
KOVALOVSZKY MIKLÓS 

ADY KÖLTŐI STILISZTIKÁJÁNAK NÉHÁNY NYELVTANI ELEME 

Ady „érthetetlenségének" gúnyos vádja már rég a múlté: hangoztatói váltak nevetségessé. Sok 
-versének tökéletes értéséhez, teljes megragadásához és átéléséhez, a rejtett utalások, sűrített képek 
vagy kétarcú kifejezések megfejtéséhez, sőt költészete egészének és összefüggésének megvilágításához 
is szükséges azonban a részletek elemzése: a költő műhelyének minél behatóbb ismerete. E föltáró 
munkának és egy majdani reális szemléletű kommentárkötetnek vagy magyarázatos kiadásnak alapja és 
előfeltétele pedig a költő nyelvi építőanyagának és eszköztárának fölmérése: egy teljes Ady-szótár 
(vagy legalábbis minden lényeges szavát összegyűjtő glosszárium) és az Ady-nyelvtan elkészítése. Csak 
e részletes számbavétel után kerülhet sor stilisztikájának, vagyis a nyelvi elemek művészi alkalmazá
sának, a költői hatás alakj tényezőinek mélyreható kifejtésére.. A tárgy jelentőségéhez mérve meg
lepően szerény előzmények után (Laczkó, Hatvány, Szemere, Barta, Grétsy) legalább kísérletként 
megpróbáltam fölvázolni Ady költői nyelvtanának néhány jellemző szakaszát, kiemelve és csoporto
sítva a gyakori, szembeötlő, jellegzetes vagy rendhagyón érdekes nyelvi jelenségeket (MNy. 1977.: 257.). 

E töredékes vázlatkísérletből adok itt néhány megfigyelést, olyan nyelvtani elemekre, jelenségekre 
vonatkozólag, amelyek - pusztán Adyra jellemző alakiságuk mellett - sajátos stilisztikai szerepet is 
látszanak betölteni. Az útmutatás - vagy inkább és helyesebben: az útkeresés - szándéka s a hely és 
idő korlátai mentsék megjegyzéseim jelzésszerű voltát és kiragadott szervetlenségét. 

1. -ság, -ség főnévképző 
Hogy az egyik leggyakoribb főnévképzőt, a -ság, -ség-tX Ady is feltűnő sűrűn alkalmazza, annak 

magyarázata a képző kiterjedt, sőt talán uralkodó szerepén kívül az is lehet, hogy a -ság, -ség első
sorban elvont tulajdonságot, állapotot jelentő főneveket képez, többnyire már ilyen jellegű alapszóhoz, 
főleg melléknévhez vagy igenévhez járulva. így tehát különösen alkalmas Ady költői nyelvének szó
alkotó eszközéül, szimbólumszerűen általánosított, elvont fogalmak kifejezésére. A Nyugat íróinak 
egyébként is kedvelt, sőt sokszor modorosan divatos stíluseszköze lett az „elvontságok" nyelvi formái
nak használata; hatásuk igen eleven és kiterjedt, s ide nyúlhat gyökerük a megérzés, meglátás-féle válasz-
tékoskodó, „irodalmias" szavaknak. Horváth János már 1911-ben szóvá tette, hogy az új irodalomban 
furcsa, nyelvünk szellemétől eléggé idegen, bár tömörítő szándékú szóalakok születnek és terjednek, 
válnak általánossá, gyakran többes számban; pl.: eszembejutás, feltolakvás, így-akarás, magábaféled-
kezés, nem-tudás; valakinek elhallgatásai, nekiindulásai; nem-sikerülések, szembekerülések; lettség, 
kinövöttség, összenőttség; láthatatlanságok, megfoghatatlanságok. E fejleményt Horváth azzal 
magyarázza, hogy a fogalomnak, ill. gondolatnak igés mondatban való kifejtése, megvilágítása helyett 
az írók - idegenszerű szemlélettel vagy eredetieskedve, erőszakoltan - főnevet képeznek az igéből, s 
abba vélik belesűríteni mondanivalójukat, az egész szándékolt kifejezést. „Innen a Nyugat íróinál az a 
sok elvont főnév, az a németes nehézkesség" - írta A „Nyugat" magyartalanságairól c. tanulmányában 
(MNy. VII (1911), 61-74). 

Bár e szóalkotásmód, ill. kifejezéstípus - rövidségének tömörítő előnye folytán, s nem utolsó
sorban éppen az irodalmi használat és a sajtó népszerűsítő hatására - szinte köznyelvi értékűvé és 
természetessé vált, a század elején a modem irodalmi iránynak egyik feltűnő, jellegzetes stíluseszköze, 
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az újszerűségre törekvésnek idegenszerű vagy modoros hatású megnyilvánulása, amely sokak szemében 
ellenszenves volt. 

Ady képzett szavai közt van persze sok - ha nem is közkeletű, mindennapos, de - természetes, 
szabályos, szokott formájú alkotás, pl.: derékség, halkság, negédességem, pulyaság (tájszóként = 
tunyaság, tehetetlenség, elpuhultság, gyávaság), koldusság, nősténység, ál-úrság, okság, zárt határosság. 

Régies (hangulatú) szók: életed álságát, buta balság,ostoba feneségek, óság-taxtók népe,szüzség stb. 
Szokatlan, egyéni alkotások nagy számban fordulnak eló': barátiság, nagy egyetlenséged, kisségünk, 

mátlanság; hívőségem, kikapóságunk és hűségünk, szörnyedtség, zárottságom; hóságod (= hófehérség, 
tisztaság, ártatlanság), hűbeleség, Jásziság, krisztusság, krőzusságom, példaságod; muszályság, véres 
szerűségek (!? ) Különösen érdekes két szava: célság, vágyság; mint használatuk és a szövegösszefüggés 
érezteti, a képzés nem valami többletet, a fogalom határozottabb, pontosan körülhatárolt voltát fejezi 
ki, hanem épp ellenkezó'leg: negatív árnyalást, csökkentett értéket, bizonytalanabb tartalmat ad az 
alapszónak: „Soká lesz a célságból cél már" (Nagyon közelbe kerültünk); „Sírnivaló tréfa, unnivaló 
vágyság" (Játék, játék, játék). Ez utóbbit a vele rímelő és rokon értelmű kívánság szó pattantotta ki. 
Az alapszóhoz képest kisebb intenzitása mellett (nem hirtelen fellobbanó heves vágy) a képzőnek 
gyűjtő, összefoglaló, ill. kiterjesztő szerepe is érvényesülhet Ady ösztönös-tudatos szóalkotásában (1. a 
dombság, völgység, rétség, tósága mezőség analógiáját), s így a vágyság a fogalomnak valami bizony
talanabb, halványabb árnyalatát érezteti, avagy tartósabb, lappangó, meg-megújuló kísértését, mintegy 
vágyóság, azaz vágyás, vágyódás, vágyakozás értelemben. 

A -ság, -ség képző újszerű, szokatlan vagy egyéni használatára természetesen Ady prózájában is 
találunk példákat, bár jóval kisebb számban, s főként a szubjektív hangú, személyes tárgyú, vallomás
szerű írásokban. Érdekes módon valóságos gyűjteménnyé sokasodnak az e típusba tartozó különös
ségek a Levelek Madame Prétérite-höz c. cikksorozat bizarr megszólításaiban: Szimbólumságod, 
Múltságod, Csókolandóságod, Pompásságod stb. (vö. Kovalovszky: Egy Ady-vers világa 56-62. MNyTK. 
111. sz.1965). 

2. -s melléknévképző 
Ha a főnevesült mellékneveket (pl. postás, üveges, nádas, egy tízes) is tekintjük, kétségkívül a leg

gyakoribb és legtermékenyebb képző az -s. Ezt mutatja Ady nyelve is; a közszavak mellett azonban itt 
is nagy számmal találunk szokatlan vagy egyéni, eredeti képzéseket, Ady saját, maga-alkotta szavait. 
Pl.: régies hangulatú alakok: aggos várás, alakos játék, frigyesünk (társunk, szövetségesünk, barátunk); 
hites vágyban; hites, igazi forradalom; - népies szók: ,ßtyafias testem (állítmány!) a csillogó éggel"; 
pulyásan is nagyot; - egyéni képzések: csődületes minden város; éjesebb gyász; gyönyörös, ízes álmok; 
hajtás szerelmesek, szívek; hecces csőcselék; ifjasan, ifjas truccal; túl az igás és máimos körön; testé
nek közéles bársonyát; kudarcos csőd; macskás, ifjú fejed; szemeid nem nősen látók; őszös Svájc; pávás 
kedvem; tivornyás hely; Nagy Hídnak szép, támos hajói; tengeres folyók; túlos, drága semmi; ide 
tartozik Ady két kulcsszava is: életes vers; életes, drága jó fiúk; életes holtat; életesnek látom magamat; 
fogjon meg akármi rontás, csak életes legyen; - még a forradalmas zsidónál is jobb; forradalmas 
lelkemet; - képzés csonkult szavakból: dieses; harsos igét; hurcás, száz emlék; zúzos, jeges nedvesség; 
zűrös a világ; zűrös, mai életünk. 

3. -ság, -ség + s melléknévképző 
Jellemző Adyra a -ság, -ség képzővel főnevesített mellékneveknek ismét melléknévvé való vissza

fordítása -s képzővel. E továbbképzési mód már régi, és ismert a köznyelvben is (1. nagyságos, jóságos, 
igazságos, egészséges, dicsőséges, szépséges, gyönyörűséges stb.). A továbbképzés részben új jelentést 
ad az alapszónak, gyakran azonban nyomósító, fokozó, árnyaló szerepe van, mint Adynál is. A -ság, 
-ség képzős egyéni szóalkotások későbbi korszakában sokasodnak meg, s velük párhuzamosan főként a 
tízes években találkozunk sűrűn ilyen továbbképzett, néha szecessziósán modoros melléknévi alakok
kal: benaságos, nagy ön-szerelmem; kinek az ínnyé olyan édességes; házasságos csók, bennünk 
nagyságos erők várnak; sárgaságos föld; szegénységes iga; tarkaságos árnyékaik [nőké]; szörnyű bogos-
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ságos (a képző kötőjeles írása is jelzi, hogy a szóalak Ady számára is szokatlan új ötlet); nótaságos nagy 
dühe; veszekséges, irigyes (talán tájnyelvi gyökerű). 

4. -talán, -telén melléknévképző 
Ujabban - alap nélkül - vitatták némelyek a pozitív jelentésű mellékneveket negatív értékűre 

közvetlenül átváltó fosztóképző helyességét, logikusságát (1. Lőrincze: Nyelvműv. Lev. XIV-XVI., 
uő.: Nyelvőrségen 34-5). E képzésmódra sok régi, a köznyelvben is általános példánk van, s ezeket 
mindenki természetesnek érzi - a megszokottság folytán: bátortalan, boldogtalan, hűtlen, komoly
talan, népszerűtlen, önállótlan, szaporátlan, szerénytelen, tisztátalan, valótlan stb. Az újonnan kelet
kező hasonló származékok azonban gyanút, ellenérzést keltenek (ébertelen, gyöngédtelen, igaztalan, 
őszintétlen). 

Bár e típus aránylag ritkább (1. MMNy R. 1:413), Ady talán éppen azért él vele, mert érzi kevésbé meg
szokott voltát, s ezért stíluselemként való alkalmasságát. Ilyen alakok nála: az álmaink egyre szentetle-
nebbek, egy szűzetlen és bűnös kálvinista. Egyébként saját képzései is legnagyobbrészt főnév-alapúak, pl. 
dühtélen fölkelések; féleségtélen csintalanság; gyermektélen, diék-fiatlan; foltatlan ruha; harctálan 
vezér; húsvéttalan a magyarság; igétlen gyávaság; Jöjjenek a szerelmek / Ingermetlen (!) s rosszul; a 
szidáshoz nem vagyok fogatlan; létlenül is leglevőbb; vénen, Hasztalanul, szegényen; igéből ritka: 
altatlan álom; ősi, szép és rémületlen [magyar nép]; egyéni, szabálytalan alkotások: az én bús sorsom a 
mátlanság; [nő, aki] enyémtelenül enyém lenne. - A fosztóképzős mellékneveket Ady gyakran illeszti 
figura etimologicás kapcsolatba, pl. mesétlen mese, regénytelen regény, vágytalan vágy. 

Talán megkockáztathatjuk itt is azt a feltevést, hogy mint az elvont fogalomneveket képző -ság, 
-ség gyakoriságának, a fosztóképző feltűnően kiemelkedő szerepének szintén mélyebb, általánosabb 
jelentőséget tulajdonítsunk Ady költői nyelvében: a fosztóképzős alakok nagy száma világ- és élet
szemléletének sajátos vonását, a negatívumok iránti különös érzékenységét látszik mutatni. Pályája 
alkotás, harc, szerelem lobogásában s a dicsőség fényében fut, s benne mégis az el-nem-ért örömök és 
szépségek keserűsége ég, sok fájó „nincs"-ének gyötrő tudatát hurcolja; a teljes, sőt „hatványán" élni 
vágyott élet igényével szemben sorsának elvétett lehetőségei valami nyomasztó hiányérzetet tágítanak 
benne szinte kozmikussá. E szemléletmódnak természetesen nemcsak ilyen közvetett, „nyelvtani", 
alaki nyoma van Adynál, hanem jelen van ez költészetének témáiban, hangjában, visszatérő s egyre 
erősödő motívumaiban: az egyedüliség, az örömtelenség, az elérhetetlenség, a „nincsen" és a „semmi" 
létérzésében. Csak három verséből idézünk szemléltetésül: „Egy való van: a Nincsen" (A Nincsen 
himnusza); „És mindenben és még több mindenben / Látni vakítóan a Semmit" (És sehogy se vagyok); 
„A Minden kellett s megillet a Semmisem" (Hunn, új legenda). Hivatkozhatunk még a versek egész 
sorára: Sóhajtás a hajnalban, A ködbe-fúlt hajók, Nem játszom tovább, A föltámadás szomorúsága, 
Az örömtelenség öröme, Az Éj zsoltára, Elhagyott a félelem, Felelet az Életnek, A megabroncsozott 
lélek, A békés eltávozás, Szent Lehetetlenség zsoltárja, A megszépítő fátuma, Zuhanás a Semmibe, 
Halottan és idegenen, Nincsen, semmi sincs, Minden csak volt, Az utolsó hajók stb. 

5. Összetett főnevek 
Nyelvtörténeti szempontból kétségkívül a képzés a szóalkotásnak elsődleges és legfőbb módja, de a 

fejlődés folyamán mind nagyobb szerephez jutott az összetétel. Ez jobban kielégíti ugyanis az élet 
igényeit, a gyakorlat szükségét, mert a kifejezendő nagyszámú, új meg új fogalomkapcsolat sokféle, 
sokrétű és árnyalatos bonyolultságának jobban megfelel az összetétel, a kombinációs lehetőségek 
bősége folytán; e szóalkotásmód viszonylagos terjedelmességét a képzéssel szemben pedig ellen
súlyozza egyre növekvő alaki, szerkezeti egyszerűsége, szinte eszköztelensége. (A képzés és összetétel 
súlyviszonyáról 1. A magyar nyelv története 316-7, 333-4, 354-6; Bárczi: A magyar nyelv életrajza 
41, 258-9, 305, 385; MMNyR. 1: 333, 421; MMNy. 114,151; MNyh.4 135,149.) 

Mai, ül. újabb nyelvünknek képzés: összetétel aránya természetesen tükröződik Ady költészetében 
is. Az összetétel szerepét és jelentőségét az is növeli nála, hogy bonyolult lírai mondanivalójának, 
szimbólumszerű fogalomjelölésének és szemléletesen tömörítő képalkotásának ez felel meg legjobban. 
A hagyományos típusú, többé-kevésbé választékos köznyelvi jellegű összetételek mellett (pl. arany-
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szügyed, átokzsivaj, ibisz-pelyhek, mesterasszonya az ölelésnek, ördög-konyhán, fruska-nyáj, asztag-
város) - mint a szóképzésnél is láttuk - nagy bőségben alkot Ady egyéni, eredeti, merész szókapcsola
tokat, összetételeket is, különösen érett s jellegzetesen szimbolista korszakában. Az olyanok, mint pl. 
szerelem-szag, isten-szag, csak jelentéstani tekintetben, a fogalmi kapcsolat szokatlansága vagy 
merészsége miatt ütnek el az alakilag velük azonos koldus-szag-tól. Erre utal a kötőjel gyakorisága. 

Legnagyobbrészt, természetesen, összetett főnevekről van szó, ezek szerkezetük, alaki típusuk 
szerint különfélék; két fő tagjuk általában alárendelő viszonyban van, pontos jellegük azonban sokszor 
nem határozható meg egyértelműen. Pl.: 

1. j e l z ő s kapcsolat: 
a) minőségjelzős: én-fajta versek, asszony-énünk, harác-zsidóság; igealak jelzőként: lesz-örömök; 
b) mennyiségjelzős: egy-bennünket, tenger-rosszban és csermelynyi jóban; 
c) birtokos jelzős: kéj-sóhaj, nász-vágy, szent test-kelyhed (az ilyen kapcsolat gyakran határozós 

viszonynak is tekinthető: kéjből fakadó sóhaj, nászra v. nász után való vágy); 
d) határozói jelzős összetételek: (valamiből való, ill. valamihez hasonló; e két viszony sem különít

hető el mindig határozottan): Kálvin szirt-lelke; véres hús-kapcsok; köd-gubában jár November; a ki-
cifráit köd-jövendő; rombolni kész bomba-szóval; buggyant-vér ajka; jég-útjukat gyémántporral szórja 
be a Nap; zúg-zeng a jégcimbalom; 

2. h a t á r o z ó s összetétel: mindig-fénylés, Sohsem-nyugvás, soha-ki-nem-kelés (vö.: Babits: soha-
meg-nem-elégedés); hozzám-hajlandóságod, a hozzám-testvérisültek [= holtak], utánad-menésem, 
együtt-szenvedésben (a határozószóval való kötőjeles kapcsolatok az összetétellé válásnak, ill. az ilyen 
alakító szándéknak kezdetét, embrionális állapotát mutatják.) 

3. Nagy számmal keletkeznek azonban Ady sajátos nyelvérzékéből és nyelvi fantáziájából született 
alkalmi, ötletszerű, egyéni, „ s z a b á l y t a l a n " szóösszetételek, amelyek általában szerkezetileg, ill. 
szintaktikaikig pontosan nem elemezhetők, tehát az előbbi hagyományos módon nem rendszerez
hetők, s áttekintő csoportosításuk is csak a teljes anyag összegyűjtésével kísérelhető meg. így most 
csak néhány kiragadott példát idézünk erre a típusra, a költő kifogyhatatlan ötletgazdagságú nyelv
alkotó és -alakító tehetségét szemléltetve, amely a legváltozatosabb, „szabálytalan" de mégis nyelvünk 
szellemében fogant, nyelvünk lelkének mély, belső átérzéséről tanúskodó, új, művészi ihletésű szó
alkotásokat hozott létre. Ilyen pl.: az utolsó jaj-percig; az azértist éled; csónakom, a szenvedni-vágy; 
szegény mag-magam;' kivoltunkat egyszer lássuk; Beteg szívembe fúlnak / Vágyaim szent-Te-érted; 
vagyok-e valakije e sokan-nézésnekl Talán közös jellemzőjük, hogy a tízes években sűrűsödnek e szó
alakok, mintegy jelei valami különös, izgatott kifejezéskeresésnek, egy tömörített stílusforma törek
vésének megnyilvánulásaként. 

Ady szóösszetételeinek alaki rendszerezésénél és szintaktikai elemzésénél azonban lényegesebb 
belső szerkezetüknek, a tagok t a r t a l m i - j e l e n t é s t a n i k a p c s o l a t á n a k vizsgálata, 
mert - bár a jellemzőként felsorolt főbb alaki típusok is utalhatnak a nyelvalkotó kifejezőerő jelleg
zetes működési irányaira — a másik nézőpontból még mélyebbre, a költői alkotás, a képzelet 
műhelyébe pillanthatunk: föltárulhat előttünk a képzetkapcsolás és a képalkotás folyamata, megfigyel
hetjük a lényegmegragadó sűrítés művészi mesterfogásait. (A két szempontot azonban természetesen 
párosítani, egyesíteni lehet, sőt kell.) 

E mind alaki-szintaktikai, mind jelentéstani szempontból hagyományosan nem elemezhető egyéni 
összetételeknek mint költői stíluselemeknek legáltalánosabb típusa Adynál a főnév • főnév kapcsolat. 
A két tag közti viszony voltaképpen jelzőinek tekinthető, bár pontosabban nehezen határozható meg; 
többnyire csak a versmondatba, tágabb vagy teljesebb szövegkörnyezetébe*illesztve mondhatjuk meg 
több-kevesebb bizonyossággal, miféle sűrített jelentéskapcsolat vagy ellentét feszül a két tag között. 
Néhány példát idézve megpróbálkozunk csoportosításukkal is: 

a) H a s o n l ó s á g o t , hasonlatot kifejező összetétel: „Magyar árvaság, / Montblank-sivárság, / Éji 
csoda és téli veszély"; ,Montblank-ember" [Vajda János, a nagy magányos] (Találkozás Gina költő
jével); - Jiliom-lyányok drága csapatai" (A régi sereglések); „S kopár, kegyetlen lesz a vér-nyom: / 
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Szahara-út \ Lesz ez az erdő" (Az árulás nyara); - „Kicsi fiam: / Felleg-bölcsőd sírva ringatom / 
. . .ködből vagy és sohse valál" [vágyott, de nem létező gyermekének képzeletbeli bölcsőjét] (A fiam 
bölcsőiénél); - " . . . mostanában / ólom-tüzek égtek a számban / Kiálthatnék, hallgattam mégis" (»Te 
előtted volt«); az elfojtott szó, elnémító ttság kínjának ez a képe mintegy ellentétpárja az Új versek 
híres sorának: „Fülembe forró ólmot öntsetek"; - gyémánt-Végzet". (A Szerelem eposzából); „S 
nézd vakító, nagy gyémánt-hitemet [az érték, változhatatlanság, szilárd keménység jelképeként] (Ifjú 
karok kikötőjében). E példák is szemléltetik Földessy megállapítását, hogy „Ady aránylag ritkán 
használ hasonlat-alakzatot. Amit más költők s nagy költők is hasonlatképpen mondanak ki, azt ő ki-
nem-fejtett hasonlatként, tehát metaforaként formálja. Ez a költői eljárás mindenesetre művészibb 
alakítás" (Ady minden titkai3 23). 

b) A metaforajelleg még inkább érvényesül azokban az összetételekben, amelyekben a sűrítés szinte 
a két tag egymást kiegészítő vagy árnyaló értelmi egység-kapcsolatában, lényegi a z o n o s s á g á b a n , 
ül. a z o n o s í t á s á b a n nyilvánul meg. Pl.: gondolat-manók, szégyen-kaloda; „Életem magyar 
átkok / Fröccsölő szégyen-kútja" (Régi énekek ekhója); „Iszapos, mély fekete árok / A Halál-árok" (A 
Halál-árok titka); Jó Csönd-herceg; vihar-kölykök, szél-ficsúr, mese-madarak, láp-lelkem; „Ilyen bánat
folt nincs fölvarrva / . . . senkire" (Ond vezér unokája); „Éjszínű, királyi mezünk / Pirosló, bús 
szerelem-sújtassál" (Hiába hideg a Hold); „S fölöttünk végzet-szél fütyöl" (Séta bölcső-helyem körül); 
„Csodálatos ember-virág, én" (Virág-fohász virágok urához); emléke egy köd-múltnak; „Gond-feleség a 
nyakamon" (Lelkem szerelmes fattyai); ,Jnség-lakáfok hurcolják föl / A jó siralom-étkeket" (A Tél 
asztalnál); „De épít, dúlva, a Halál / Tetem-téglákkal föl az Égig / . . . Oh, szörnyű csont-kathedrális" 
(A csontvázak kathedrálisában); „Csontváz-légiók az én álmaim" (Kiszakadt bús nóta); „Sziv-serlegem 
kiteszem, Uram, / S piros kedvét, íme, kitöltőm" (Áldozás piros kedvvel); „És kigyúl a nagy-nagy 
kripta-ház" [kórház] (Ház jegenyék között); „ — piros bosszú népe / Kél iszonyú rajban / S lép a 
Krisztus-hydra ezer fejére" (Gyűlölet és harc). Ezeknek az összetételeknek utótagja mintegy az 
értelmező szerepét tölti be az előtag mellett. 

c) E l l e n t é t e k összekapcsolása bonyolult, paradox értelmi egységbe: diadal-gyászút; „Perzsel-
fagyaszt és ver mindenkit / A csókos, buja láz-hideg" (Vérmuzsikás, csodálatos harc). 

d) Bonyolult é r t e l m i s ű r í t é s t , csak részletesebb kifejtéssel, körülírással kifejezhető fogalmi 
kapcsolatokat utalásszerűén - néha szinte csak belemagyarázhatoan - jelző összetételek: „Hisz még 
csak most a Nap fölkelőben / Homály-madarak, tág csőrű gémek" [a fénytől irtózó, a világosságtól 
félő, a homályt kedvelő madarak mint a maradiság, szellem-ellenesség jelképei] (Gémek az Olimpusz 
alatt); - „öreg legény, boldog legény, hajh, / Nem sújtja soha Tűzhely-bánat: \ Egyedül él és sorra lakja 
/ Olcsón a kis hotel-szobákat" (A hotel-szobák lakója) (Földessy szerint a „Tűzhely-bánat: háztartás 
körüli gondok. Ady dinamikájának túlzó stílusa >>bánattá« súlyosbítja azt, amit más költő »gond« -
nak mondana. Ez a túl-nyomatékosítása a gondolatnak állandó stílus-jegye Adynak" (Ady minden 
titkai2 47). Ez utóbbi megállapítás helyes, de a magyarázatot összetételre alkalmazva prózaivá torzítja 
a lényeget. Ezt mutatja az idézett sorok folytatása is: „Magtalanul, bölcsen, keserűen." Nyilvánvalóan 
a családi tűzhely, az otthon hiányának és vágyának, a magánosságnak bánatáról van itt szó); - „Itt 
Budapesten csúf az élet / S ezerszer csúfabb a Halál. / Gyere innen Átok-városból": elátkozott város, 
ahol nincs számára öröm, szépség, jövő (Költözés Átok-városból); - „Öröm-város volt az én hazám": 
az életöröm, a boldogság városa, ahol gyönyörűség az élet (öröm-város volt a hazám) A második 
párizsi út előtt, 1906. mára 11-én megjelent vers bonyolultan, szinte rejtélyesen áttételes: a valóság 
elemeit fölforgatva egy irreális helyzetet jelenít meg. Ady az elkeserítő politikai zavarok és az Új 
verseket ért támadások miatt Pestről, az „Átok-város"-ból ismét Párizsba készül (1. Vál. lev. 140-4). 
Különös módon mégis ennek vonzó, ragyogó színeit ruházza az őt elűző Budapestre. Vágya és 
képzelete a valóságból kiszakadva, lelkiállapotát kivetítő és megelevenítő szimbolikus vers-helyzetet 
teremt, s abban mintegy helyet és szerepet cserél a két város, Pest és Párizs: ahonnan futni kényszerül, 
s a másik, ahová menekülne. A költői képzeletnek külön, szuverén világot teremtő erejét mutatja ez; -
„S ha tegnap Istennél több voltunk, / Ma gyáva rím-kutyák vagyunk" (Mi urunk: a Pénz): csak 
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szavakban mer élni, én-öntudata visszahúzódik a versbe; vö.: „S gyáva kutyaként a vágyba halok" (A 
fiaim sorsa); Lédához írt leveleiben is használja az ilyen vonatkozásban egyébkent sablon-szot, 1. Val. 
lev. 143, 147-8; - „Szemed szomorú és gonosz, / Két mély gyehenna-fészek" (Jöjj, Léda megölellek). 
A szerelmi vágy eksztázisa, amely a versben egyre fokozódik, Léda szemében a megsemmisítő' gyönyör
nek, a kárhozatba bűvölő pokol ördögi varázsának jelképét látja, a szerelem gyönyör-kínjainak izzó 
gócát; a gyehenna mint bibliás kifejezés más verseiben is ilyen értelemben használatos: „Lángod 
lobogjon izzva, fehéren, Fájnak a csókok, fájnak a vágyak, / Te vagy a kínom, gyehennám nékem..." 
(Tüzes seb vagyok); „Enyém: a vágyak gyehennáfa" (Intermezzo); 1. még: „Eladó a hajó, / Elég drága, 
jöjjön, aki kéri: / Szép pokol-útja lesz, de megéri" (Eladó a hajó). A hajó - viharos életének s nem 
költészetének, versvilágának szimbóluma, mint Földessy véü (Ady m. titkai 65; vö. Baróti: Tegnapok 
és holnapok árján 120; Az elhagyott kalóz-hajók 44; Szerdahelyi: Alföld 1977/11.) - új „gazdát", 
vagyis a költő új szerelmi társat keres, aki vállalja őt, s „aki méltó szép, szent kárhozásra", vele együtt. 
A vers megjelenése: 1910. nov. 16.; ez az idő újabb válságos szakasza a Léda-kapcsolatnak (1. Vál. lev. 
330-41); - „Magyar sors-kockákon ez ígyen döntődött": a sors nem játékos, vak véletlen, hanem a 
mitizált Végzet (Levél-féle Móricz Zsigmondhoz); - Hazugság-ház: az úri parlament; - „Nótáim, én 
árva rigóim, / . . . rajtatok a csirip-hadák": a gyönyörködtető dalos madarak hangját elnyomó közön
séges, lármás verebek; eredeti ötlet a hangutánzó szóval alkotott összetétel (Szegény, árva rigóim); -
„Most perc-emberkék-dáiidója tart": azoké a hitvány és vak lelkeké, akik csak a pillanatnak élnek, s 
nem gondolnak túl a maguk életének és korának kis komédiáján (A perc-emberkék után). Hasonló 
szerkezetű és értelmű összetétel: ,JPerc-barátok kedve már elköltözött": felületes, alkalmi barátok, 
futó, véletlen asztaltársak, borozó cimborák (Teveled az Isten). 

Természetesen ezekben a szervetlen szerkezetű, bonyolult, ül. elémezhetetlen összetételekben is 
találkozunk Adynak gyakran használt, egyéniségére, lelkiállapotára, életérzésére, gondolat- és eszme
világára közvetlenül vagy közvetve jeüemző, főbb motívumköreit pedig címszószerűen megvilágító 
ku lcsszava iva l . Szerepük elsősorban az összetételek előtagjában bontakozik ki; erre néhány példa: 

„Vad csókok, bambák, álom-bakók": a képzelet, s az érzés szárnyalását, a szépséget megölő durva 
valóság (A Tisza-parton); - „Hol álom-pipák ős füstje kavargott": a meddő, tétlen, patopálos magyar 
ábrándozás (Harcos Gyulai Pál); emlékezetünkbe idézi Petőfi A magyar nemes c. versének sorait: „ősi 
joggal, ősi házban / Éltemet, ha elpipáztam: / Mennybe visznek angyalok"; - „S én szálltam az álom
lányok csapatával / A város fele" (Elűzött a földem): versei mitikus megszemélyesítésének első, korai 
példája, A vár fehér asszonya előtt; e motívumötletből alakul ki a többi változat (1. Földessy: Ady 
minden titkai 36); - „Éjfélkor jön az álom-fickó / . . . És jön a másik, jön a többi, / Forognak, mint az 
ördög-orsók / . . . És én kacagva nyargalászok / Vérvevő álom-fickók között / Paripámmal, a 
koporsóval": az éjszakai álmatlanságban feltoluló, kavargó vers-csírák, képek, gondolatok formát 
követelő sora (Az én koporsó-paripám) vö.: özvegy legények tánca; - „Kiszakadt bús nóta, / . . . S 
hogy sajnállak, te bánatos szegény. / De sajnálom mindet, / Siratom ezt a szép álom-hadat": a háború 
némító gyötrelmében is ki-kiszakadt egy-egy a magába fojtott, meg nem írt versekből (Kiszakadt, bús 
nóta); - „Nyugatról várt sokáig valakit / . . . Dalos, törékeny, halk fiú legyen, / Aranyos, kósza, 
könnyes trubadúr. / . . . ö nem jött: egy csöndes álom-lovag": aki álmaiban élt, aki után vágyott (Szent 
Margit legendája); - „Kicsi fiam: / . . . Álom-testecskédet legyezem, / . . . ködből vagy és sohse valál, / 
. . . S álom-arcocskád cirógatom": a csak fájó „magzat-vágyak"-ban élő gyermek (A fiam bölcsőjénél); 
- „ . . . száz színű álom-rettenet / Csodálatos, képes rettenetek / Szent, zavaros kora, . . . Ülnek 
bennem víziók és valók" (A csodák föntjén): az álmatlanság, a. bódulat, a láz keltette zűrzavaros, 
félelmes félálom-képek, látomásos költészetének egyik forrása, amelyről leveleiből oly sokat panasz
kodik. A „költői álom" hagyományos kliséje, amely első verseiben hangsúlyos szerepet kap, később 
jelentős értelem-változásokon megy át, és sajátos, egyéni Ady-motívummá fejlődik (ábránd -
menekülés a valóságtól - a Szépség elvont világa - külső képzet-asszociációkból szövődő költői 
mitológia). Ez utóbbinak kialakulásában nagy része van Ady rossz-alvó voltának, ül. pontosabban: 
1905-6 táján kezdődő gyötrelmes álmatlanságának. Az altatók és narkotikumok hatása a szaggatott, 
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bódult félálom csapongó, fantasztikus képeit, rémlátásait, különös képzettársításait valóságos költői 
mitológiává, motívumrendszerré szövi (1. Földessy: Ady minden titkai 326; Király: Ady Endre I, 
278-82, II. 599; Kovalovszky: Emlékezések Ady Endréről II, 496-9). 

„Ködben, homályban alszik, alszik / A csók-palota. / Ezer szobában ezer asszony, / Fehér, szép 
asszony vágyva piheg, / . . . Mindenütt asszony és nyoszolya, / Parfüm, tűz-asszony és nyoszolya": 
Ady pánerotizmusának, az örökké izzó, de mindig kielégítetlen vágynak a szimbóluma (Az alvó csók
palota); - „Oh, ágyam, / . . .Tavaly még más voltál . . . / Csók-csárda, vidámság": a test örömeinek, 
tomboló szerelmi mámorok hejehujás tanyája (Az ágyam hívogat); - Megcsókolom Csók-kisasszonyt 
[verscím]: a szerelem fokozhatatlan teljességének, a minden nőt ölelni akaró telhetetlen, tehát 
beteljesülhetetlen vágynak s az abszolútumnak, az elérhetetlen, mert nem is létező, személytelen 
asszonyideálnak költői megtestesítése; Ady csók-motívumának egyik legjellemzőbb változata; — 
„Tízéves Éva, másra vár: / Már a sírom is be lesz nőve, / Mikor valaki elviszi / Itatni csók-kútfőre": a 
régies kútfő szó 'forrás, kiindulás, kezdet' az első szerelmi élményre, szűz-ölelésre utal (A tízéves Éva); 
- „Mosolyom, e pajzán király-lyányt, / Vén, bús kapukkal, íme, elcsukom, / . . . Emlékezzék, mikor 
. . . / csók-csengőre nyíltak szívesen / S ifjan a zárt tömlöc-kapuk" (Az elzárt király-lyány). 1911. 
decemberéből, a végleg megkeseredett Léda-viszony utolsó idejéből való vers; ezt érezteti a negatív 
értelmű mosoly-allegória is: magába zárja már emlékét is az örömnek, amelyet valamikor a szerelem 
ragyogtatott föl benne; - „Minden bűnömből külön ostort fontál, / . . . Ám csók-ostorod \ Legfájóbb 
ostor ostoraid között": a csókkal szerzett betegség szenvedései és folyton gyötrő tudata s vele szemben 
a talán éppen tőle sarkallt csillapíthatatlan, emésztő szereleméhség meg a bűnbánó vezeklés vágya egy
befonódik (Uram ostorozz meg); - „Egész szegény csók-préda nememért / Lelkem jajgatón 
megremegett" (A város leánya): Ady gyötrődve és lázadva viseli és panaszolja az egész férfinem 
nevében azt a végzetesnek, valósággal rontásnak érzett kiszolgáltatottságot, amellyel a szerelemvágy, a 
nemiség a nő rabságába hajtja. Sok ilyen megnyilatkozása van; pl.: „Leköpöm és csókolom őket, / ök: 
a semmiség és a világ / . . . Szeretem e nemem-ölő tábort" (A Hágár oltára); „Asszony, szépséges és 
rontó (Talán Hellász küldött); — A csók-csatatér lovagjai [verscím]: Adynál a szerelem, a két nem 
viszonya „örök harc és nász", vágy, szenvedély és gyűlölet ellentéteinek vad viaskodása - legalábbis a 
férfilélekben; a csók-csatatér ennek a szünetlen, démoni harcnak jelképe; a vers mégis valóságos 
tündérvilággá mitizálja a másik, vágyott, eszményi világot, „a testi szerelem nélküli szerelmi menny -
ország"-ot (Király II, 207). A szerelmi harc és csatatér képei sok versben ismétlődnek, pl.: Csókokban 
élő csóktalanok, A csatatér hőse, A Szerelem eposzából. A két utóbbiban a csók-csatatér fogalma 
merész, sűrítő szemlélettel szinte konkretizálódik: magát a női testet, az ágyékot, öltjelenti; Földessy 
magyarázata viszont a földi és az égi szerelmet szembeállító egyik verssor („S csók-csatatéren, itt a 
földön") szóhoz-tapadó értelmezésével túl-általánosítja s ezzel erőtlenné, jellegtelenné hígítja, szín
teleníti a képet, amikor így értelmezi: a földi élet, ill. az emberek-lakta Fqld (Ady minden titkai 96, 
120). 

„Én istenem, hogyan is függök / Ezen a zord élet-párkányon (Áldott, falusi köd): a lét rémületes 
bizonytalanságának, a félelmes élethelyzetnek remek szemléletességű képe; Földessy szükségtelenül és 
tévesen kapcsolja a vers 2. szakaszának ablak szavához, ablakpárkány-nák értelmezve s ezzel lerontva a 
kép kifejező erejét (Ady minden titkai 124); - „S nekik [a nőknek] viszem az Élet-vásárból \ A 
legszebb vásárfiát": az élet vására régi közhely-kép, de Ady versében megújul, friss színárnyalatot, 
életet kap, főként a vásárfia költői ötlete folytán: színes kavargású, zsivajos életéből Ady a nőknek adja 
a legszebb ajándékot: szerelmi lázát, rajongását és versek pompázó ékszereit (A Hágár oltára); -
„Szóban hozta vón' el [a köszöntést] a beteg, ki küldte, / De sok Élet-lázban magát tönkre-hűlte": 
szintén hagyományos költői kifejezés, Ady azonban itt is mély valóságtartalmat ad neki a láz és a hűlés 
összekapcsolásával: betegen feküdt Érmindszenten, s csak versét küldhette el Móricz Zsigmond ünnep
lésére, de az Élet-láz itt a maga szenvedélyekben izzó életére utal elsősorban (Levél-féle Móricz 
Zsigmondhoz); - „Sok életserleget kihabzsolt, / De tudod, hogy szomjan szenvedett": az élet örömei
nek, szépségeinek, lehető teljességének mohó kiélvezése, megragadása; a szenvedélyes életvágy kifeje-

525 



zésének a boros Adyhoz illő, „stílusos" képe (Ne sújts bénasággal); - „Pótolnak-e életet élet
morzsák'!": (A Ki látott engem? prológusa): az előző kifejezésnek negatív párja: a koldus-sors 
nyomorúságának jelképe, a könyörület gyér, elhullajtott adományai; e méltatlan sors aggodalma és 
panasza több más versben is felhangzik: pl.: „Jaj, hogyha béna lesz belőlem, / S az utcasarki víg 
szánalom / Morzsáit lesem én, / Ki hivalkodtam pompa-gógben" (Ne sújts bénasággal); „Kétes dicsőség, 
kétes asszony, / . . . S morzsái a dukált aranynak" (Életbérem sírva panaszlom). 

Halálvirág: a Csók — e jelkép-cím kifejtése maga a vers: a szerelmi vágy paroxizmusát és 
paradoxonát fejezi ki sűrítve. A nő, akitől a szerelemnek tébolyig felfokozott igénye a teljességet köve
teli a mámor odaadásában, a halál pompázó szépségével azonosul Ady tudatában. A csók végső, nagy 
beteljesülése a megsemmisülés kéjét ígéri, s Ady,a kozmikus erővé mitizált szenvedélyben átéli vagy 
meg akarja élni a mindenséggel egyesítő halált is. Vö. a vers évében Hatványhoz írt levelével: „Idegeidre 
vigyázz, de ha kedvelsz egy nőt, add oda az utolsó szálat is. Ez az egyetlen, ami az életért kárpótol, s 
legrokonibb a Halállal s az Istennel, kik valószínűleg - egy személy" (Vál. lev. 240). Szerelem és Halál 
elválaszthatatlan egybeforrottsága Ady tudatában verseinek egyik állandó motívuma. Ennek későbbi, 
szelídebb és fáradt-rezignált kifejezése: „Van egy víg, rózsás csók-ravatal / S két élő-vágyó kiterítve" 
(Feleselés egy asszony-verssel); S ravatal-jussá az én szerelmem" (Szerelem és ravatal). A nemiségnek és 
a szerelemnek erről a szinte vallásos abszolútummá tágításáról: Benedek: Ady-breviárium II, 213-4, 
218-9, 230, 253; Földessy: Ady minden titkai 275; Király: Ady Endre II, 190-204; - „Fájdalmas 
betegség / örökös, barna cikkázása / A Halál-villámoknak" (A vár-úr szeméremöve): a végzetes 
betegségnek villámként lesújtó fájdalmai s még inkább elítéltségének minduntalan beléhasító gyötrő 
tudata; a szokatlan, egyéni jelzőhasználat párja: „Oszlik lelkemnek barna gyásza" (»Ádám, hol 
vagy?«); Ady színképzeteinek és színszimbolikájának vizsgálata külön tanulmányt kíván és érdemel; -
„S akik szerették az Életet, / Most nagy Halál-légyottot adnak" (A csodák esztendeje): az életből való 
önkéntes kiszakadás, a halállal keresett találkozás visszatérő, kísértő gondolata Adynak; 1. A meg
hívott Halál, A tó nevetett, Halál a síneken; - „Tűnődés, bú-berzsenyes csolnak, / Halál-kikötőmből 
eloldlak" (A tűnődés csolnakján): a költő visszafordul a béke, megnyugvás ígéretével csábító „végső 
rév"-ből, de hátat fordít az életnek is; lélekben elszakad a világ nyüzsgő valóságától, már csak valami 
merengő, lebegő, léttelen magány vonzza (a vers részletes elemzése: Király II, 70-3); - „Én már félig 
halott volnék: / Száz halál-pók nagy gonddal sző be" (Akik majd elkísérnek): életének sok gyötrő 
terhe, emésztő gondja: vers, nő, pénz, bor, népének és az emberiségnek sorsa, személyi és eszmei 
harcok bénító, eltéphetetlen szálakkal fonják be őt, akárcsak áldozatát a pók, tehetetlen prédául a 
halálnak; a pók-képzet más szemlélettel: Hazamegyek a falumba, Szomorú hitvallás magamhoz; -
„Halál-dacok hívnak nyaralni, / Erdős hegyek / S nem tudom azt se, merre megyek" (Az árulás nyara): 
a felbomló Léda-kapcsolat egyik válságos szakaszában, 1910 nyarán Ady valósággal elmenekül az 
asszony sebző közeléből, és legyőzve élet-irtózatát, dacolva a halál gondolatával, a Tátrába készül, 
szabadulást, feledést keresve: „föltámadni". Hogy milyen eredménnyel, elmondja A föltámadás 
szomorúságá-nak megrendítő vallomása; - „A Halál-tó fölött kerengünk / Szép, bátor, büszke 
madarak" (A Halál-tó fölött): előző, szubjektív lírájú versei után itt más, egyetemes, átfogóbb értelmet 
ölt a halál fogalma: a Halál-tó, mint a vers is kimondja: Magyarország, amelynek akkori állapotát az 
undor és reménytelenség kétségbeesésével nézi Ady. 

mámor-ital (Ki ad többet érte? ), mámor-kancsó (Margita élni akar), mámor-asztal (Harc és halál): 
ugyanannak a képzetnek, fogalomnak képszerűén is táguló tárgyiasítása; - „Mámor-gályák utasa., én" 
(Vén faun üzenete); - „Hiába ragadnak szent mámor-hattyúk" (Rettegek az élettől): ismét két rokon 
kép, Ady kedvelt Aű/d-motívumából, ill. a vízen száguldás képzetével érzékeltetve a mámor lebegő el
ragadtatását. 

„Mit sohse hittem, a hős vér-fazék / Virtusos, fúlt fűtéseit sokallja, / Tágul, robbanhat s egy szép 
reggelen / Gazdája nyekken s ott marad halva" (Margita élni akar): a szívet ábrázoló metaforának szinte 
konyhai prózaiságú képét a verses regény idézett részének könnyed hangja is sugallhatta; a költő 
hetyke fölénnyel, de azért szorongó tudattal ad hírt megviselt szívének aggasztó-figyelmeztető jeleiről; 
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- „Pernyében s piros hóban / Vér-jégcsapok fagynak ereszre" (A földi kunyhóban): a háborús években 
írt vers a világégés közepette didergő lélek reménytelen irtózatát fejezi ki az „özön-vér"-korszakot 
idéző vér-jégcsap megdöbbentő realitású képével; - „És hogyha Május szörnyű vér-nap Volna,. . . / 
Akkor is az örök emberség / Üzenne hozzánk benne" (Bús Ahasvérok májusa): a Népszava 1909. május 
1-i versében a vér-nap az összetétel sugallta elsődleges jelentéssel ellenkező előjelet kap, a forradalom 
jelképeként: „Mert május az az örök vér-nap, / Mely zöld tavaszt és bosszút jósol"; - „Igaz álom a 
merész álom. / . . . S ahova majd vérhajók visznek" (Igaz, uccai álmok): a feszülő forradalmi indula
tokra visszhangzó vers elszánt biztatása harsan az utolsó sor'képlátomásában; - „Oh, drága s örökös 
Venézia, én, / Oh, veszthetetlen vér-hona a násznak" (Ifjú sirályi kedvek): a vér az élet és a forradalom 
mellett a szerelem, a nemiség, az örök, csillapíthatatlan vágy jelképe is, Ady egyik leggyakoribb és 
legfontosabb kulcsszava (1. Király II, 191; Kovalovszky: Egy Ady-vers világa 33-4, 42, 67-8). Hasz
nálatának jellegzetes, sőt uralkodó volta bizonyára betegségének állandó tudatában is gyökerezik (1. 
Kovalovszky: Emlékezések Ady Endréről II, 486-9; Földessy: Ady minden titkai 250-1); -
„Muzsikás Élet, mostanában / . . . Hozzám nem jut, csak vér-dalodnak / Holt ekhója" (Duruzslás a 
jégveremből): a kolozsvári klinikán, távol az élettől, nőktől, szerelem nélkül, úgy érzi, mintha egy 
süket jégverembe volna bezárva. 

* 

Természetesen az ilyen és hasonló sűrített jelképösszetételek kulcsszavával, ül. előtagjával sok más, 
nagyrészt egyéni, újszerű szókapcsolatot alkotott Ady, amelyek megannyi új oldalról világítják meg és 
árnyalják a kifejezéscsoportok, ül. a kulcsszavak értelmét, stilisztikai és jelkép-szerepét. 

E sajátos összetételtípusnak megjelenését, majd sokasodó tömegével Ady költői nyelvének jelleg
zetes elemévé válását elsősorban művészi képzeletének, sajátos szemlélet- és látásmódjának, asszociá
ciós bátorságának és nyelvteremtő erejének kell tulajdonítanunk. Korábbi példák azonban segíthették 
és táplálhatták ösztönös új-keresését. Költő-elődei közül a nyelvművészetéért is különösen nagyra 
becsült Vörösmartyra gondolhatunk, a századvég lírikusai közül pedig Komjathyra. Ady írásaiban — 
meglepő módon - alig említi őt ifjúkori Reviczky-rajongása mellett, de számos jel mutat hatására vagy 
legalábbis szemléleti azonosságukra (az egyéniség „istenülő" gőgje, forradalmi messianizmus). A 
Komjáthyval foglalkozó irodalomtörténészek (Komlós Aladár, Rónay György, Németh G. Béla) mind 
kiemelik Adyval való szellemrokonságát, költészetük eszmei, sőt „terminológiai" egyezéseit. Földessy 
pedig Ady-kommentárjaiban feltűnően nagy helyet ad a párhuzamok bemutatásának (1. az Ady 
minden titkai névmutatóját: 355. 1.). 

Érdemes azonban megkísérelni a részletesebb nyelvi-stüusbeli egybevetést, ha nem gondolunk is 
közvetlen, határozott, egyenes hatásra. Komlós az elvont, szemléletes képszerűség nélküli fogalmiságot s 
a folytonos, lobogó elragadtatást látja Komjáthy fő jellemzőjének, s úgy véli, „fokozza ez elvontság 
papírízű benyomását, hogy nyelve oly nyelvujitasos szavakkal van átszőve, mintha . . . Bajza korában 
élt volna..., vagy mintha könyvből tanulta volna a magyar nyelvet. Le tudott írni Uyen groteszk, sely
pítő sorokat: »Nem üdvözít a bűnöröm: Az eszmekincs lesz dicsköröm«. Azt kell hinnünk, hogy 
valami különös nyelvesztétikai tévedés hatása alatt (talán a megvetett népnemzetitől akarva meg
különböztetni magát) kereste a nyelvujitasos modorosságokat. S mégis: érezzük nyelvének költői 
erejét" (A magyar költészet Petőfitől Adyig 463, ül. Tegnap és ma 214). 

Az új, a különbözés vágya valóban tüzelt Komjáthyban, éppúgy, mint majd Adyban.. Az is igaz, 
hogy költői nyelve valóban sokszor mesterkélt, sőt erőszakolt, akárcsak a századvég második felének 
utó-nyelvújítása (gondoljunk Bugátra és a szaknyelvek ,,mű"-szavaira); nyelyfejlődésünk e korszakának 
irodalmi vetületét még beható vizsgálattal kell fölmérni. A Komlós idézte kiragadott példa talán 
valóban naiv visszhangja a 30-as, 40-es évek bájszavú, szépelgő lírájának, de nem jellemző Komjathyra 
általánosságban. Költői nyelve erejének elismerését igazolják verseinek tömegesen születő új szó
kapcsolatai, összetételei, amelyekhez hasonlóan mesterkéltnek vagy merésznek, első pülanatra logikát-
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lannak tetszenek Ady új fogalom- és képsűrítményei is. Ezeknek pedig mindenképp előzményei - akár 
hatottak megszületésükre, akár nem - Komjáthy ilyen összetételei, mint pl.: 

főnevek: álomkirály, istenálom, kéjálom, gyönyörálom; istenöröm, istenszomj, istengyilkosok; kéj-
kehely, gyönyörfergeteg; vérgyönyör, vérvágy; életláz, létcsaták (Ady: élet-csaták; Üzenet egykori 
iskolámba), létiszony, förtelem-lét, porléted, sárlét, életgarmada, fényeső, fénykirály, lángviharok, 
tűzvihar, tűznapok, napszívem, lángszellem, lángszárnyakon, lángszekér, napszekér, tüzszekér (Ady: 
Dalok tüzes szekerén; Az Illés szekerén előverse); démon-szem, bánat-orkán, homály-utca, illatlelked, 
ködruha, munkanyűg, porgondok, ősnap, ősúr, sorskerék, téboly-keringő, világkoporsó; lopva-csók, 
buborék-tusa; 

melléknevek: istenarcú igazság, istenszomjas; sírszemű, ünneparcú; lángszemű, lángvérű, láng
merész; vérittas, vérkavaró ária, vérkövesztő létiszony, a nagy talány; fényhabos, fénypazar, színpazar; 
fájdalomsóvár, gondolatmerész, széldajkálta felhő, flliszterszagú; látnibátor; búsvidám, játszi-zord, 
koldus-gazdag, rémes-édes; 

határozók: kéjgyötörten, éivunottan, vágyremegve. 
Hasonló példákat akár százával sorolhatnánk. Lehetetlen - futó áttekintésre is - meg nem látnunk 

a szószerkezeti azonosságot, a nyelv szemléletbeli hasonlóságát s végeredményben a stílusbeli rokon
ságot Komjáthy és Ady újszerű kifejezésre törekvése, fogalom-és képsűrítő szóalkotása között. Hiszen 
mindössze tíz-húsz év választja el őket. 
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