó költőeszményt, illetőleg azok magatar tását , távlatokat 
betekintő képességüket, valós megoldáskeresésüket, illetve le targiába 
süllyedésüket. Mert Ady a „bús koldusok Magyarországát" közvetlen 
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cselekvésre szólítja. Ennek a milliós „pulya hadnak" ekkor még ugyanis 
se hite, se kenyere; a költő azonban fö lmuta t j a a konkrét , nagy lehe-
tőséget, amit tettel, harccal kell kivívni, ti. azt, hogy minden az övé, 
e népé lesz, ha akar és ha mer. Itt lesz Ady is, Petőf i módján, a világ-
szabadság, a népek szabadságának, emberi felnövekedésüknek és közös 
akarásaiknak sugalmazójává és láttatójává.9 

Említsük meg most az 1912-ben megjelentetet t Margita élni akar 
c. verses regényének egy a témakörünkbe vonható mozzanatát . E moz-
zanat a „Margita f ia" címet viselő részben fordul elő, s a r ra utal, hogy 
az épülő, alakuló főváros olykor könnyedén és könnyelműen lemond 
sajátos ősi szimbólumairól, jóllehet azok a germánokkal , szlávokkal és 
la t inokkal együtt kialakí tot takon túli, külön á lmainkat jelzik. Ebbeli 
megjegyése nyomán Ady azonban nem aka r j a a fa jvédés szerepét vál-
lalni, mer t neki az is f á jda lma t okoz, hogy aki a magyarságot úgymond 
védi, vagyis ilyen szerepben tetszeleg; valójában „csaló vagy senki", 
íme, a vonatkozó sorok: 

Az öreg Lánchíd az egyik szimbólum 
S hallom, hogy most majd szépen tesznek róla: 
Nemsokára már semmi sem marad 
Ez országban, mely külön álmunk ójja: 
Germánnál, szlávnál ősibb álmokat 
S a latinoknál furcsább furcsaságot. 
Nem érek rá bús fajtámat szeretni 
S fáj, hogy aki védi, csaló vagy senki.10 

A „nem tudom" című, összesen három strófás és első p i l lana t ra 
meglehetősen furcsa, könnyen meg sem fe j the tő mondanivalójú Ady-
verset a Világ 1915. m á j u s 30-án közli. A költő életében megje lent kö-
teteiben nem szerepel, ellenben a posztumusz könyvben, az 1923-ban 
kiadott, Az utolsó hajókban helyet fog kapni. 

Az 1915 májusában íródott költeményben Ady a vi lágháborús ese-
mények kapcsán arról szól, hogy: 

lm, itt van a hányom álján 
Orosz, francia, rác és talján11 

akiknek a sorsával, vi lágháborús ügyeikkel kapcsolatosan ő is, sokak-
hoz hasonlóan, a passzív, a kézlegyintő, az elutasító, az érdektelen, sőt: 
ta lán a lebecsülést, megvetést tar ta lmazó „nem tudom" álláspontot fog-
la lhatná el. Ő viszont csak azt va l lha t ja magáról, hogy ugyatnot t , ahol 
az oroszt, f ranciát , rácot és t a l ján t érzi, tehát „életem bal ján", vagyis 
a szíve t á ján ; ott van egyúttal minden tévedésnek minősítet t viszonyu-
lása és állásfoglalása is, mer t ő képtelen az önámító „nem tudom"-ba 
menekülni , ő nem haj landó bevonulni a hazug, de egyút ta l a legkényel-
mesebb ködvárba, a strucc-politikusok homokvárába; ő visszautas í t ja 
ezt a „nem tudom" lehetőséget. Ezért is mond ja szószerint: 
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De huncfut nem leszek mégsem, 
Mert szép és jó a szív-verésem 
S a „nem tudom"-t szívvel vérzem 
Legjobbakat akarván.11 

Aztán az utolsó s trófában, némi enerváltsággal, de közérthetően teszi 
hozzá a „nem tudom" ál láspontra helyezkedőkre célozva: „Be jó a szív 
hogyha márvány, / Be jó: „nem tudom" — s vége." 

Sajá t ál láspontját , meggyőződését azonban Ady már a vers elején 
leszögezte, s amellett szilárdan megmarad és töret lenül ki tar t , amint 
a következő négy esztendőben tanúsítot t magatar tása és minden ide 
vonatkozó verse és prózai alkotása is egyérte lműen bizonyítja. 

1917. április 1-én közli a Nyugat Készülés, tavaszi utazásra c. ve r -
sét, amely ma jd egy év múl tán helyet kap A halottak élén kötetben. 
Az ezzel a verssel közel egyidőben megírt költemények (például: A ré-
mek hangja, Kár a voltért, A titok arat, Uzsorás kölcsönök váltója, 
Elünk vagy nem?, Véresre zúzott homlokkal, Nagy szárazság idején, 
Emlékezés egy nyáréjszakára stb.) a háború és következményeinek 
szörnyű jelenlétét panaszolják. Itt , ezekben a s t rófákban azonban min t -
ha a természet ébredésének ősi, mindent legyőző és eltipró kényszere, 
életes jelenléte rövidke ocsúdásra, a természet parancsa előtti megha j -
tásra, a fölrázkódásra késztetne: 

Drága nedvek és drága kedvek 
Kapnak csíráztató erőre, 
S a tenger álmos, szép nyugodt. 
Az élet indul mindenütt 
Es titkos, bűvös hegedűk 
Mindenféle nótákat pengnek 
S a szonáták tréfásan lengnek 
Hopszaszák és nóták között. 
Bécsi valcer, gondola-dal, 
Nigger tánc és francia dalka, 
Kóló, csárdás ölelkezik 
S minden más ének szent zsivajba, 
A Tél megmaradott telén. 
(Elek-e én? — éltem-e én?)12 

Ha egy kis időre is, de fölülkerekedet t „az Élet édes szomjúsága". 
S ebben a sokszínű, sokhangú ébredő tavaszi világban is Ady együtt 
lát ja, pontosabban együtt hal l ja az itt egymás mellett élő népeket, jól-
lehet a távolabbiakra is u ta l t („Nigger tánc és f rancia dalka"). Utal 
pedig r á juk sajátos, jellegzetes muzsikájuk ú t ján . így kerül pontosan, 
szabatosan egymás mellé a „bécsi varcer" és az olasz „gondola-dal", 
s így fog az ő akusztikai víziójában vagy költői hal lucinációjában a töb-
bivel együtt a kóló és csárdás ölelkezni. 

De ez az „ibolyás s nótás" tavaszi hangula t nem uralkodik el r a j t a 
olyannyira, hogy el tompítaná látásának átható élességét. Költőnk ebben 
a múló hangula tban is látta, látnia kellett, hogy „mindenki ú j a k r a ké-
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szül", hiszen a népek föntebb ecsetelt muzsikás „szent zsivaja" valójá-
ban a „Tél megmaradói t telén" történik, amiért ér thetővé is válik a 
zárójelesen önmagáról te t t vallomásos kérdés: „Élek-e én — éltem-e 
én?", amely egyben szubjektív ál láspontját is világosan jelzi ebben a 
csalóka „készülésben tavaszi utazásra". 

Egészen személyes, int im jellegű versben, a Heléna, első csókom 
címűben találkozunk ugyancsak egy a témakörünkhöz tartozó vonat-
kozással. A verset a Nyugat közli először 1909. október 1-én, a költő 
pedig az ugyanebben az évben kiadott Szeretném, ha szeretnének kötet-
be veszi föl. 

Ady a gyermekkor ha tá rán ébredő nemiség titokzatos, borzongást-
remegést, homályt hordó és csodát ígérő, s a kamaszkorral együtt mind-
örökre elnémult, e l tűnt régi élményét idézi. Titokban, félő borzongással 
és sej telemmel eltelve lopakodik ugyanis az első csók felé az éjféli óra-
ütés idején — az első csókpróbára, amit Helénával, a „nagy tőgyű, szerb 
leány"-nyal fog megízlelni. 

A szerelem újdonsült , fr iss misztér iumának az ecsetelése ez a vers, 
de ugyanakkor ott van benne a demisztifikáció, a valóhoz közelítő lefo-
kozás szándéka is, ti. célzás az elmúló pi l lanatra következő érzetének 
kiábrándí tó együgyűségére; hiszen az alkalmi ünnepre, a rövid ideig 
tar tó örömre nyomban rákövetkezik a sivár ténylegesség, a pil lanatok 
személytelen és eszméletlen röptével, lebegésével szemben. 

Ennek a gyönyörű, de villámgyorsan elillanó alkalmiságnak s az 
azt nyomon követő sivárságnak a nagy ellentéte intenzíven és versei 
nagy számában foglalkoztat ja és kínozza Adyt. S ő szinte fogcsikorgat-
va nyers dühvel számol le a szerelmi misztérium röpke, illanó tényének, 
képtelen rövidségének kérlelhetetlenségével. Ehhez a leszámoláshoz, 
illetve leépítéshez sző az ide vonatkozó verseibe olyan jelzőket és fo rdu-
latokat, amelyek magukban véve is az illúziórombolás hatásá t vá l t j ák ki. 
Ar ra valók tehát Ady számára, hogy durvaságukkal , nyerseségükkel, 
illetve a durvaságba és nyerseségbe való meneküléssel, az abba tör ténő 
megkapaszkodással — noha átlátszó önámításként —• enyhíteni próbál-
jon a megismert szerelem röpke gyönyörűsége és a helyét betöltő kínzó 
sivárság érzése között fönnálló ellentét kérlelhetetlenségén, megmásí t -
hata t lan súlyán.13 Kizárólag ilyen vonatkozású funkciója van tehá t az 
első csókot adó szerb leány dús keblével kapcsolatos nyersebb, expresz-
szív megfogalmazásnak is. 

II. 

Eddigi fej tegetéseim során az Ady verseiben ta lá lható közvetlen és 
közvetett jellegű délszláv vonatkozások mindegyikéről szóltunk. Nem 
tör tént azonban említés a köteteiben nem szereplő i f júkor i bal ladájáról , 
a Márkó király címűről. Ez az i f júkor i köl teménye azonban annál is 
inkább említésre méltó, mer t egyrészt ez az egyik legkorábbi Ady-vers 
egyáltalában, másrészt pedig azért is, mer t a Márkó király vezeti be, 
ny i t ja meg Ady délszláv vonatkozásokat tar ta lmazó verses és prózai 
írásainak egész sorát. 

119 



Ady a Márkó király bal ladát t izenhét esztendős korában, a zilahi 
gimnázium VII. osztályos tanulójaként , 1894 őszén ír ta az iskolai ön-
képzőkörön való bemuta tás szándékával. A pozitív bírálatok a lapján a 
versszöveget Ady sajátkezűleg fogja a legjobban sikerült írások „Ér-
demkönyvébe" másolni. Ady Lajos ezt a kézírásos szöveget 1923-ban 
hasonmás-kiadásban teszi közzé. Egy évvel később Kőmíves Nagy Lajos 
publ ikál ja az Ady-Múzeumban, 1943-ban pedig Kovalovszky Miklós fog-
ja szerepeltetni az „Ady Endre önképzőköri tag" című könyvében. 

A ballada t émájá t Ady az V. osztályos gimnázista korában könyv-
juta lomként kapot t J i recek Konstant in: A bolgárok tör ténete (magyar 
fordí tását Mayer Rezső végezte, megjelent Nagy-Becskereken 1889-ben) 
című kötetből vette. A kötet ugyanis a délszláv népek történetét is ér in-
ti, s meglehetősen szép teret szentel Marko királyfi népköltészeti jelen-
ségének. Ennek kapcsán közli a Miladinov-fivérek gyűj teményéből szár-
mazó Dimni Marko i Elena nevesta című, Pr i lep városában, Macedó-
niában följegyzett ének kivonatát . Ez a macedón énekből készült kivo-
nat szolgáltatja tehát Ady számára a magyar nyelven megszólaló 
Marko királyfi bal lada alapját . Meg kell még jegyezni, hogy a gimná-
zium V. osztályos tananyaga előírta a ballada ismertetését. Ezek az is-
meretek és a megfelelő iskolai gyakorlatok, ma jd pedig a tetszetős, von-
zó téma fölfedezése, egyképpen indítékul szolgálhattak ahhoz, hogy a 
gyermeki f jú Ady egy délszláv epikus ének temat iká já t magyar nyelven 
öntse bal ladaformába, s ezzel a délszláv népköltés olyan gazdag magyar 
irodalmi út jához hozzáadta, megalkotta a maga sajátos színfoltját , illet-
ve hozzájárulását is.14 

A Letopis Matice srpske 1929. évi, j anuár i számában tudósí t ja olva-
sóközönségét, Prvenac Andreje Adi címmel, Ady sikeres szerepléséről 
az önképzőkörben a Márkó király balladával, m a j d a következőket fűzi 
hozzá: „Balada je i objavl jena u Magyar Hír lap-u od 23. j anuara 1923, 
pri l ikom cetvrte obletnice Adijeve smrti; upozoreni na nju , tek sad do-
nosimo je u proznom prevodu kao prilog koji pokazuje i veliku popu-
larnost Markove licnosti i kod susednih naroda, i, u isto vreme, kao pr i -
log za ob jasn jen je Adi jeva simpaticnog stava pred problemima pred-
ra tne Ugarske".1 5 

Ezután a ballada prózai fordí tása következik, amely azonban nem 
képezi, nem képezheti a magyar eredeti szerbhorvát nyelvű párhuza-
mát. Ezek a körülmények a r ra késztettek és a r ra serkentet tek bennün-
ket, hogy Ady születésének 100. évfordulója alkalmából s a ballada első 
szerbhorvát nyelvű prózai fordításától eltelt közel félszáz esztendő 
után, elkészítsük szerbhorvát nyelvű verses fordítását , amely itt kerül 
első ízben közlésre: 

KRALJ MARKO 
Endre Adi 

1. Rujno nebo, ognji plamte, 
Sa zar-séla dini se vije, 
Po Srbiji krvca rosi 
I vrleti i doline. 

2. Napade je pogan Turcin, 
Hara, pleni sve sto na&e, 
A Srbije jarko sunce 
Pred „mesecom" sada zade. 
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3. Junak-kralju od Srbije, 
Marko kralj tad u boj krene 
Da zaštiti otadžbinu, 
Ili sa njom da pogine. 

4. Od Ijubovce, od Jelene 
Slatkom reči se oprosti: 
„Ti mi vazda budi verna — 
Ja zemlju ću ovu spasti!" 

5. Vernog druga, junak Duku 
Ne vodi u bitku ljutu: 
„Platšim se da bude sama, 
Na te ostavljam Ijubovcu!" 

6. I dok kralju u bitkama 
Otadžbinu svu spasava, 
Vernu ljubu mu zavodi 
Prijatelj mu, podli Duka. 

7. Vratio se junak-kralju, 
Svuda ori se veselje; 
Junačka su nadmetanja 
Sad u dvoru njegovome 

8. Lovački rog se oglasi 
Otud iz šumske gustine, 
Hoće ratnici umorni 
Krvca opet da se lije. 

9. Junak-kralju divljač goni, 
Pa zaluta u gustini, 
I premda se suton spusti, 
On sve dublje još zalazi. 

10. Rane zore prvi zraci 
Susreću ga na proplanku, 
Veseo potočić tamo 
Vrludő je kroz livadu. 

11. Kraj potoka mlade mome 
Platno svoje su belile 
I pesmu baš započele, 
Kada Marko do njih stiže: 

12. „Junak-kralju, vitez Marko 
Sa dušmanom bitku deli, 
A drugaru, junak-Duki 
Svoju Ijubovcu poveri. 

13. I dok je on okršaje 
Dobijao na hiljadu, 
Drugar verni zaveo mu 
Lepu Ijubovcu Jelenu." 

14. „Proklet bio!" — viknu Marko 
Kucnuće čas za osvetu, 
Smrt. ga čeka, dl' smrt strašna 
Smrt podlome zavodniku!" ... 

15. Vije se dim sa lomače, 
Vetar diže pepeo joj, 
A komadić svaki zbori 
O ljubavi zabranjenoj, 

16. Umre Marko, neverna ga 
Ljubovca u grob odnese. 
Al' o njemu i sad poje 
Srpski momci i devojke. 

J E G Y Z E T E K 
1 A versanyag átnézéséhez az Ady Endre összes költeményei (= AEOK, Testvéri-

ség-Egység KönyvkladóváHalaí, Novi Sad. 1956) című kötet szoilgált alapul. 
! A Gyáva Barla diák. c. vers szövegét Id. AEÖK, 45. Az általunk kifejtettekhez 

vö.: Király István, Ady Endre. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1972; 1/180—183. 
« AEÖK, 5«; Vö.: Király Isiván, I.m., 194—195. 
I AEÖK, 313. 
5 AEÖK, 103. 
" Vö.: Demény János, Zenetudományi Tanulmányok VII/25, illeitve: Király István, 

I.m., 11/471. 
7 AEÖK, 91; Vő.: Király István, I.m., 11/469. 
" Ua, 11/473. 
» Ehhez a fejtegetéshez vö.: Király István idézett könyvének igen szépen kidol-

gozott gondolatmenetét a 11/469—480. lapokon. 
>" AEÖK, 529. 
II AEÖK, 438. 
" AEÖK, 388. 
11 AEÖK, 150. Fejtegetésünkben Klrálly István idézett könyvének 11/208—209. olda-

lain megfogalmazott gondolatmenetére is támaszkodtunk. 
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14 E rész megfogalmazásában alapvetően Vujicsios D. Sztoján: Ady ifjúkori köl-
teménye Kraljević Markóról (Irodalomtörténet, 1961/2; 168—171) c. tanulmányára támasz-
kodiurJk. 

l s V.: Prvenac Andreje Adi. Letopis Matice srpske. Novi Sad, 1929/319; 152—153. 
Az idézetet ld. a 153. lapon. 

R E Z I M E 

JUZNOSLOVENSKI ELEMENTI U ADIJEVIM STIHOVIMA 

Endre Adi (1877—1919) u deset svojih pesama ugrađuje južnoslovenske 
elemente. Kao prvu takve vrste navodimo pesimiu Kukavica dijak Barla 
(Gyáva Barla diák, 1906). Ovim stihovima Adi energično odbacuje iskon-
struisanu, lažnu predstavu o naseljavanju predaka Mađara. Nasuprot ovoj 
romant'ično-patetičnoj predstavi sa stavom supremacije, Ali u liku dijaka 
Barle stvara antiheroja. Barla ostaje u krugu Slovena, nalazi među njima 
devojku, te zajedno sa njom ore i sanja. Adi, dakle, u vezi sa naseljavanjem 
predaka Mađara u panonska prostranstva izgrađuje poruku koja se odnosi 
na potrebu i realnost zajedničkog življenja sa slovenskim — te i južnoslo-
venskim — narodima na jedinstvenom prostoru: u miru i stvaranju. 

1907. objavljuje pesmu Ispovest Dunava (A Duna vallomása) u kojoj 
daje panoramu života podunavskih zemalja i naroda, te podjednako ukazuje 
na sudbinu i Mađara i Južnih Slovena. Pesma pod naslovom Dva kuruca 
razgovaraju (Két kuruc beszélget) upućuje na one Srbe, trgovce, goniče stoke 
koji su za vreme protivbečkih slobodarskih akcija mađarskih ustanika 
kuruca, u drugoj polovini XVII i na početku XVIII stoleća, služili Beču, 
izvlačeći i ličnu korist. U pesmi Sećanje na Mihalja Tančića (Emlékezés 
Táncsics Mihályra) Adi smatra svojim pretečom i pre'kom Tančića, istaknu-
tog revolucionara iz 1848/49, koji je, inače, južnoslovenskog porekla. Pesma 
mađarskog jakobinca (Magyar jakobinus dala), objavljena 1908, kao borbeni 
poklič, kao poslanica poziva Mađare i nemađare: Rumune i Slovene (dakle 
i Južne Slovene) da se nađu na zajedničkim idejnim barikadama, jer su im 
patnje i jadi već hiljadu godina isti. U stihovanom romanu Margita hoće da 
živi (Margita élni akar, 1912) zalaže se za čuvanje drevnih mađarskih osobe-
nosti, tj. tekovina, mirno onih koje su stvarane zajedno sa Germanima, Slo-
venima i Latinima; ali ne želi da se primi lažne uloge branioca svoje nacije, 
jer svi oni koji tvrde da su u takvoj poziciji, po Adijevoj oceni, odreda su 
„varalice" i „nitkovi". 1915. objavljuje pesmu pod naslovom „Ne znam" 
(A „nem tudom") s ciljem da razotkrije sve one koji u vrtlogu I svetskog 
rata ne žele da znaju o patnjama drugih naroda. U stihovima Pred prolećno 
putovanje (Készülés tavaszi utazásra, 1917) u bogatoj prolećnoj koloraturi 
i mnogozvučju Adi ponovo zajedno vidi narode: bliže i dalje susede. Ovu 
zajednicu naroda izražava putem njihove karakteristične muzike, odnosno 
njihovih plesova, te mu u pesničkoj viziji bivaju jedno uz drugo „bečki 
valcer" i talijanska „gondolijera", dok se „kolo" i „čardaš" grle u ovoj pro-
lećnoj panorami. Da bi što plastičnije opisao svoje razočarenje u vezi sa 
golemom suprotnošću koja postoji između iščekivanja ljubavi, njenog krat-
kotrajnog postojanja i trajnog sivila koji nakon toga čina nastaje, u slikanju 
erotskih pasaža unosi veliki broj sirovih, ekspresivnih izraza. U takvoj funk-
ciji govori i o krupnim dojkama devojke iSrpkinje sa kojom je podelio do-
življaj prve ljubavi u pesmi Helena, moj celov prvi (Heléna, első csó-
kom; 1909). 
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I konačno, Adijevu seriju pesama sa južnoslovenskim elementima otvara, 
zapravo, balada o Kralju Marku (Márkó király) koju je napisao još 1894. 
Stihovani prevod ove pesme na srpskotovatski jezik objavljuju se ovde 
prvi put. 

S U M M A R Y 

SOUTH SLAVIC ELEMENTS IN ADY'S POETRY 

In this paper ten poems by Ady in which South Slavic elements can 
be found have been analysed. Those are: Gyáva Barla diák (1906), A Duna 
vallomása (1907), Két kuruc beszélget (1907), Emlékezés Táncsics Mihályra 
(1907), Magyar jakobinus dala (1908), Margita élni akar (1912), A „nem 
tudom" ((1915), Készülés tavaszi utazásra (1917), Heléna, első csókom (1909), 
and finally the ballad Már}có király, written in 1894. 
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