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HÍZ ÁGNES∗ 
 

Ignotus pályakezdése  
 
Az 1890–91-es évek A Hétben megjelent írások tükrében 
 
 
Ignotusról, amikor megpróbálják összeszedni ismereteinket, feltehetően csak 
néhány kulcsszó jut eszünkbe: publicista, a Nyugat főszerkesztője, műkriti-
kus. Csak keveseknek van tudomása arról, hogy ő mindemellett költő és író 
is volt. Sőt, irodalmi pályáján mint szépíró indult el.  

Ha megnézzük az Ignotusszal foglalkozó szakirodalmat, a fentihez ha-
sonló képpel találkozunk. Először is alig született jól használható szakiroda-
lom: a szerzők csak részproblémákkal foglalkoznak. Kosztolánczy Tibor 
Ignotus pályakezdéséről szóló tanulmánya1 is csupán csak a Slemíl keserveit 
tárgyalja. Ignotus költészetére vonatkozóan is csak kevés információval 
rendelkezünk: kortársain kívül csupán néhányan írtak elemzést e témában. 
Nem ritka az sem, hogy Ignotus életét, munkásságát illetően is hibás vagy 
cáfolható kijelentésekre találunk.  

Tanulmányomban arra vállalkozom, hogy az életmű egy szeletének is-
mertetése kapcsán bemutassam az induló költő első megjelent munkáit, 
azok viszonyát a későbbi művekhez, valamint megvizsgáljam, hogy vajon 
milyen motiváció vezethette Ignotust abban, hogy álnév alatt publikálta 
életművét. 

„A század fordulója táján minden fiatal, vidéki költő álma ’A Hét’ volt. 
Költő csak akkor lett, ha kéziratát ott átengedték. Az első vers A Hét-ben… 
a ma indulóknak alig lehet fogalmuk róla: mit jelentett ez? Troubadour-
avatást a lovagkorban. Tíz esztendővel később, az Osvát Ernő Nyugatjába 
bejutni se ment éppen könnyen. De Kiss József irgalmatlan, gúnyos-szigorú 
költő kritikáját kiállni – mégis csak ez volt az igazi, legnehezebb próba. 

                                                   
∗ Híz Ágnes a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. Készülő 
doktori értekezésének témája: Ignotus munkássága a Nyugat indulásáig. Témavezető tanára: Dr. 
Sipos Lajos professor emeritus. 
1 KOSZTOLÁNCZY Tibor, A Slemíl keservei (Ignotus indulása) = GINTLI Tibor, KENYERES Zoltán, 
Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, Bp., Anonymus, 2002. 
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Csalhatatlan aranypróbája minden új értéknek. Elriasztani senki sem tudott 
olyan kegyetlenül, mint ő. De kézenfogni, marasztalni, biztatni se.”2 

Ugyancsak Kiss Józsefnek köszönheti 1890-ben az akkor 21 éves Veigels- 
berg Hugó – a később Ignotusként megismert fiatalember – az indulását: ő 
is azok közé tartozott, akiket Hatvany Lajos fedezett fel, és akiknek támo-
gatta pályakezdését.3 Ignotus apja maga is író volt, a Pester Lloyd főszerkesz-
tője, így nem lehetett ismeretlen az ifjú számára az irodalmi környezet, sőt 
ahogy Kosztolányi fogalmazza: „Édesatyja is a toll művésze. Gyerekszobá-
jában tanulta meg az írást, mint hercegek az uralkodást.”4 

Már ekkor, az indulásakor is álnéven jelentkezett, saját bevallása szerint 
amiatt, „hogy az ismerős név a szerkesztő ítéletét meg ne vesztegesse, küld-
te aztán első versét a senkire rá nem valló „Ignotus” aláírással A Hét-hez – 
de Kiss József a verset azon nyomban kiadta, íróját kerestette, meg is találta, 
s így ragadt rajta az Ignotus név, s így ragadt ott A Hét-nél.”5 

Ez a visszaemlékezés két ponton is ellentmondásos: az egyik, hogy nem 
Ignotus volt az első név, amelyen megjelentek művei, a másik pedig, hogy 
általa küldött verseket azonnal kiadták. Ha tanulmányozzuk a Magyar írók 
álnevei című munkát, akkor láthatjuk, hogy Veigelsberg Hugó nem csupán 
Ignotus, hanem más neveken is publikált,6 többek között Véghelyi Imre 
                                                   
2 KÁRPÁTI Aurél, Kiss József, A Hét szerkesztője = Kiss József és kerek asztala, Bp., Kiss József 
prózai munkáinak kiadóvállalata, 1934, 167. 
3 Első, Ignotus néven publikált verse, a Szárnyaszegetten, 1890. nov. 9-én jelent meg. 
4 KOSZTOLÁNYI Dezső, Párbeszéd magammal, Nyugat, 1924/23. 
5 IGNOTUS, Kiss József és kerekasztala, = Kiss József és kerek asztala, i. m., 126.  
6 Ignotus álneveiről: 1. Magyar írók álnevei (A múltban és jelenben), összeáll. SZÉKELY Dávid, 
Bp., kiad. Szilágyi Béla, 1904, 70. A könyv szerint Veigelsberg Hugó álnevei a következők: 
Anch’io, Bull, Dixi, Ebréus, Fakir, Globetrotter, Homunculus, Ignotus, Kádár, Korax, 
Manfréd, Pató Pál, Piktor, Tallózó Gerzson, Tannhäuser, Tar Lőrinc, Véghelyi Imre, 
Yorick.; 2. SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., kiad. Hornyánszky Viktor, 1914, 
1051. E könyv alapján Veigelsberg Hugó álnevei: Dixi, Ignotus, Igricz, Kádár, Korax, 
Manfréd, Pató Pál, Piktor, Tallózó Gerzson, Tanhäuser, Tar Lőrincz, Véghelyi Imre és 
Yorick.; 3. Ignotus álneveivel kapcsolatban figyelemre méltó még az alábbi gondolat: „A 
nőimitátor: Ignotus, polgári nevén Veigelsberg Hugó, […] 1893-ban írja először egy köny-
nyed, traccsoló, kis írása alá az Emma nevet, s jelenteti meg A Hét hasábjain. Ebben nincs 
semmi meglepő. Ignotus A Hét munkatársa. […] Színházi kritikáit gyakran írja alá Pató 
Pálként. Azokat az irodalmi cikkeit, amelyekben a parlagivá süllyedő, epigon nép-nemzeti 
irányzat ellen kel ki, s a magyar irodalom modernné válását sürgeti, nemegyszer Tar Lőrinc-
ként jegyzi. A Hét vezércikkeit, az úgynevezett »króniká«-kat igen sokszor Ignotus néven 
jelenteti meg (lassanként ez az álnév ragad rá, miként A Hét másik állandó munkatársára 
Bermann Adolfra is hozzánő egyik álneve: Kóbor Tamás). De gyakran ír Koraxként, 
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néven is. A Hétben ez a név elsőként az 1890. évben, a 24. lapszámban, a Heti 
posta rovatban tűnik fel. A lap szerkesztői ebben a rovatban reagáltak a be-
küldött művekre és levelekre, sokszor humoros hangnemben elutasítva a 
kapott írásokat, esetenként javaslataikat is megfogalmazták az induló költők 
számára. Ignotus az alábbi sorokat kaphatta válaszul a beküldött műveire: 
„Budapest. Véghelyi Imre. Csak a tárgy ellen van kifogásunk; a feldolgozás 
nagy gyakorlatra és eleven érzékre vall. Küldjön egyebeket.” Tehát látható, 
hogy habár érdekesnek találták a küldött verseket, mégsem adták ki egyből 
azokat – csupán négy lapszámmal később jelentettek meg tőle egy verset A 
tükör előtt címmel,7 amelyet Ignotus később beválogatott az 1895-ben megje-
lent verseskötetébe is. Így látható, hogy visszaemlékezése, mely szerint Igno-
tusként indult A Hétben, nem felel meg a valóságnak, valamint a későbbi 
szövegszerkesztés felfedi álnevét is.” Mindemellett érdekesség, hogy a ké-
sőbb kritikusként megismert szerző az írói pályán szépíróként tűnt fel elő-
ször, sőt, Hatvany szerint később sem a kritika műfaja lett volna az ő útja: 
„Ha Ignotus külföldön születik, úgy képzelem őt, hogy versekkel kezdi és 
novellákkal, éppúgy, mint itthon. De a fejlődés már egészen másképp alakul. 
A mesélő kedv, a líra, a fiatalság belezuhogott volna egy nagy regénybe.”8 

Az általam vizsgált időszakban Ignotus hét verssel, három versfordítás-
sal, egy tárcával, valamint egy helyzetkomikummal szerepel az újságban. 
Feltehetően ő a szerzője a Tallózó Gerzson néven Falusi levelek címmel 
megjelent néhány kritikus hangon íródott művek is, azonban mivel Kozma 
Andor, az újság egy másik munkatársa is használta ezt a nevet, egyértelmű-
en nem lehet megfeleltetni a szerzőt Ignotusszal. 

Ignotust mint költőt kortársain kívül kevesen tartják számon: igaz, csak 
igen kevés megjelent verséből van módunk lépet alkotni róla. Ha arra gondo-

                                                                                                                       
Ebréusként, Kádárként, nemegyszer szeszélyből a Yorick vagy Manfréd nevet választva, 
útirajzai, amerikai kirándulásának beszámolói Globetrotter néven látnak napvilágot. De 
nevezi magát Tannhäusernak, Homunculusnak, Dixinek, Fakírnak, Piktornak, Anch’iónak 
vagy Bullnak is. Még a ritkán használt Véghelyi Imre álnév mögött is ő rejlik. Később öccse, 
Veigelsberg Viktor, aki jó darab ideig A Hét grafikusa, végleg a Véghelyi Viktor név mellett 
köt ki.” (IGNOTUS, Emma asszony levelei, összeáll. KARDOS Péter, Bp., Magvető, 1985, 8–9.) 
7 A tükör előtt = A Hét, 1890/28. Erre a versre később is utalnak a lapban, habár már itt is 
rosszul említik a szerzőt, mert ez még nem Ignotusként, hanem mint látható, Véghelyi Imre 
név alatt jelent meg: „Ha jól emlékszem a mult télen olvastam először ezt a pseudonimot A 
Hét-ben. Tükör előtt a czime annak a versnek, mely alá nyomatott.” (A Hét, 1891/47.) 
8 HATVANY Lajos, Arckép Ignotusról: Irodalmi tanulmányok, Bp., Szépirodalmi, 1960, 372. 
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lunk, hogy Ignotus alig száz verset publikált életében, és 1890-től még több 
mint ötven, alkotásban gazdag esztendőt élt, akkor igencsak soknak tekinthe-
tő ez a mindössze alig két év alatt publikált hét vers. Ráadásul az életében 
összesen közölt mintegy száz vers is abban a két verseskötetben olvasható, 
amit maga adott ki: az egyiket 1895-ben Versek címmel, a másikat Ignotus válo-
gatott verseiből címmel a Nyugat kiadásában, 1918-ban. Az általam tárgyalandó 
versek mind belekerültek ezekbe a kötetekbe, és az elsőként publikált, A tükör 
előtt című költemény lett a kötetnyitó mű Ignotus első verseskötetében. 

Ignotus indulásához nagy reményeket fűztek, a magyar költészet megújí-
tójának gondolták, és saját maga is azt vallotta, hogy „nincs kritikus, ki va-
lamennyire maga is művész ne volna, tehát csakis magától megszállott […]: 
érőt mondani vele csak művész tud.”9  

 
A tükör előtt 
Munkába fogva, gondba elmerülten 
Asztal előtt, tükörrel szemben ültem 
S hogy a fejem tünődve felkapom, 
Képem tűnik fel ott a sík lapon. 
A szenvedélyek és a lelki-harczok 
Küzdőterül választották az arczod’, 
Rajt’ hagyta mind emlékül a jelét: 
Im, az redőllik a képről feléd. 
Mikor minden légvárad összeomlott, 
Gyérült a haj és elborult a homlok; 
Együtt veszett el a jövőd reménye,  
Ajkad mosolya, szemeidnek fénye,  
Szemöldökid közt az a mély redő  
Boszúra, dühre emlékeztető. 
Szemed alatt mély és sötét a bélyeg 
Mit odanyomtak álmatlan nagy éjek.  
Ajkad körül bemélyedt a vonás:  
Megkezdte gúny, folytatta tagadás –  
Vágyat lemondás, kétség ölt hitet, 
Igy tölt el eddig ifju életed, 
Sok nagy csalódás egybefűzött láncza,  
És mindeneknek arczodon a ráncza, 
Ott vigyorog torzul, bántón feléd…  
El a tükörrel, ó elég, elég!  
De kérdem, a míg hátra roskadok:  
Hát a boldogság mi nyomott hagyott? 

A tükör előtt 
Munkába fogva, gondba elmerülten 
Asztal előtt, tükörrel szemben ültem 
S hogy a fejem tünődve felkapom, 
Képem tűnik fel ott a sík lapon. 
A szenvedélyek és a lelki-harczok 
Küzdőterül választották az arczod’, 
Rajthagyta mind emlékül a jelét:  
Im, az redőllik a képről feléd. 
Mikor minden légvárad összeomlott, 
Gyérült a haj és elborult a homlok; 
Együtt fakult meg a jövőnek álma 
Az ajk mosolya s a szem tiszta lángja; 
Szemöldökeid közt az a mély redő  
Boszúra, dühre emlékeztető. 
Szemed alatt mély meg sötét a bélyeg,  
Mit odanyomtak álomtalan éjek. 
Szájad körűl fájdalmas a vonás: 
Megkezdte gúny, folytatta tagadás –  
Vágyat lemondás, kétség ölt hitet, 
Igy tölt el eddig ifju életed, 
Csupa csalódás sorakozó láncza 
És mindeneknek arczodon a ráncza, 
Ott vigyorog torzul bántón feléd – 
El a tükörrel – ó elég, elég!  
De kérdem,a míg visszaroskadok: 
Hát a boldogság mi nyomott hagyott? 

 
                                                   
9 IGNOTUS, A kritika lélektanához, Nyugat, 1924/23.  
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A fenti két szöveg – az első publikáció és a kötetindító vers – egybeveté-
sekor láthatjuk, hogy Ignotus jelentős változtatás ugyan nem tett a költe-
ményben, mégis kisebb véghezvitt kisebb módosításokat a versen a máso-
dik megjelenés előtt. Ez a javítgató, átdolgozó magatartás később is 
jellemezte munkásságát, majd’ minden versén dolgozott kiadásról kiadásra. 
Jó példa erre első, Ignotus néven megjelent verse, a Szárnyaszegetten,10 hisz 
második kiadásában a korábbi alcímet, az Éli, éli, lámá sabaktáni-t tette a vers 
címévé (maga a vers is ennek, a 22. zsoltárból vett sornak az „Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engemet” parafrázisa).11 E változtatáson kívül 
jelentős, hogy az utolsó versszakot Ignotus teljesen átírta költeményében. 
Ez az eset jól példázza Hatvany Lajos azon kijelentését, hogy „Ignotusból 
nem ömlik a vers: Ignotus csinálja a verset. Sőt mi több: fúrja-faragja. S ez a 
fúró, faragó, magát mutató műgond meg is érzik költészetén. Ezt nem 
szemrehányásul rovom fel, sőt inkább Ignotusnak legfőbb érdeméül tudom 
be. Mert nem jól mondja a hagyományos esztétika, hogy a művésznek el 
kell takarnia művészetét.”12 

 
Szárnyaszegetten  

Éli, Éli, lama azabtani!  
Szárnyaszegetten, elhagyatva 
Mélyébe csal le a tudás, 
De ha egyik útját bejártam, 
Sötéten állt a végén a más. 
Nincs támaszom, nincs menedékem, 
De benned hinnem nem lehet –  
Én istenem, én istenem,  
Miért hagytál el engemet!? 
 
Hogy nagyra dobbant gyáva szívem, 
Kerestem alkotásra tért, 
Ki magamért egyet se léptem, 

Éli, éli, lámá sabaktáni! 
 
Szárnyaszegetten, elhagyottan 
Mélyébe csalt le a tudás, 
De hogyha egy utját bejártam, 
Sötéten állt végén a más. 
Nincs támaszom, nincs menedékem,  
De benned hinnem nem lehet –  
Én istenem, én istenem, 
Miért hagytál el engemet? 
 
Hogy nagyra dobbant gyáva szívem, 
Kerestem alkotásra tért, 
Ki magamért egyet se léptem, 

                                                   
10 Szárnyaszegetten, A Hét, 1890/45. 
11 „Éli, Éli, lamma szabaktani” (arámi nyelven, fordításuk: „Istenem, Istenem, miért hagytál 
el engem?”): Jézus szavai a kereszten (Mt 27,46; Mk 15,34) a 22. zsoltárból, amit az evangé-
listák az evangélium görög szövegében az eredeti nyelven is közölnek. Jézus szavait a ke-
reszt körül némelyek félreértették, s úgy értelmezték, hogy Jézus Illést hívta (Mt 27,47; Mk 
15,35). Erről lásd: Magyar Katolikus Lexikon, főszerk. DIÓS István, Bp., Szent István Társu-
lat, III. kötet, 1997, 41. 
12 HATVANY Lajos, Verseskötetének megjelenése alkalmából = H. L., Irodalmi tanulmányok, Bp., 
Szépirodalmi, 1960, 384. 
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Küzdöttem idegen ügyért: 
S a nép ím, melyért síkra szálltam, 
Ha nem kövez meg, kinevet –  
Én istenem, én istenem,  
Miért hagytál el engemet? 
 
Ó mért, hogy gyermek nem maradtam, 
Tudatlan, jámbor, egyszerű; 
Hitnek bizalma és reménye 
Miért, hogy hozzám egy se hű? 
Az ár, a melylyel szembeszálltam 
Már összecsap fejem felett –  
Én istenem, én istenem, 
Miért hagytál el engemet? 

Küzdöttem idegen ügyért, 
S imé a nép, melyért kiszálltam, 
Ha nem kövez meg, kinevet –  
Én istenem, én istenem,  
Miért hagytál el engemet? 
 
Eladtam a lelkem robotba 
S járomba hajtám a fejem, 
Botorkálok az élet utján 
Világtalan, lélektelen; 
Visszhangja nincs hörgő szavamnak, 
És a feledség eltemet –  
Én istenem, én istenem,  
Miért hagytál el engemet? 

 
Ebben a versben egy a tudástól megcsömörlött, magára maradt ember, a 

jövőjében és életének céljában kételkedő hang szólal meg. Ignotus költésze-
tében többször is visszaköszön ez a csalódott és megcsömörlött hangnem, 
összekötve verseit, melyekben később is hasonló, az elmúlást idéző képek 
tűnnek fel. Ilyen az Ó bárcsak fiatal lehetnék című verse is, mely Homuncu-
lus13 álnév alatt jelent meg 1890. december 14-én. 

Állandó visszatérő témaként bukkan fel Ignotus költészetében a szerel-
mi téma mellett a rezignált, beletörődött hang: és e fájdalomról, e sok kese-
rű élettapasztalatról olvasván nem is gondolnánk arra, hogy a költő ekkor 
csupán huszonegy éves. A Ó bárcsak fiatal lehetnék című vers kötetbe kerülé-
sekor új címet kapott: Öregkor jött rám. E címmódosítással a költő mintegy 
megfordította az idősíkot: nem a fiatalság múlt el, hanem az öregség jött el. 
Ez a verse is bekerült a már említett verseskötetbe, de magában a szöveg-
ben nem vitt véghez olyan jelentős változtatásokat, mint előző két versé-
ben: szinte csak a címet változtatta meg.  

 
Ó bárcsak fiatal lehetnék 

 
Öregkor jött rám, nagy hirtelen, este, 
Virágimat a kora dér megeste 
Fagyok fonnyaszták és hernyók leették –  
Ó, bárcsak én is fiatal lehetnék! 

Öregkor jött rám… 
 
Öregkor jött rám, virradatra este, 
Virágaim a kora dér megeste, 
Fagyok leverték és hernyók leették –  
Ó bárcsak én is fiatal lehetnék! 

                                                   
13 A „Homunculus” lehetséges jelentései: 1. az alkimisták elképzelése szerint lombikban, ve- 
gyileg, mesterségesen előállítható ember; 2. emberke (gúnyos használatban). (Idegen szavak és 
kifejezések szótára, szerk. BAKOS Ferenc, Bp., Akadémiai, 1978, 344.) 
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Hogy összeomlott a gyermekkorom,  
Im összetörve ülök a romon; 
Lehúnyó napja olykor rám nevet még – 
Ó, bárcsak én is fiatal lehetnék! 

 
Gondolkozásra és érzésre agg, 
Lemondó szívben egykedvű harag: 
Fellobbanó mécs, holt remény felett ég – 
Ó, bárcsak én is fiatal lehetnék! 

 
Ha úr csak egyszer volna szivemen 
Gyötrő talán, de i g a z  érzelem,  
Ha czélra törnék, ha szívből szeretnék, 
Ha én is egyszer fiatal lehetnék! 

Hogy összeomlott a gyerekkorom, 
Én összetörve űlök a romon, 
Lehúnyó napja olykor árm nevet még –  
Ó bárcsak én is fiatal lehetnék! 
 
Gondolkozásra és érzésre agg, 
Lemondó szívben egykedvü harag, 
Föllobbanó mécs, holt remény felett ég –  
Ó bárcsak én is fiatal lehetnék! 
 
Ha úr csak egyszer volna szivemen  
Gyötrő talán, de igaz érzelem, 
Ha czélra törnék, ha szivből szeretnék, 
Ha én is egyszer fiatal lehetnék! 

 
A szakirodalom – ezeket a verseket figyelmen kívül hagyva – Ignotus A 

Hét-beli indulásának időpontjául következetlenül az 1891-es vagy akár az 
1892-es évet adja meg.14 Ez talán betudható annak, hogy a költőnek ugyan 
már 1890-ben jelentek meg versei A Hétben, költészete mégis csupán az 
1891-es évben teljesedett ki: ettől az esztendőtől kezdve Ignotus a folyóirat 
egyik szerkesztője is lesz, és az újság márciusi fizetési felhívása15 mint saját 
felfedezettjét köszönti őt. Ebben a köszöntésben olvashatunk a folyóirat-
nak arról a programjáról is, mely szerint A Hét teljes odaadással azon van, 
hogy az „irodalomnak új erőket neveljen ki”. Ebben az évben Ignotus nem 
csupán versekkel szerepel a lapban, hanem tárcája és epikus műve is meg-
jelenik. 

Dixiként az Őszinte szavak című írásában Szabó Endre meglátásaira rea-
gál: „irodalmi társaságokra napjainkban nagyobb szükség van, mint valaha, 
                                                   
14 1. „A Hét-ben pedig, ahol 1891-től 1906-ig szerkesztő, Kiss József, valamint Ambrus Zol-
tán voltak rá nagy hatással. […] Írt A Hét-be, ahol 1892–1906-ig állandó álnevén, az Igno-
tus néven kívül Dixi, Pató Pál, P.P., Tar Lőrinc, T.L., Korax, Ebréus, Kádár, Igric, Yorick, 
Mansfréd, Piktor, Anch’io, Bull stb. álnevek alatt majdnem minden számban, s egy-egy 
számban több írással is szerepelt.” (KOMLÓS Aladár, Ignotus = IGNOTUS Válogatott írásai, 
szerk. KOMLÓS Aladár, Bp., Szépirodalmi, 1969, 8, 719.); 2. „Kritikusi és irodalompublicista 
működését A Hét hasábjain folytatja, melynek ő a legjelentősebb kritikusa.” (KOMLÓS 
Aladár, Ignotus = KOMLÓS Aladár, A magyar költészet Petőfitől Adyig, Bp., Gondolat, 1980, 
363.); 3. Az Új Magyar Életrajzi Lexikonban (főszerk. MARKÓ László, Bp., Magyar, 2001.) 
már 1890 szerepel. 
15 „A Hét azonban nem üz puszta névkoszorút, hanem teljes odaadással azon van, hogy az 
irodalomnak uj erőket neveljen, s ma másfélévi fennállása után, jogos önérzettel utalhat arra 
a kis névtelen gárdára is, mely köréje csoportosult. Szalay Fruzina, Kóbor Tamás, Ignotus, 
Celio itt kezdték pályafutásukat, és méltán keltettek közfigyelmet.” (A Hét, 1891/13.) 
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kimutatta [ti. Szabó Endre], hogy szépirodalmunk pang és egyenesen rámu-
tatott a napi sajtóra, mint a mely ezt a pangást előidézte. Rámutatott a hír-
lapirodalomra, mint a magyar irodalom ellenségére, a mely minden reggel, 
annyi megtámadása a széplitteraturának, a hány napilap megjelenik, mert 
ezek rendszeresen idegen irodalmi termékekkel traktálják olvasóikat s ezzel 
azt érik el, hogy a magyar olvasó közönség elveszti a hazai iránt való fogé-
konyságát, ízlése lassankint hozzá idomul az idegenhez, egy szóval: idegen 
szellemű lesz.”16 Ignotus kérdése, válasza minderre: „ugyan mi haszna lehet 
a magyar irodalomnak, műveltségnek egy még olyan jó hírlapirodalomból 
is? Semmi. A világ nagyon el lehetne a nélkül, hogy ma reggel már megtud-
ja: mi történt a mult éjjel Chikágóban […]. A műveltségnek nem föltétlen 
kiegészítő része a hírlapolvasás. Hát mit dicsekszenek akkor az újságírók 
azzal, hogy magas fokra fejlesztették az újságirodalmat? Fejlesztették, igen – 
de a nyelv és a sokat emlegetett »nemzeti géniusz« kárára. Abban a fejlesz-
tésben ugyan nem sok a köszönet!”17 Ezután Ignotus odáig megy, hogy 
azzal vádolja a zsurnalisztikát, hogy „elvette tőlönk az olvasó közönséget egy 
szálig, s azért, hogy meghódítsa azt […] az idegen irodalomnak. […] önök, 
amikor a szépirodalmat is magukhoz ragadták, már akkor is helytelenül csele-
kedtek, mert egy jó hírlapnak nem lényeges része a belletrisztika. […] marad-
janak önök a maguk kaptafájánál s hagyják a szépliteraturát azoknak, a kik 
ahhoz nemcsak értenek, de a kik szeretik teljes melegével s száraz kenyéren is 
annak a szolgálatában maradnak.”18 Javaslata szerint, nem külföldi műveket 
kellene közölniük, hanem a magyar irodalomból kellene válogatniuk, hisz az 
már annyira elismert, hogy fordításokban terjednek külföldön is. Mindenki-
nek közös célja a magyar szépirodalom létrehozása és terjesztése. 

Ignotus életében meghatározó volt a német nyelvű műveltség, valószí-
nűleg édesapjának köszönhetően anyanyelvi szinten tudott németül. Élete 
során nem csupán magyarul publikált,19 hanem számos német nyelvű újság-

                                                   
16 A Hét, 1891/2, 30. 
17 Uo. 
18 Uo. 
19 „Majd mindennap látom a nevét. Franciaország határáig alig van közép- és kelet-európai 
állam, melynek lapjai ne hoznák napról napra fejtegetéseit, megjegyzéseit, ujjmutatásait és 
sóhajait.” (FÖLDI Mihály, Ignotus: élet és eredmény, Nyugat, 1924/23.) 



 

301 
 

ban jelentek meg írásai,20 versei. Maga is több évet töltött német nyelvterül-
ten, ahol nem adta fel újságírói tevékenységét. Költészetén gyakran Heine 
hatása érződik: A Slemíl keserveinek méltatói is ezt a párhuzamot emelik ki a 
mű kapcsán.21 

Heinétől a fiatal költő 1891-ben két versfordítást jelentetett meg, ezzel 
egy újabb oldalát mutatva meg költészetének, írói tehetségének. A fordítá-
sokat ugyanebben a lapszámban,22 néhány oldallal később saját verse követte. 
 

Heine  
 
I. 
Sötét vásznakkal száll hajóm23 

A szélvészes habon –  
Tudod, hogy milyen bús vagyok: 
Mért bántasz oly nagyon? 
 
A szíved csalfa, mit a szél 
És erre-arra van –  
Sötét vásznakkal száll hajóm 
A szélvészes habon. 

 
II. 
Rengerbe24 nyúlik az ősi szirt, 

Tajt’ ülök elmerengve. 
Sirály sikolt, vad szél sivit, 
Tajtékzik az ár kerengve. 
 
Sok szép leányt szerettem én, 
Sok jó fiút szerettem én – – 

Hová lettek? – Süvit a szél, 
Tajtékzik az ár köröttem. 

                                                   
20 Példák német nyelvű lapokra, melyekben publikált: Die Neue Rundschau, Pester Lloyd, 
Simplicissmus, Volks-Zeitung. (KOSZTOLÁNCZY Tibor, Arról, aki valóban ismeretlen, Vigilia, 
2003/9, 687–692.) 
21 Ignotus későbbi költészetéről Babits Mihály azonban már így nyilatkozik: „Ignotus hamar 
megérezte, hogy komolyabb nyelvet, súlyosabb formát kíván ez a költészet, mint a Heinéé, 
s mind ritkább lett nála a Heine műfaja, mely eleinte majdnem kizárólag uralkodott.” (BABITS 
Mihály, Ignotus versei, Nyugat, 1917/24 = http://epa.oszk.hu/00000/00022/00236/07119.htm 
(Az utolsó megtekintés ideje: 2013. szept. 20.)) 
22 A Hét, 1891/3. 
23 Mindkét vers A Hét 1891/3. számában jelent meg. Az első Heinrich Heine Mit schwarzen 
Segeln segelt mein Schiff című versének fordítása. 
24 Elírással jelent meg az újságban: ez a vers szintén fordítás (Heinrich Heine Seraphine 
XIV.).  
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A Hétben közreadott, Találkozás című versénél a címváltoztatással a ze-
neiség értelmezésbeli felhasználása nagyobb teret kaphatott – a szövegbeli 
változtatásokkal azonban a szöveg misztikus jellege veszett el. A változta-
tással a versszöveg inkább a fájdalmat hangsúlyozza, nem pedig az elérhe-
tetlen nőalak láttán támadt érzelmeket. A „szép” „szépség”-re változtatása 
pedig általánosítja a fogalmat: már nem valakit jelöl vele. A megszólított 
névtelen és megközelíthetetlen, mint érintkezési forma csak látása adatik 
meg, és ez váltja ki az érzelmeket a líra énből. 

 
Találkozás  
 
Szemem kitágult, megdobbant szívem, 
Kérdő kiáltás hagyta el a számat –  
Nem földi vágy volt, a mi megkapott, 
Mikor meredten bámultam utánad. 
 
Mint hogyha hang szól, hullámzó, magas, 
S rá a rokonhúr rezegve visszacsendül: 
Láttodra, fényes, büszke tünemény, 
A szépnek húrja csengett föl szivemből! 

A szépség húrja 
 
Szemem kitágult, megdobbant a szivem, 
Szökkenve a vér homlokomnak áradt, 
Vonagló bú nyilallt át lelkemen, 
Mikor meredten bámultam utánad. 
 
Mint hogyha hang szól, hullámzó, magas 
S rá a rokonhúr rezegve visszacsendül, 
Láttodra, fényes, büszke tünemény, 
A Szépség húrja sírt föl a szivembül. 

 
Fenyő Miksa így írt Ignotusról: „versei, különösen pedig néhány szerel-

mes verse, melyeknek szépségét csak Petőfi Szeptember végén című költemé-
nyével és Ady néhány gyönyörű szerelmi versével mérhetjük fel, előkelő 
helyet biztosítanak számára a magyar költők között.”25 Egész költészetét 
elemezve Komlós Aladár hasonlóképp elismerően, szép szavakkal jellemzi 
költészetének ezen vonását: „Ignotus az egész világot érzésein át ítéli meg. 

                                                   
25 FENYŐ Miksa, Ignotus, Nyugat, 1924/23. Fenyő mellett szerelmi lírájáról talán Babits 
nyilatkozik legszebben: „Ignotus költészete majdnem kizárólag szerelmi költészet, s a csu-
pasz és dísztelen gyökér, melyet metsző szkepszisének teljes illuziótlanságával meglát min-
den szerelmi érzés földalatti alján: a gyönyör ős vágya, az érzékiség, e vak zsarnok kívánsá-
gai; a kéj, mely néha szinte úgy tűnik fel, mint az egyetlen abszolútum e relatív világban, az 
egyetlen cél, öncél a millió és millió dolog közt, melyek csak egymás céljai s így végelemzés-
ben céltalanok. A szerelem e sötét gyökereinek pszichológiája igen mély és szuggesztív 
Ignotus verseiben; az újabb magyar lírában nem is ismerek könyvet, melyből az érzéki 
szerelemnek oly megragadó s az intellektualitás finom fátyolán át is mélyen spontán kifeje-
zése szólna. Finom és átszellemült érzékiség reagál itt minden érzéki benyomásra, oly érzé-
kenyen és hajszálfinoman mint a legdrágább műszer, a legcsekélyebb ingerekre is a reakció 
végtelen változatosságát tudván kifejteni.” (BABITS Mihály, i. m.) 
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Verseinek majdnem egyetlen tárgya a férfi viszonya a nőhöz, pontosabban 
az erotika, melybe […] gyengédség és szeretet vegyül.”26 

 
Ha te úgy szeretnél…27 
 
Ha te úgy szeretnél 
A hogy’ én szeretlek, 
De sohase’ volna  
Nevető jókedved! 
 
Nyogodatlan szívvel 
Párnádra omolva, 
Se napod, sem éjed –  
Nyugtod sose’ volna.  
 
Fejed lehajolna 
Csüggedten, árván, 
Mindig értem sirnál, 
Mindig engem várnál! 

 
Ez utóbbi verse az 1895-ös verseskötetben változtatás nélkül szerepel, 

de Ignotus 1918-ban kiadott második verseskötetébe az itt tárgyalt 1890–
1891-es versek közül már csupán ezt az egy verset választotta be. Ebben a 
versben is az Ignotus szerelmi lírájára oly nagyon jellemző reménytelen, 
viszonzatlan szerelem jelenik meg. 

A szerelem Ignotus költészetében általában nem a boldogság forrása: 
gyakran viszonzatlan és birtoklási vággyal párosul, vagy a másik megsemmi-
sítésével, önzéssel jár. A nők, akik szerelmének tárgyai, ritkán kapnak nevet, 
ezért lehet érdekes az alábbi vers, főleg a névváltás és a szerkesztés kérdését 
illetően. A költemény eredetileg Fiamettához szólt. Művét a költő egy ver-
ses költői beszély részének szánta, de végül az ugyanebben az évben megje-
lent A Slemíl keservei című verses elbeszélésben kapott helyet a hetedik és a 
nyolcadik rész között, intermezzóként. Az 1895-ös verseskötetben szintén 
Intermezzoként szerepel, az alcímben jelezve, hogy honnan származik, ám 
Ignotus még ekkor is több helyen változtatott versén a korábbi szövegek-
hez képest.  

 

                                                   
26 KOMLÓS Aladár, Ignotus, i. m., 5. 
27 A Hét, 1891/5. 
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Fiametta28 
(Részlet egy verses beszélyből) 

 
Nyájas olvasó, ha egykor,  
A mikor még ifju voltál, 
Áttanultad a poézis 
Czélszerü szabályait, 
 
Ugy tudod, hogy mostan kéne 
Gyors erővel, drámamódra, 
A csomót melyet kötöttem, 
Ujra széjjeloldanom. 
 
S épen most jutott eszembe 
Az, a minek soh’ se kéne 
Ujraélni a szivemben: 
A magam szerelme az. 

 
Anch’ io! Én is szerettem, 
Engemet meg nem szerettek. 
S a mikor eszembe ötlik 
Ez a fájó szerelem, 
 
Nem tudok mesét bogozni 
S nincs erőm bogot meg-

oldani, 
Nem tudok mást, mint 

sohajtva 
Emlegetni egy nevet. 
 
Itt az „egy”-en van a 

hangsuly: 
Egy nevet, egyetlenegyet, 
Melyen kívül semmi más 

név 
Számomra nem létezett; 
 
 
Ezt az egy nevet susogtam  
Halk beszédben, önma-

gamnak, 
Hogyha keltem, hogyha 

jártam, 
Ha az álom elfogott, – 

A Slemíl keservei29 
 
 
Nyájas olvasó, ha egykor,  
A mikor még ifju voltál, 
Áttanultad a poézis 
Czélszerü szabályait, 
 
Úgy tudod, hogy mostan kéne 
Gyors erővel, drámamódra, 
A csomót, melyet kötöttem, 
Ujra széjjeloldanom. 
 
S épen most jutott eszembe 
Az, aminek sohse kéne 
Ujraélni a szivemben: 
A magam szerelme az. 
 
Anch’ io! Én is szerettem, 
Engemet meg nem szerettek, – 
S a mikor eszembe ötlik 
Ez a fájó szerelem, 
 
Nem tudok mesét bogozni 
S nincs erőm bogot megol-

dani, 
Nem tudok mást, mint 

sohajtva 
Emlegetni egy nevet. 
 
Itt az egy-en van a 

hangsuly: 
Egy nevet, egyetlenegyet, 
Melyen kívül semmi más 

név 
Énnekem nem létezett; 
 
 
Ezt az egy nevet susogtam  
Halk beszédben, önma-

gamnak, 
Hogyha keltem, hogyha 

jártam, 
Ha az álom elfogott,  

Intermezzo 
A Slemil Keserveiből. 
 
Nyájas olvasó, ha egykor,  
A mikor még ifju voltál, 
Áttanultad a poézis 
Czélszerü szabályait, 
 
Ugy tudod, hogy mostan kéne 
Gyors erővel, drámamódra, 
A csomót melyet kötöttem, 
Ujra széjjeloldanom. 
 
S éppen most jutott eszembe 
Az, aminek soh’se kéne 
Ujraélni a szivemben: 
A magam szerelme az. 
 
Anch’ io! Én is szerettem, 
Engemet meg nem szerettek. 
S a mikor eszembe ötlik 
Ez a fájó szerelem, 
 
Nem tudok mesét bogozni 
S nincs erőm, hogy széjjel-

oldjam, 
Nem tudok mást, mint 
sohajtva 

Emlegetni egy nevet. 
 
Itt az „egy”-en van a 

hangsuly: 
Egy nevet, egyetlenegyet, 
Melyen kívül semmi névre 
 
Nem viszhangzott a 

szivem; 
 
Ezt az egy nevet susogtam  
Halk beszédben, önma-

gamnak, 
Hogyha keltem, hogyha 

jártam, 
Ha az álom elfogott, – 

                                                   
28 A Hét, 1891/22. 
29 IGNOTUS, A Slemíl keservei, Bp., Grill Károly Királyi udvari könyvkereskedése, 1981. 
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Ezt az egy nevet susogtam 
Lázban égve, vágyban élve 
És ez egy név csengésétől 
Dalra dal kelt ajkamon, 
 
Ezt az egy nevet susogtam, 
Hogyha néha-néha, ritkán 
Sors kegyelme, vagy sze-

szélye  
Szembeküldött ő vele,  
 
Es a míg perfekt 

causeurként 
Médisáltam – az időrül, 
Titkon ajkam azt rebegte: 
»Fiametta, angyalom!« 
 

* 
 
Vége annak az időnek; 
Nem sohajtok semmi névre 
És az égő szerelemnek 
Isten uccse: vége már. 
 
Hogyha néha-néha látom 
Bálriportban, tomboláknál, 
Vagy egyéb ily alkalomkor 
Nyomtatásban a nevét, 
 
Hosszasabban a szokottnál 
Nézem át a hír rovatját, 
S gondolom: »Legyen 

megáldva, 
A kié volt e riport, 
 
Legyen áldva a szedő is, 
A ki ezt a hírt kiszedte, 
Legyen áldva a kihordó,  
A kitől ezt megvevém, 
 
S legyen áldva a kis szőke 
Főnek minden aranyszála, 
Áldva a két drága szemnek  
Kéksugárú mosolya, 
 
Áldva tánczos lábacskája 
Minden apró libbenése!«… 

Ezt az egy nevet susogtam 
Lázban égve, vágyban élve 
És ez egy név csengésétől 
Dalra dal kelt ajkamon, 
 
Ezt az egy nevet susogtam, 
Hogyha néha-néha, ritkán 
Sors kegyelme, vagy szeszé-

lye  
Szembeküldött ő  v e l e ,  
 
Es a míg perfekt 

causeurként 
Médisáltam – a z  i d ő r ü l , 
Titkon ajkam azt rebegte: 
„Lilian, ó Lilian!” 
 

* 
 
Vége annak az időnek; 
Nem sohajtok semmi névre 
És az égő szerelemnek 
Istenucscse: vége már. 
 
Hogyha néha-néha látom 
Bálriportban, tomboláknál, 
Vagy egyéb ily alkalomkor 
Nyomtatásban a nevét, 
 
Hosszasabban a szokottnál 
Nézem át a hír rovatját, 
S gondolom: legyen meg-

áldva, 
Akié volt e riport, 
 
Legyen áldva a szedő is, 
Aki ezt a hirt kiszedte, 
Legyen áldva a kihordó,  
Akitől ezt megvevém, 
 
S legyen áldva a kis szőke 
Főnek minden aranyszála, 
Áldva a két drága szemnek  
Kéksugárú mosolya, 
 
Áldva tánczos lábacskája 
Minden apró libbenése… 

Ezt az egy nevet susogtam 
Lázban égve, vágyban élve 
És ez egy név csengésétől 
Dalra dal kelt ajkamon, 
 
Ezt az egy nevet susogtam, 
Hogyha néha-néha, ritkán 
Sors kegyelme, vagy szeszé-

lye  
Szembeküldött ő vele,  
 
Es a míg perfekt 

causeurként 
Médisáltam – az időrül, 
Titkon ajkam azt rebegte: 
Lilian, ó Lilian! 
 

* 
 
Vége annak az időnek; 
Nem sohajtok semmi névre 
És az égő szerelemnek 
Istenucscse: vége már. 
 
Hogyha néha-néha látom 
Bálriportban, tomboláknál, 
Vagy egyéb ily alkalomkor 
Nyomtatásban a nevét, 
 
A szokottnál hosszasabban 
Nézem át a hír rovatját, 
S gondolom: »Legyen 

megáldva, 
Akié volt e riport, 
 
Legyen áldva a szedő is, 
A ki ezt a hírt kiszedte, 
Legyen áldva a kihordó,  
Aki széjjelhordozá, 
 
S legyen áldva a kis szőke 
Főnek minden aranyszála, 
Áldva a két drága szemnek  
Kéksugárú mosolya, 
 
Áldva tánczos lábacskája 
Minden apró libbenése!«… 
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Igy merengek el sokáig, 
Ám a szívem nem sajog. 
 
És a szívem föl se dobban 
Majd, ha férjhez menni 

látom, 
Elszakadni mindörökre 
Egy elsülyedt szép világ!... 
 
Óh de félek, hogy, ha 

majdan 
A halálos ágyra rogytam, 
S az idő int, hogy siessek, 
Mert nagy út vár még reám, 
 
Hogy majd akkor nem 

búcsuzom,  
Senkitől, a kit szerettem, 
S megtagadja ellenimtől 
Ajkam a bocsánatot, 
 
S istennek nevét se hívom –  
Félhalottan, végsóhajjal 
Átsóhajtom a halálba: 
»Fiametta, angyalom!« 

Igy merengek el sokáig – 
Ám a szívem nem sajog… 
 
És a szívem föl se dobban, 
Majd ha férjhez látom 

menni, 
Az se bánt, ha mással nemz is 
Fiakat meg lyányokat… 
 
Óh de félek, hogy, ha maj-

dan 
A halálos ágyra rogytam, 
S az idő int, hogy siessek, 
Mert nagy út vár még reám, 
 
Hogy majd akkor nem 

bucsúzom,  
Senkitől, akit szerettem, 
S megtagadja ellenimnak 
Nyugtató bocsánatot, 
 
S istennek nevét se hívom: 
Félhalottan, végsohajjal 
Átsohajtom a halálba: 
„Lilian, ó Lilian! 

Igy merengek el sokáig, 
Ám a szívem nem sajog. 
 
És a szívem föl se dobban 
Majd, ha férjhez menni 

látom, 
Az se bánt, ha mással nemz is 
Fiakat meg lyányokat… 
 
Óh de félek, hogy, ha maj-

dan 
A halálos ágyra rogytam, 
S az idő int, hogy siessek, 
Mert nagy út vár még reám, 
 
Hogy majd akkor nem 

bucsúzom,  
Senkitől, a kit szerettem, 
S megtagadja ellenimtől 
Ajkam a bocsánatot, 
 
S istennek nevét se hívom –  
Félhalottan, végsóhajjal 
Átsóhajtom a halálba: 
Lilian, ó Lilian! 

 
A szövegváltozatokban az esetleges módosítási indokot is megtalálhat-

juk. Míg az első változatban Fiametta volt a hölgy neve (és egyben ez a név 
volt a mű címe is), addig a többi helyen a költő ezt Lilianra cserélte. Érde-
kes az is, hogy bár ugyanabban az évben jelent meg az első két változat, 
mégis csak a Slemílből vett szöveg esetében jelenik meg egy értelmezést 
segítő idézet, mely Tennyson verséből való, és amely később, a verseskötet-
ben szintén elmarad (igaz, maga az idézet is csupán töredéke a Tennyson-
vers eredeti versszakának). 
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Airy fairy Lilian, 
Flitting fairy Lilian 
-  -  - -  -  - 
Cruel little Lilian! 
 

(Tennyson)30 
 

Az idézett rész csak Lilan elérhetetlenségéről, kegyetlenségéről szól. A 
Tennyson-vers eredetileg négy strófából áll, a részlet az első hét sorból 
származik. A versre vonatkozó további átírások is inkább az utolsó szöveg-
változatot érintik: az egyazon évben megjelent Ignotus-versek nem mutat-
nak lényeges eltéréseket, csupán kisebb-nagyobb nyelvi és központozásbeli 
különbségek figyelhetők meg bennük. A megszokottól eltérően a Slemílben 
nem egy kegyetlen nőről esik szó, aki nem válaszol a feltett kérdésre, hanem 
a főhős ügyetlenkedi el a még az adódó alkalmat is arra, hogy megvallja 
érzelmeit – így a versben szereplő nőalak válaszára nem is várhatunk. 

A folyóiratban a vers után egy versfordítás következik Ignotustól, a 
francia Alfred de Musset A Julie című verse.31  Az évek során Ignotusnak 
folyamatosan jelentek meg versfordításai: a korábban már említett német 
nyelvű szövegek mellett angol nyelvű művekhez is szívesen nyúlt a későb-
biek során. Műfordítói munkásságát vizsgálva is látható az a műgond, 
amellyel Ignotus dolgozott, hiszen megfigyelhető, hogy az újabb kiadás 
kapcsán a költő egészen az eredeti szövegig nyúlt vissza, hogy fordításában 
kisebb módosításokat hajtson végre. Az első változatban inkább a szavak-
hoz hű, míg a későbbi változatban jobban játszik a jelentésekkel: ezt az első 
versszak változtatásai kiválóan mutatják.  

 
Anthologia 

Juliahoz. 
– Musset. – 

 
Kérdik, miért, hogy az utczát róva 
Bámészkodom a naplopókra, 
Szájamban égő czigarett; 

Juliához 
 – Musset –  
 
 
Kérdik, mért, hogy az utczát róva, 
Járok bámészan barangolva, 
Szivar a számban untalan; 

                                                   
30 Ignotusnak létezik ugyan egy írása Tennysonról, de ebben nem esik említés erről a vers-
ről. (IGNOTUS, Tennyson, Nyugat, 1909/16.) A versszak eredetileg a következő: „Airy, fairy 
Lilian, / Flitting, fairy Lilian, / When I ask her if she love me, / Claps her tiny hands above 
me, / Laughing all she can; / She'll not tell me if she love me, / Cruel little Lilian.” 
31 A Hét, 1891/47. 
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Hogy’ vertem el szép ifjúságom 
Vagy három évét tivornyákon, 
Hogy haza csak a regg vetett! 
 
Ó Júlia, nyujtsd csókra ajkad, 
Vad éjek sápadt színe rajtad, 
Nyomuk ott fonnyad ajkadon; 
Frissítsd föl lehed illatával, 
Csókolja vérnyű korállal 
Én áfrikai angyalom! 
 
A nyomdászom is jajveszékel, 
Hogy gépe áll munkára készen 
És, hogy az enyém szünetel; 
Több tisztes úr, klubok csodája, 
A végemet biztosra várja, 
Hogy nem épülök soha fel! 
 
Ó Júlia, ittunk a mult nap, 
Nézz utána spanyol borunknak, 
Belőle vaj’ maradt-e még? 
Ó Júlia, az ajkad éget, 
Eszeljünk ki egy őrültséget, 
Melytől testünk-lelkünk elég! 
 
Mondják, láttomra szinte félnek, 
Csak hálni jár belém a lélek, 
Bamba vagyok és szintelen; 
A fáradsággal ha fölérne, 
Elküldenének Sainte-Helène-re 
Halálos rákkal szivemen. – 
 
Ó Júlia, légy arra készen, 
Hogy egy nap elégek egészen, 
Úgymint Heraklesz hamvadott: 
Miattad a halálnak írva, 
Oldd meg ruhád’, szép Dejaníra, 
Hogy a máglyámra hadd jutok! 

Az ifjuságom hogy’ fecséltem 
És három éves renyheségben 
Hány éjem tölt álomtalan! 
 
Ó Julia, nyujtsd csókra ajkad, 
Vad éjek sápadt színe rajtad, 
Nyomuk ott fonnyad ajkadon; 
Frissítsd föl lehed illatával, 
Csókolja vérnyű korállal 
Én áfrikai angyalom! 
 
A nyomdászom is jajveszékel, 
Hogy gépe áll munkára készen 
És hogy az enyim szünetel? 
Több tisztes úr, klubok csudája 
A végemet biztosra várja, 
Hogy nem épülök soha fel! 
 
Ó Júlia, ittunk a mult nap, 
Nézz utána spanyol borunknak, 
Belőle vaj’ maradt-e még? 
Ó Júlia, az ajkad éget, 
Eszeljünk ki egy őrültséget, 
Melytől testünk-lelkünk elég! 
 
Mondják, láttomra szinte félnek, 
Csak hálni jár belém a lélek, 
Bamba vagyok és szintelen; 
A fáradsággal ha fölérne, 
Elküldenének Sainte-Helène-re 
Halálos rákkal szivemen. – 
 
Ó Júlia, légy arra készen, 
Hogy egy nap elégek egészen, 
Úgymint Heraklesz hamudott; 
Miattad a halálnak írva, 
Oldd meg ruhád’, szép Dejaníra, 
Hogy a máglyámra hadd jutok! 

 
Jó néhány lapszámmal később Ignotus egy igen érdekes írása jelent meg 

A csőd címmel, Homunculus álnéven. Ez egy rövid, jó humorú, könnyed, 
párbeszédekből álló írás, melyben egy fiatalasszonynak sikerül elrejtenie 
hűtlenségét ura, az ügyvéd előtt, bár szerelmes levelei majdnem férje kezébe 
kerülnek. A helyzetből vesztesként végül a hölgy helyett a jót akaró alkal-
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mazott kerül ki, akit a felszarvazott férj kirúg állásából. Könnyed hangvétele 
mellett műfaját tekintve is ritkaság ez a mű Ignotus írásai között. 

Ha megnézzük A Hét címlapjait, akkor azt látjuk, hogy az 1891-es év 
végére Ignotus verseit mindig feltűntetik a tartalomban, és a lap mint szer-
kesztőt jelzi a fiatal írót: ez azt mutatja, hogy a költőnek alig egy év alatt 
sikerült elismerést szereznie műveivel. 

Azonban 1891-re nem csupán A Hétben lévő művei tették/tehették is-
mertté az ifjút. Ignotus ugyanis ebben az évben adta ki verses elbeszélését, A 
Slemíl keserveit,32 mely ugyancsak nevet szerzett neki: több más újság mellett A 
Hét is ír egy ismertetést róla.33 Kosztolánczy Tibor ezt a sikert apja ismertsé-
gének tudja be, aki „közel húsz éve a Pester Lloyd főszerkesztő-helyettese, s 
tulajdonképpen érthető, hogy a dilettantizmus bélyegét magán viselő művet a 
sajtómunkások jelentőségén felül taglalják. Ignotus szavaival: »Egy verses no-
vellácskával kerültem könyvpiacra, mely előtt az újságok, nyilvánvalóan apám 
kedvéért, kit becsültek és szerettek, nagy tisztességet tettek, tárcában méltatták 
s dicsérték, a többi közt Kozma Andor is, kedvesen, szívesen, csak halkan 
intve, hogy ne legyek ennyire pesti, legyek magyarabb s nemzetibb, legjobb 
vón egy-két esztendőre lemennem vidékre.«”34 Hasonló problémát, egyfajta 
idegenséget jelez A Hét kritikusa is, aki hivatkozik Ignotus korábban megjelent 
verseire is, és azokról is röviden említést tesz. Ez az első alkalom, amikor a lap 
hasábjain Ignotusról szóló írás jelenik meg. „Mély gondolkodás, s mélységes 
szentimentalizmus egyedült benne és az utóbbi után itélve megegyeztünk a 
szerkesztőségben, hogy Ignotus fiatal ember, aki sok verset irt már és aki majd 
későbben, midőn leülepedett benne a magába oltott idegen pesszimizmus és 
az impressziói is plasztikusabbak lesznek, igen jelentőséges szerepet is vihet 
majd a jelenlegi verses irodalomban.”35 A fenti részletet, amely Fiametta címen 
jelent meg A Hétben, a kritikus a gördülékeny nyelv ellenére túlérett beszéd-
nek érzi. A műnek fanyar ízét, cinikus tónusát Heine és Byron hatásának tulaj-
donítja, és meglepi, hogy „most elénk áll egy fiatal ember (fiatal mint költő és 
ahogy tudjuk, mint ember is) és első könyvében ilyen életbölcsességet prédi-

                                                   
32 A kötet biográfiai adatait lásd a 29. jegyzetben. 
33 A Hét, 1891/47. 
34 KOSZTOLÁNCZY Tibor, i. m., 109. 
35 A Hét, 1891/47. 
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kál.”36 Erényei és hibái ellenére kritikusa azonban úgy látja, hogy „ez az első 
munka is véget fog vetni Ignotus ismeretlen voltának.”37 

Az álarc mögé rejtőzés végig jellemző volt Ignotusra és A Hét munka-
társaira: nem csupán Ignotus használt álnevet, és nem csak rá jellemző, 
hogy nem egyetlen (ál)név alatt jelentek meg műveik. A Hét fő munkatársai 
is számos álnevet használtak, jelezve ezekkel a nevekkel akár a különbsége-
ket is az egyes írásművek mondanivalóját, műfaját illetően. Az azonosítha-
tóságot sokszor nehezíti az is, hogy egy nevet nem csak egy ember38 hasz-
nált. Volt azonban olyan eset is, hogy segítségképp vagy az olvasók kérésére 
a szerkesztők felfedték egy-egy alkotójukat A Hét hasábjain, bemutatva az 
adott szerzőt és munkásságát. 

1891-ben a lapban a kor legnevesebb írói szerepeltek novellákkal, kriti-
kákkal, verssekkel. A szerkesztők és az írók igyekeztek reagálni a kor ese-
ményeire, tudósításaikból a korabeli pesti világ mellett az irodalmi és szín-
házi életről is értesülhetünk. 

A Hétben háromféleképp jelenhettek meg versek. Az egyik lehetőség, 
hogy az újságban a főbb írásokban használt egységes betűmérettel szedték a 
szöveget, és a többi írás között szerepeltették a verset. A másik lehetőség, 
hogy a művet rossznak ítélt versként a Heti posta rovatban mutatták be, 
példáként szánva azoknak a dilettáns költőknek, akik szüntelenül ostromol-
ták a szerkesztőséget. Előfordult azonban, hogy ebben a rovatban olyan 
versek is helyet kaptak, amelyekben a szerkesztők felfedeztek egy-egy lele-
ményes megoldást, és volt, hogy tanácsokkal is ellátták az induló költőt. A 
harmadik lehetőség pedig az volt, hogy a szöveget (vagy egy tetszetős rész-
letét) idézetképpen a lap alján amolyan „szólás-mondás”-ként közölték.39 
Kiss József is többször így adta közre műveit. Ez a szedésbeli különbségté-
                                                   
36 Uo. 
37 Uo. 
38 Például Ignotus néven publikált ugyancsak a temeshidegkúti (német nevén: Gottenbrunn, 
ma Románia területén található) születésű Adam Müller-Gottenbrunn (1852–1923), aki 
nem csupán kortársa volt Veigelsberg Hugónak, hanem hozzá hasonlóan kritikusként, 
szépíróként kereste kenyerét, és Bécsben egy időben éltek és alkottak. (Österreichisches 
Biographisches Lexikon 1815–1950, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen- 
schaften, 1975, 407–408. Internetes forrás: http://www.oeaw.ac.at/oebl/ (Az utolsó meg-
tekintés ideje: 2013. szept. 20.)) 
39 Itt egyszer Veigelsberg Leótól is hoztak egy idézetet (A Slemíl keserveit bemutató szám-
ban): „Csak már meg volna a kormányozható léghajó! Akkor tán kormányozható asszony is 
volna!”. 
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tel és szerkesztettség valamiféle másodlagosságot sejtet, de az, hogy Igno-
tusnak, ha ily módon is, de helyet szorítottak például a 100. jubileumi 
számban, mindenképp tiszteletreméltó lehetőség volt. Így jelent meg alábbi 
verse. 

Ignotus 
 
Akárhogy elszorul a szív:40  
Nagyobb a vágya, szenvedélye,  
S a büszkeség tiltó szava 
Elcsöndesül hívó reménye. 
 
S mi válik abbul, hogy magát 
A büszke lélek megalázta? 
A szemben megtörött sugár 
S a homlokon néhány barázda.  

Talán mindezek után már csak egy, meglehet, a legfontosabb kérdéscso-
port maradt hátra a pályakezdő költőt illetően: Miért akart Ignotus ismeret-
len maradni? Miért álnéven indul el egy költő a pályáján? És miért ilyen sok 
álnévvel szerepel egyből?41 Érdekes és érthető magyarázatnak tűnik, hogy a 
költő édesapja ismertségére való tekintettel tett így, azért, hogy a szerkesztőt 
„meg ne vesztegesse” az ismert vezetéknévvel, másrészt hogy elkerülje azt, 
hogy édesapja munkássága miatta ítéljék az ő művészetét is elfogadhatónak. 
Elfogadható magyarázat, hogy Ignotus ezek miatt jobbnak látta, ha nem 
saját nevén lép a nyilvánosság elé – viszont (ál)névválasztásai ennél komp-
lexebb célt sejtetnek. 

Ha megnézzük az első években választott álneveket, akkor azt látjuk, 
hogy a jelentéktelenséget, ismeretlenséget hangsúlyozzák.42 A már említett, 
                                                   
40 A Hét, 1891/48. 1895-re csak a kezdősorban történik változtatás: „Akárhogy’ elszorúl a szív”. 
41 Gyenge Zoltán hasonló kérdéseket tesz fel tanulmányában Kierkegaard kapcsán. Eszköz-
ként szolgál-e az író álnév valamihez? Miért nem vállalják a nevüket a szerzők? Jelöl-e vala-
mi a saját nevükkel ki nem fejezhető többletet a választott álnév? Gyenge Zoltán azt írja, 
hogy az inkognitó legnagyobb mestere Kierkegaard volt: de amint láthatjuk, Ignotus is igen 
szívesen élt ezzel a formával. (A tanulmány elérhető: http://www.c3.hu/~gond/ 
tartalom/18-19/fragyenge.html (Az utolsó megtekintés ideje: 2013. szept. 5.)) 
42 Talán ez az ismeretlenség, bizonytalanság párhuzamba állítható A Slemíl keservei hősének 
tapasztalatlanságával, jelentéktelenség-érzésével. Ignotus a Prológban így jellemzi a slemíl 
jelentését: „A slemíl zsidó szó. Olyat jelent, akinek minden dolgára ott leselkedik a balság; 
aki, nem bizik magában, nem is jut semmire; aki ö n t u d a t o s a n  élhetetlen. És ebben más, 
mint a b a l e k , akinek nevét talán jobb szivvel venné a magyar olvasó. De más a slemíl és 
más a balek; ha az életet valami nagy mathematikai leveztéssel vetjük egybe: a balek azért 
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elsőként használt álnév a Véghelyi Imre43 volt, mely a későbbi álnevekkel 
ellentétben akár személynév is lehetne.. Az ilyen álnevek, mivel nem hival-
kodók, és nem késztetik olvasójukat különös jelentéstársításokra, talán a 
legkevésbé megkapó megoldásai az álarcos megszólalási formának. Érdekes 
azonban Ignotus e nevével kapcsolatban, hogy később öccse, Veigelsberg 
Viktor, aki jó ideig A Hét grafikusaként dolgozott, végleg a Véghelyi Viktor 
név mellett kötött ki.44 

Az ezután választott nevek azonban egyéb jelentéseket is hordoznak: kö-
zös jellemzőjük, hogy egyből felfedik álnév mivoltukat. Az ignotus latin szó, 
mely „ismeretlen”-t jelent: ez az álnév kifejezően jelöli a pályakezdőt, aki az 
ismeretlenségből szólal meg. Ugyanezt a jelentéktelenséget, névnélküliséget 
sugallja a Homunculus név választás is: a homunculus kicsi emberkét jelent. A 
Dixi azonban a latin dico mondani ige múlt idejű alakja (praesens perfectuma), 
jelentése: „megmondottam”. Ez már jóval markánsabb álnév, hiszen azt su-
gallja, hogy súlya van annak, amit a szerző mond, ám nem fedi fel, hogy ezt ki 
teszi.  A Dixi álnév markánsságát támasztja alá az a tény is, hogy ez a szó a 
legnagyobb római szónokok zárszava volt beszédeik végén, akik ezzel a zár-
szóval kívántak nyomatékot adni, örök érvényt szerezni az elmondottaknak. 45 

Az álnevek jelentései elég egyértelmű utalásoknak tűnne: de vajon miért 
volt szüksége Ignotusnak arra, hogy egy relatíve rövid alkotói korszak alatt 
már ilyen nagyszámú álnevet használjon? 

Ahogy arról Dede Franciska is ír, A Hétben bevett gyakorlat volt az ál-
nevek alatti publikálás.46 Lovik Károly úgy emlékszik vissza erre az időszak-
ra, hogy olyan sok írói álnevet vonultatott fel a lap az első tíz évében, hogy 
nemcsak az olvasók, hanem talán maga Kiss József sem tudta már, hogy 
kivel van épp dolga egy-egy írás kapcsán. Dede ezt a problémát nem csupán 
                                                                                                                       
nem boldogul, mert nem tud semmi művelethez, - míg a slemíl biztos kézzel és lábbal hatol 
által a gyökök és logarithmusok rengetegjén, de a baleredménytől való féltében valami 
mellékes kis összeadást vagy különösen osztást csakugyan el is vét és igy jut hamis ered-
ményre. A balek mer, de nem tud; a slemíl tud, de nem mer. Vagy ha mer, rosszkor.” 
43 A Veigelsberg név magyar jelentése: „ibolyahegy” – ez semmilyen formában nem köszön 
vissza a névváltozatok között.  
44 IGNOTUS, Emma asszony…, i. m., 9. 
45 Ignotusnak a későbbiekben is van hasonló névválasztása: például az Anch’io („én is”) 
szintén személytelen jellegű álnév, . a Masque egyértelműen jelzi, hogy a név viselője 
„maszk”-ot hord, és az Idem („ugyanő”) sem segít megfejteni viselőjének kilétét. (DEDE 
Franciska, Szerzők lámpa előtt: A Hét és az Új Idők szerzői 1895–1900, ItK, 2005/2–3, 301.) 
46 Uo. 
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a szerző „megsokszorosodása”-ának, játéknak, új szereplehetőségeknek te- 
kinti, hanem a személy integritása megkérdőjelezésének: úgy látja, hogy 
azáltal, hogy a nevek révén a szerző több személyiség lehetett egyszerre, 
akkor ezzel egyben azt a kérdést is feltehette, hogy ki is ő valójában? 

Ha a kierkegaard-i, filozófiailag megalapozott álnévhasználatra gondo-
lunk, akkor érdemes lehet Ignotus esetében is eljátszani az álnevek szerepé-
vel. Az olvasók szerették ezt a játékot, amelyre a szerzők hívták őket, azon-
ban igényelték azt is, hogy megismerhessék a valódi szerzőket, hogy 
átláthassák, hogy melyik írás kihez tartozik, különösen az olyan esetekre 
vonatkozóan, amikor különböző álnév alatt a szerző akár saját magával is 
vitát folytatott. Ezeket az ún. ironikus játékokat47 –melyben „az olvasó keres, 
a szerző elrejt, az olvasó a szerzőt kutatja, a szerző pedig egy idegen maszk 
mögé rejtőzik” – Ignotus is szívesen űzte: ez a játék bezárkózás és nyitás 
volt egyszerre. 48 Mivel e játékokkal a szerzők a megértést és az értelmezést 
egy új dimenzióba helyezik, kimondhatnak olyan dolgokat, amit magánem-
berként nem tennének meg, és így elválaszthatják polgári életüket írói tevé-
kenységüktől. Tehát ezzel a gesztussal ebben az esetben nem csupán elrej-
tőzött Veigelsberg Hugó, hanem játékba hozta, értelmezés tárgyává tette a 
szerzőt magát is. Megosztotta magát különböző tárgyú írásaiban, melyek 
más és más néven láttak napvilágot. „Az inkognitó, az ismeretlenség ködé-
be burkolózás, egy másik személy alakjának felvétele, maga az álarc, míg az 
azon keresztül való megnyilvánulás: a személyiség (persona), az egziszten-
cia.”49 Kierkegaard esetében ezt Gyenge Zoltán nem a külvilág elő való 
rejtekezésként értelmezi, hanem inkább egy lehetőségként, hogy a személyi-
ség több aspektusból látszódjék, így az inkognitót „költői alternatívának” 
tekinti, mely szabadságot biztosít. A szerző ily módon „megkettőzi önma-
gát: magatartása ironikus, és mint ilyen, önromboló, de az alkotás révén új 
individuumot hoz létre, önmagát mint szerzőt.”50 
                                                   
47 SOÓS Anita, „Maszkodról ismerlek fel”: A kierkegaard-i irónia az álneves írásokban. A tanulmány 
elérhető: http://www.c3.hu/~prophil/profi014/soos.html (Az utolsó megtekintés ideje: 
2013. szept. 5.) 
48 Gyenge Zoltán szerint az ironikus szubjektum egyszerre bezárkózás, elzárkózás a külső 
realitás elől, és egyszerre nyitás „egy új, általa megteremtett valóság felé”. (GYENGE, i. m.) 
49 Uo. 
50 SOÓS Anita, A narráció mint a csábítás eszköze Søren Kierkegaard Ismétlés című művében. A 
tanulmány elérhető: http://www.c3.hu/~prophil/profi003/KIERK20.html (Az utolsó 
megtekintés ideje: 2013. szept. 5.) 



 

314 
 

Mindemellett, ha Ignotus esetében nézzük meg például Foucault szerzői 
név fogalmát, 51 akkor azt látjuk, hogy az egész ignotusi életműből pont 
Veigelsberg Hugó, a tulajdonnév tulajdonosa nem kapott semmilyen szere-
pet, sőt, végül önmaga is eggyé vált szerepével: talán ezt mi sem mutatja 
jobban, mint hogy fia már vezetéknévként használta apja írói álnevét: Igno-
tus Pál. Az olvasók által megismert művek szerzője, Ignotus tehát átvette a 
helyét Veigelsberg Hugónak, aki azonban nem csupán Ignotusszá vált, ha-
nem még mindig, e mellett is ő volt Pató Pál, Korax, Manfréd, Anch’io és 
sok egyéb szerep is. De mi lehet az értelme mindennek? „Minél több alakot 
vagyunk képesek magunkra húzni, minél több perspektívát vagyunk képe-
sek felmutatni, annál inkább megsokszorozzuk önmagunkat, annál többek 
vagyunk a szó éppen hogy nem mennyiségi, hanem minőségi értelmében.”52 
Játék, költői megoldás, értelmezések felborítása, szerző–mű–befogadó vi-
szonyának megváltoztatása: ezt mind egyetlen név megválasztásával és 
megváltoztatásával érik el az álnév alatt publikáló szerzők. 

Azonban, mint Foucault mondja, a tulajdonnév egy emberre, a szerzői 
nevek meg egy műre mutatnak. De mi a helyzet ebben az esetben, amikor 
több szerzői név mutat ugyanabban az irányba? Érdekes lenne az egész 
életmű szempontjából megvizsgálni, hogy a különböző álnevek a személyi-
ség mely szeleteit fedik le. Amit azonban már most is elárul számunkra ez a 
magatartás, az nem más, mint hogy Ignotus esetében egy tudatosan felépí-
tett (élet)műről van szó. Ennek az életműnek a következő állomásai az 
Emma-levelek. Ignotus felfedezi, hogy Emma asszony által nem csupán 
elrejtőzhet, hanem nőként is megszólalhat: itt éri el az álnévvel való játék 
legmagasabb fokát, ugyanis Emma a leginkább kimunkált személyiség Igno-
tus personái közül. 

                                                   
51 Michel FOUCAULT, A szerzői név = M. F., Nyelv a végtelenhez: Tanulmányok, előadások, beszélge-
tések, szerk. SUTYÁK Tibor, Debrecen, Latin Betűk, 2000. (Internetes forrás: http://hu. 
scribd.com/doc/98397923/Foucault-Michel-Mi-a-szerz%C5%91 (Az utolsó megtekintés 
ideje: 2013. szept. 5.)  
52 GYENGE, i. m. 
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KISS TÍMEA* 
 

Funkcionális alakzatvizsgálat Ady Endre néhány versének 
angol fordításában 
 
 

Bevezetés 
 
Dolgozatomban a retorikai–stilisztikai, elsősorban az ismétléses alakzatok 
rendszerét elemzem Ady költészetének kiválasztott szakaszában. A költő 
életművében kiemelt szerepük van az alakzatoknak mint jelentésképző és 
szövegszervező nyelvi elemeknek. Király István Ady-monográfiájában pél-
dául az általa „szintaktikai formák”-nak nevezett adjekciós alakzatok előtér-
be kerülésével határozta meg a magyar lírában a századfordulón végbement 
fordulat lényegét.1 A retorikai–stilisztikai alakzatok szerepének és működé-
sének vizsgálata azért lehet célravezető Ady költői szövegeinek vizsgálatá-
ban, mert az alakzatokat létrehozó műveletek használatában és alkalmazá-
sában Adynak úttörő szerepe volt saját korában. E tanulmányban azt 
kívánom bemutatni, hogy az alakzatok hogyan jelennek meg az Ady-versek 
fordításaiban. Munkámmal szeretnék segítséget nyújtani az alakzatok fordí-
tásszövegekben betöltött funkciójának felismeréséhez, valamint ezek tanítá-
sához is a magyarórákon és angolórákon történő szövegelemzésekben. 

Az Ady-versszövegek legfontosabb szervező alakzata az ismétlés. Az 
ismétléses alakzatok, valamint ezekhez társulva a paralelizmus, az ellentét és 
más alakzatok összekapcsolódása szintén fontos összetevői Ady költészeté-
nek. Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a fordításokban megjelennek-e, és 
ha igen, milyen funkciót töltenek be ezek az alakzatok, főképpen az ismét-
lések. Ady Endre néhány versének elemzését kívánom bemutatni a fordítás-
szövegeken keresztül, továbbá azt, hogy a fordítás során a forrásnyelvi szö-
veggel egyenértékű célnyelvi szöveg jön-e létre. Azt is vizsgálom, hogy a 

                                                   
* Kiss Tímea a révkomáromi Selye János Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 
PhD-hallgatója. Készülő doktori értekezésének témája: Stilisztikai alakzatok a magyar költé-
szetben. Témavezető tanára: Dr. Lőrincz Julianna egyetemi docens. 
1 KIRÁLY István, Ady Endre, Bp., Magvető, 1972, I, 299. 
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műfordító stílusa hogyan hat az eredeti mű szövegvariánsának stílusára, 
valamint hogy ez milyen mértékben befolyásolja az általam vizsgált alakza-
tokat és funkciójukat. 

A forrásnyelvi és célnyelvi szövegek összehasonlításához olyan szövege-
ket választottam, melyek a megértés szempontjából is problematikusak 
lehetnek a fordítók számára, hisz Ady ostorozó hazaszeretete és/vagy ér-
zelmeinek ambivalenciája kerül előtérbe e szövegekben. Tanulmányomban 
bemutatom, hogy e verseket hogyan ültették át angol nyelvre. 

Sok fordító próbálkozott már több-kevesebb sikerrel Ady-költemények 
fordításával. Az Ady-vers hangulatát, zeneiségét és komplex jelentését pon-
tosan átadni azonban nagyon nehéz. „Adynak az a különlegessége, hogy 
minden verse egy pillanat alatt megvilágít egy szituációt, és hatalmas erővel 
fejezi ki azt. Szimbólumai kézzel foghatóan érzékletesek, ugyanakkor a dol-
gokon túli világból, egyfajta mélységből jönnek, mintha a földből nőttek 
volna ki. Ady minden, ugyanakkor mindennek az ellentéte. Ezért olyan 
mitikus Ady költészete.”2 

Az ekvivalencia kérdése, meghatározása mindig is nehézségeket vet fel a 
fordítástudományban. A fordításelméleti kutatók egy csoportja úgy véli, 
hogy a forrásnyelvi szöveg helyettesíthető a vele nyelvi és nem nyelvi szem-
pontból egyaránt azonos célnyelvi szöveggel.3 Egy másik megközelítés sze-
rint azonban az ekvivalencia sohasem lehet teljes. 

Az abszolút fordítások létrehozhatóságának tagadói alapvetően három 
irányzathoz tartoznak. A normatív irányzat követői, mint többek között A. 
Fjodorov és Sz. Barhudarov, előírásokat követnek. A deskriptív irányzat 
képviselői, mint például John Catford, következtetések alapján írják le az 
ekvivalencia feltételeit. Catford 1965-ben elkülönítette egymástól a formális 
és szövegekvivalenciát. A harmadik irányzat képviselői, köztük Katharina 
Reiss is, azt vallják, hogy ahány szövegtípus létezik, annyiféle az ekvivalencia.4 

                                                   
2 LUKÁCS György, Új magyar líra = L. Gy., Ifjúkori művek (1902–1918), Bp., Magvető, 1977. 
(Lukács György írását idézi: JOÓ Etelka, Franyó Zoltán német Ady-fordításai, Alkalmazott 
Nyelvészeti Közlemények, VI/1, 119.) 
3 Peeter TOROP, Total´nyj perevod Tartu, Tartu Ülikooli Kirjastus [Tartu University Press], 
1995. (A művet idézi: LŐRINCZ Julianna, A szépirodalmi szöveg és fordított szövegvariánsának 
egyenértékűségi viszonya = L. J., Kultúrák párbeszéde, Eger, Líceum, 2007, 29.) 
4 LŐRINCZ, A szépirodalmi…, i. m., 2007, 30. 
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Eugene Nida megkülönbözteti a formális és dinamikus ekvivalenciát. A 
formálison a formahűséget érti, az utóbbinál pedig a fordító a befogadót 
tartja szem előtt, a szöveg stílusát is figyelembe véve. Ez az ekvivalencia- 
típus felel meg Lawrence Venuti domesztikáló és Zsilka János naturalizáló 
fordításelméleti terminusainak.5 

Barhudarov szerint a fordító úgy tudja a veszteségeket minimálisra csök-
kenteni, ha fontossági sorrendet állít fel. Meg kell állapítania, hogy a forrás-
nyelvi szövegben mely jelentéseket kell feltétlenül átkódolnia a célnyelvre, s 
melyek kevésbé fontosak. Művészi szövegek esetében a pragmatikai jelentés 
ugyanolyan fontos, mint a szemantikai jelentés.6 

Klaudy Kinga a kommunikatív ekvivalenciát tartja minden szövegtípusra 
érvényesnek, melynek alapfeltételei a referenciális, kontextuális és funkcio-
nális ekvivalencia. Anton Popovič a szépirodalmi szövegek egyenértékűségi 
viszonyát kommunikatív ekvivalenciának nevezi, és a legfontosabb szempont- 
nak a forrásnyelvi szövegek stílusának célnyelvre történő átkódolását tartja.7 

Dolgozatomban a funkcionális stilisztika módszerével dolgozom, és a 
kommunikatív ekvivalencia megvalósulását vizsgálom párhuzamos szöveg-
korpuszok egybevetésével. A szöveg különböző szintjein a hangoktól a 
legbonyolultabb mondatokig minden nyelvi elemnek lehet stilisztikai érté-
ke.8 A stilisztikai alakzatok elmélete a retorikai alakzatok elméletéből indul 
ki, ezek stílusértékét kutatja különböző típusú szövegekben. A funkcionális 
stilisztikai elemzés a nyelvi elemek funkcióját vizsgálja a kifejezendő tarta-
lom megjelenítésében, irodalmi szövegek esetében pedig különösen fontos 
a szöveg üzenetének, legjellemzőbb stílusvonásainak és szövegtani sajátos-
ságainak a megállapítása is.9 
 
 
 
 
 

                                                   
5 Uo., 31. 
6 Uo., 32. 
7 Uo., 35. 
8 KABÁN Annamária, Alakzat és stilisztika = Alakzatlexikon: A retorikai és stilisztikai alakzatok 
kézikönyve, szerk. SZATHMÁRI István, Bp., Tinta, 2008, 50–54. 
9 SZATHMÁRI István, Stilisztika és gyakorlat, Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998, 373. 
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Góg és Magóg fia vagyok én 
Góg és Magóg fia vagyok én, 
Hiába döngetek kaput, falat, 
S mégis megkérdtem tőletek: 
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 
 
Verecke híres útján jöttem én,  
Fülembe még ősmagyar dal rivall, 
Szabad-e Dévénynél betörnöm  
Új időknek új dalaival? 
 
Fülembe forró ólmot öntsetek, 
Legyek az új, az énekes Vazul, 
Ne halljam az élet új dalait, 
Tiporjatok reám durván, gazul. 
 
De addig sírva, kínban, mit se várva 
Mégis csak száll új szárnyakon a dal, 
S ha elátkozza százszor Pusztaszer, 
Mégis győztes, mégis új és magyar. 10 

I am the son of King Gog of Magog, 
I'm banging doors and walls to no avail – 
yet I must ask this question as prologue: 
may I weep in the grim Carpathian vale?  
 
I came along Verecke's famous path, 
old Magyar tunes still tear into my chest – 
will it arouse your Lordships' righteous wrath 
as I burst in with new songs from the West?'  
 
Pour in my ears your molten liquid lead, 
let me become the new Vazul of songs – 
let me not hear the new songs you have bred: 
Come, tread me down in furious, evil throngs!  
 
But to the end, tortured, expecting nothing, 
the song keeps soaring on its new-found wings: 
even if cursed by a hundred Founding Fathers – 
triumphant, new, Magyar, and true it rings. 
 

Fordította: Adam Makkai 
 
A Új versek „előhangjában” ismétléses alakzatok sokaságát találjuk: paralel-
izmust, anaforikus ismétlést, epiforát, gradációt, antitézist, reddíciót. 

A forrásnyelvi szövegben a kezdő és záró versszak keretes ismétlés 
(reddíció): „S mégis megkérdtem tőletek, / […] / Mégiscsak száll új szárnya-
kon a dal, / […] Mégis győztes, mégis új és magyar.”11 A reddíció hatását 
fokozza Magóg király és a magyarok kapcsolata. A fordításszövegben a 
reddíció alakzata eltűnik. Az eredeti szövegben az első versszakban megjele-
nő „hiába” és „mégis” szavak ugyan jelen vannak a fordításszövegben („no 
avail”, „yet”), de a záró strófában már nem szerepelnek. (Az elemzendő rész-
let nyersfordításban így hangzik: „a dal folyamatosan szárnyal az újonnan 
talált szárnyain”.) Makkai szövegében ugyan megjelenik a reddíció, de módo-
sul, csak jelentésbeli marad. Igaz, a célnyelvi szöveg kiemeli Góg és Magóg 
királyi voltát, de ezzel együtt csökkenti a szöveg jelentésének intenzitását is. A 
fordításszövegben másfajta ismétléses alakzat jelenik meg, a variációs ismét-
lés, ami figura etymologicának is tekinthető: „szárnyal szárnyain”. 
                                                   
10 ADY Endre összes művei, Bp., Szépirodalmi, 1971, I. 7. 
11 A fejezetben az Ady-vers idézeteinek forrása: ADY Endre Összes művei, Bp., Szépirodalmi, 
1971, I, 7. 
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Az eredeti szövegben már az első versszakban jelen van a „hiába” és 
„mégis” módosítószók (pontosabban a „mégis” kötőszó is) ellentéte, amely 
antitézisként vonul végig a versen. Ezt az ellentétet tovább mélyíti az „én”-
nel ellentétes szubjektumok, a „ti” megjelenése: „Góg és Magóg fia vagyok 
én, / Hiába döngetek kaput, falat / S mégis megkérdem tőletek: / Szabad-e 
sírni a Kárpátok alatt?” 

A kérdés variációs ismétlésként (szó, szócsoport némi változtatással is-
métlődik) megjelenik a második strófában is, amelyben a „szabad” ige ana- 
forikus ismétlést eredményez. „Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? /[…]  / 
Szabad-e Dévénynél betörnöm / Új időknek új dalaival?” A „hiába” és a 
„mégis” ellentéte ugyan megmarad a célnyelvi szövegváltozatban is, de az 
„én”-nel szembeni „ti” már nem jelenik meg. (Nyersfordításban: „mégis ne- 
kem meg kell kérdeznem bevezetőként / szabad sírnom a zord Kárpátok 
völgyében?”) Igaz, az „én” ellentéteként megjelenő „ti” némiképp jelen van 
a fordításban is, de nem kifejtett antitézis formájában, és az eredeti kérdés 
variációs ismétlése is elmarad. Az angol szövegben a következő variáns jön 
létre: „will it arouse your Lordships’ righteous wrath / as I burst in with 
new songs from the West?” (Nyersfordításban: „felkelti majd a ti uralkodó-
tok jogos dühét / amint betörök új dalokkal nyugatról?”) A forrásnyelvi 
szöveg itt nemcsak módosul, hanem az eredeti szövegben fontos funkciót 
betöltő alakzatok tűnnek el, és ezáltal a jelentés lényegesen megváltozik. A 
fordításban egyszerű értelmező szöveg jön létre, mely ugyan felidézi az 
eredeti képet, de sem jelentésében, sem alakzataiban nem követi az eredeti 
szöveget. „Dévény” helyén egy dühös uralkodó jelenik meg, aki új dalok 
miatt aggódhat. Az új időket nyugatként értelmezi a fordító, eltünteti ezáltal 
a forrásnyelvi szövegben szereplő geminációt is, és jelentősen megváltoztat-
ja a forrásnyelvi szöveg konnotációját.  

A második szövegrészben a „Fülembe még ősmagyar dal rivall” és a 
„Fülembe forró ólmot öntsetek” sorokban a „fülembe” határozó változat-
lan ismétlés. Az ismétlés ugyanakkor diaforának12 is tekinthető, hisz a „fü-
lembe” helyhatározó-ragos főnév jelentése csak az egyikben szerepel olyan 
hallószervként, mely még meghallja a dal rivallását – a harmadik versszak-
ban történő ismétlése ugyanis már ennek a megakadályozását jelenti, tehát 
szemantikai ellentétet alkot vele a hallás és a megsüketítés szemantikai ellen-
                                                   
12 Jelentésmódosító ismétlés, ahol a látszólag változatlanul visszatérő elem jelentése módosul. 
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téte révén. Az antitézist a forrásnyelvi szövegben továbbfűzi a „dal” és a 
„rivall” szavak közötti szemantikai ellentétes viszony. Ez a jelentés elvész a 
fordításban, hisz a műfordító változtatásai miatt az alakzatok többsége nincs 
jelen a célnyelvi szövegben. A „fülembe még ősmagyar dal rivall” (nyers-
fordításban: „régi magyar dallamok tépnek a mellkasomba”). A „fülembe” 
helyhatározó változatlan ismétlése mellett elvész az ellentét is (hallás–megsü- 
ketítés), az antitézist sem erősíti a szemantikai ellentétes viszony („dal”–
„rivall”), a paralelizmus pedig ellentétté egyszerűsödik: „old”, „new”. 

A „Fülembe forró ólmot öntsetek” szövegrész jelentésében is felfedez-
hető bizonyos ellentét. Úgy jelenik meg a felszólítás, mintha a „forró ólom” 
egyfajta segítség lenne a lírai én számára, hogy ne hallja az ősmagyar dal 
rivallását. A Vazul szerepével való azonosítást tovább erősíti a strófa végén 
megjelenő újabb ellentét: „Ne halljam az élet új dalait / Tiporjatok reám 
durván, gazul.” Az angol fordításban a Vazullal való azonosulás megmarad 
ugyan („Legyek az új, az énekes Vazul” –  „Let me become the new Vasul 
of songs”), s bár a jelképet is kibontja, azt azonban mégis félreértelmezi a 
fordító: „Hadd váljak a dalok új Vazuljává”.  A forrásnyelvi szöveg „éne-
kes” jelzője utal arra, hogy Vazul szerepét a dalok kapcsán óhajtja a lírai én, 
a fordításszövegben a fordító azonban ezt az utalást elhagyja. Az ismétléses 
alakzatok jelen vannak a célnyelvi szövegben is: „new Vazul”, „new songs”. 
A „new songs” szerepeltetésével történő visszakapcsolás itt is megjelenik, 
ám variációs ismétlés helyett változatlan elemismétlést találunk a célnyelvi 
szövegben. A szövegrész kétszeri ismétlésével pedig előismétléses szöveg-
betoldás alakul ki a célnyelvi szövegvariánsban, mely a „tiprás”-t kifejező 
gondolatot vezeti be, erősítő halmozást hozva létre: „pour, let me, let me, 
tread me down”, ahol a „me” párhuzamos ismétlésnek tekinthető. A „dur-
ván, gazul” módhatározókkal létrehozott fokozás azonban nem szerepel a 
fordításban, helyette a „dühös” („in furious”) határozó áll. A fokozás adta 
nyomatékosítás eltűnik a célnyelvi szövegben, s helyére az „ördögi tömeg” 
(„evil throngs”) kerül, mely összhangot teremt az előző strófában kialakított 
változásokkal. (Nyersfordításban: „ne halljam az új dalokat, melyeket ti már 
nemesítettetek, gyere taposs le dühösen, gonosz tömeg.”) A „ti” és a „da-
lok” megnevezésével ismét egyszerű értelmező célnyelvi szöveg jön létre. 

A következő szerkezeti egységben hangváltás következik be az Ady-
versben. Míg az első két versszakot a kétely határozza meg, a harmadik vers- 
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szaktól megjelenik a szövegben a remény és a dac. A lírai én szembeszegül, 
és felül akar kerekedni a „ti” személyes névmással jelölt ellenségen. Ezt az 
ellentétet grammatikailag is erősíti a „de” ellentétes kötőszóval teremtett 
gradációs alakzat: „De addig sírva, kínban, mit se várva / Mégiscsak száll új 
szárnyakon a dal.” 

Makkai szövegvariánsában is jelen van a dac, de a „mégis” ismétlésének 
eltűnésével nem éleződik ki úgy, mint a forrásnyelvi szövegben: „But to the 
end, tortured, expecting nothing, / the song keeps soaring on its new-
found wings: / even if cursed by a hundred Founding Fathers / 
triumphant, new, Magyar, and true it rings.” (Nyersfordításban: „De a vé-
gén kínzottan semmire sem számítva / a dal szárnyal az ő újonnan talált 
szárnyain / még ha elátkozott is alapító atyák százai által / győzedelmes, új, 
Magyar és igaznak cseng”.) A fordítás nem idézi meg sem Dévényt, sem 
Pusztaszert, így a mondanivaló leíró jellegűvé válik, gyengítve az egész ver-
sen átívelő ellentmondást, valamint megváltoztatva az egész versszöveg 
konnotációját.  

Az ellentét megjelenik az eredeti szöveg szerkesztésmódjában is. Jelzi ezt 
a ritmusépítés és a strófaalkotás. Más időrendű és más lejtésű ütemeket 
találunk ebben a szövegrészben. A lélek meg nem hátrálását nemcsak az 
ellentétes kötőszó, hanem az egész hangszerelés is jelzi. Az előző versszak-
okban az ideges, futó, rövid szótagok vannak túlsúlyban, az utolsó verssza-
kot azonban a spondeuszok elnehezítik. A záró strófában még a hangok 
színképe is változik (a magánhangzók közül az „i” válik dominánssá, a más-
salhangzók közül a lágy „l” és „m” hangok helyett a keményebb „sz” és 
„r”).13 A hangszimbolika pedig erősíti az alakzatok hatását. Az angol szö-
vegben jelentős különbségek adódnak a ritmikai jellemzők elmaradásából. 
Legtöbbjük elsikkad, mivel az angol nyelvben nincsenek hosszú és rövid 
szótagok. Az angol nyelv esetében hangsúlyos és hangsúlytalan szótagokról 
beszélünk, de a szótagolás más eredményre vezet, ha a szavakat elkülönítve 
vagy mondaton belül vizsgáljuk. Ez megnehezíti az időmértékes és a ma-
gyar költészetben gyakori szimultán ritmusú versek átültetését, másfelől 
lehetetlenné teszi, hogy a fordítás érzékeltesse a költeménynek a magyar 

                                                   
13 KIRÁLY, i. m., 211. 
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nyelv grammatikai adottságaiból eredő ritmikai és hangzásbeli egyediségét.14 
Nehézséget jelenthetnek a fordításban a rímek is, habár a célnyelvi szöveg-
nek veszteség árán ugyan, de sikerül megtartania az eredeti szöveg rímkép-
letét: „falat”–„alatt” („avail”–„vale”), „rivall”–„dalaival” („chest”–„west”), 
„Vazul”–„gazul” („song”–„throngs”), a „dal”–„magyar” („wings”–„rings”). 

A forrásnyelvi szövegben az első strófában megjelenő „s mégis”, „még-
iscsak” kötőszók variációs ismétléseit fedezhetjük fel a záró strófában. A 
„mégiscsak”, „mégis” szavak szintén keretet alkotnak, háromszori variácós 
anaforikus ismétlésük pedig a remény kifejezésére szolgál. A meg nem alku-
vást és a büszke dacot jelentik.15 A kötőszók ismétlése által létrehozott 
alakzatok a fordításban azonban nem ismétléses alakzatként szerepelnek. A 
négy „mégis” jelentésű angol kötőszóból kettő van jelen („yet”, „even if”), s 
csak szemantikai jegyeik alapján tekinthetjük ismétléses alakzatoknak őket, 
így az eredeti szövegben kifejezett dac az angol fordításban elsikkad.  

A forrásnyelvi szövegben az ismétlés alkotta kereten belül a párhuzam és 
ellentét alakzata is erősíti a szöveg szemantikai síkját. Az ősi és az új ellenté-
tét, a „hiába” és a „mégis” szavak a lírai én küldetéstudatát és egyben a kül-
detés reménytelenségének jelentését hordozzák. A kereten belül, mint lát-
hatjuk, több ellentétpár jelenik meg. Az „én”-t hiába tiporják el a „ti”-k, 
végig hangsúlyos marad; a „hiába” ellentéteként dacosan megjelenik a „de”, 
valamint a „mégis” kötőszó négyszeri változatlan ismétlése, melynek funk-
ciója a szövegben a meg nem alkuvás érzékeltetése. A dacot erősíti a szö-
vegben az „új” melléknévi jelző hatszori változatlan ismétlése és az ismétlés 
több fajtájának megjelenése is. De a változás mellett jelen van az állandóság 
is: „mégis győztes, mégis új és magyar”. Ez a feszültség kíséri végig a verset. 
A kereten belül az ismétlések és az ellentétek funkcionálisan társulnak, a 
fordító ezt sajnos nem tudta megoldani. A fordításszövegben a „régi” és 
„új”, „hiába” és „mégis”, „én” és „ti” ellentéte jelen van, de az „ősi” jelző 
helyett csak a „régit”, a „mégis” kötőszó négyszeri ismétlésének hiányát és 
az „új” jelző háromszori említését találjuk, az alakzatok funkcionális társulá-
sa nélkül. 
 

                                                   
14 HAAS Lídia, A Vén cigány franciául = A „boldog Bábel”, szerk. JÓZAN Ildikó, SZEGEDY-
MASZÁK Mihály, Bp., Gondolat, 2005, 287. 
15 KIRÁLY, i. m., 209. 
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Héja-nász az avaron 
Héja-nász az avaron 
 
Útra kelünk. Megyünk az Őszbe, 
Vijjogva, sírva, kergetőzve, 
Két lankadt szárnyú héja-madár. 
 
Új rablói vannak a Nyárnak, 
Csattognak az új héja-szárnyak, 
Dúlnak a csókos ütközetek. 
 
Szállunk a Nyárból, űzve szállunk, 
Valahol az Őszben megállunk, 
Fölborzolt tollal, szerelmesen. 
 
Ez az utolsó nászunk nékünk: 
Egymás husába beletépünk 
S lehullunk az őszi avaron.16 

Hawk mating on the fallen leaves 
 
Up. Up. And onward into Autumn fly  
In shrill pursuit and raucous hunting cry  
A pair of hawks with summer-weary wings. 
 
Summer has bred new pirates in her care  
And fresher pinions flutter down her air 
To join the lists of Love which now are wide. 
 
We fled from Summer, now ourselves pursued,  
Till somewhere sometime in an autumn wood  
We stooped with fluttered wings for very love. 
 
This is our final mating. Now the keen 
Talon on feather tears the quick between  
And so we fall together with the leaves. 
 

Fodította: Tábori Paul és Dermot Spence 
 
A vers legfontosabb szervező alakzatai az ismétlés különböző típusai, me-
lyek hatását felerősíti az alakzattársulásokban való előfordulásuk, más alak-
zattal létesített formai és szemantikai kapcsolatuk. Az ismétlések, a paralel-
izmus és az ellentétek funkciója a forrásnyelvi szövegben a diszharmónia 
létrehozása. Az alakzatokban kifejezett érzések összetettsége, a reményte-
lenség, az űzöttség és a sorsszerűség feszül egymásnak a forrásnyelvi szö-
vegben. A fordításszövegben is jelen van a paralelizmus és az ellentét: „Up. 
Up. And onward into Autumn fly / In shrill pursuit and raucous hunting 
cry / A pair of hawks with summer-weary wings.” (Nyersfordításban: „Fel. 
Fel. És tovább az őszi repülésbe / A nyár új kalózokat nevel / Héja-nász a 
lehullott leveleken / Egy héja pár nyári megfáradt szárnyakkal.”) Mégis 
több, az eredeti szövegben szereplő ismétléses alakzat módosul vagy eltűnik 
a fordításszövegben, ami jelentősen módosítja vagy megváltoztatja a meg-
maradt alakzatok funkcióját is. A szinekdoché ugyan jelen van a „héja-pár” 
(„pair of hawks”) és a „szárnyak” („pinions”) szavak szerepeltetésével, de 
az ismétlés már nem kapcsolja őket össze.  

                                                   
16 ADY Endre összes művei, Bp., Szépirodalmi, 1971, I. 23. 
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A forrásnyelvi szöveg második sorában szereplő felsorolás „éles hajszá-
ra” és „rekedt vadászkiáltásra” módosult a fordításszövegben. Jelentésük és 
szövegbeli funkciójuk nem ugyanaz, mint az eredeti szöveg alakzataié. A 
felsorolás és a fokozás funkciója lehet a nyugtalanságkeltés, a változás visz-
szafordíthatatlanságának érzékeltetése. Ez a dinamikusság kíséri végig a 
verset, mely a „soha meg nem nyugvás”-ra utal. Ennek érzékeltetése az 
Ady-versben finomabb, árnyaltabb, mint az angol szövegvariánsban, hisz az 
„útra kelünk”, „megyünk” igei alaptagú szintagma és ige által kifejezett tar-
talom folyamatosságát a „fel-fel” határozó változatlan ismétlése határozó 
változatlan ismétlésével már a vers elején ellentétbe állítja a lehullott leve-
lekkel („fallen leaves”, „up”). A forrásnyelvi szövegben a cím és az utolsó 
verssor reddíciószerű keretet alkot: „Héja-nász az avaron”, „lehullunk az 
őszi avaron”. Az avaron végbemenő módosulás jelentésváltozást okoz, a 
reddíció funkciója a formai keret létrehozása mellett a kognitív metafora 
kifejezése. A szövegben fontos szerepe van az ellentét alakzatának, hisz a 
„nász” és a „lehullás” közti antitézis végigkíséri a verset. A „nász” a közös 
élet kezdetét szimbolizálja, mely ellentétes az elmúlással. A reddíció jelen 
van a fordításszövegben is: „Hawk mating ont he fallen leaves” – „And so 
we fall together with the leaves.” (Nyersfordításban: „Héja-nász a lehullott 
leveleken” – „és így mi lehullunk együtt a levelekkel”.) A „nász” és a „lehul-
lás” közt létrejött alakzat itt kiegészül az első versszakban megjelenő kogni-
tív metaforával, a fent és lent vertikális ellentétével, amely antitézis is egy-
ben. Ez azonban az eredeti szövegben nem jelenik meg, tehát az új alakzat 
betoldás a fordított szövegben.  

A gradáció alakzata is fontos funkciót tölt be az Ady-versben: a termé-
szet rendjét, a körkörösséget hivatott hangsúlyozni. A címben szereplő 
jelzős szerkezet variációsan ismétlődik az első és második strófában. Már az 
első versszakban több fokozást is találunk: „útra kelünk”, „megyünk”, „vij-
jogva”, „sírva”, melyet a fordítók nem tudtak pontosan visszaadni, ezért 
fokozás helyett geminációt és felsorolást alkalmaztak: „Up, Up”, „In shrill 
pursuit and raucous hunting cry”. A forrásnyelvi szöveg címében szereplő 
jelzős szerkezet versbeni variációs ismétlése („Héja-nász”, „héja madár”, 
„héja-szárny”) pedig elmarad, és így a fordítás az eredeti szinekdochét sem 
adja vissza. Ezzel a művelettel a fordítók jelentésszegényedést okoztak a 
forrásnyelvi szöveghez viszonyítva. 
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A második versszak ellentétes az első strófával, a „mi”-vel – a „két lan-
kadt szárnyú héja madár”-ral – szemben megjelennek az „új héja-szárnyak”, 
az „Ősz”-szel szemben a „Nyár”, a „vijjogással”, „sírással” és „kergetőzés-
sel” szemben „csókos ütközetek dúlnak”, a „lankadt szárnyakat” felváltja az 
„új szárnyak csattogása”. A célnyelvi szövegvariáns második versszaka 
egyenértékű a forrásnyelvi szövegrésszel: csak minimális jelentésmódosulá-
sok érzékelhetők a szükséges automatikus grammatikai átváltási műveletek 
következtében. A fordításban az eredeti szövegben szereplő „héja-pár” 
„fáradt nyári szárnyai”-val ellentétben megjelennek a „Nyár” alkotta „új 
kalózok”, az „Ősz” helyett pedig kétszer is megjelenik a „Nyár”, de más 
jelentésben, diaforát hozva ezzel létre. „Summer has bred new pirates in her 
care / And fresher pinions flutter down her air / To join the lists of Love 
which now are wide.” Míg az első versszakban a „fáradt nyári” szintagma a 
„héja-szárnyak” állapotára utal (a „nyári” utal a „szárnyakra” jelzőként), a 
második versszakban cselekvőként lép elő a „Nyár”, mely az „új kalózokat” 
szaporítja: „Summer has bred new pirates in her care.” A forrásnyelvi szö-
veg második versszakában lévő „rablói” metafora helyett a célnyelvi szö-
vegben a „kalózok” („pirates”) szinonima szerepel, mely kapcsolatot teremt 
a „rekedt vadászkiáltás”-sal és a vele ellentétben álló „szerelem”-mel. 
(Nyersfordításban: „A nyár új kalózokat teremt / És frissebb szárnyak 
csapnak le az egéből / Hogy csatlakozzanak a szerelem harcteréhez, ami 
most már széles.”) Az eredeti szöveg jelentésének módosulásával jelentés-
többlet keletkezik a célnyelvi szövegvariánsban, allegorikus állóképet hozva 
létre ezáltal. 

A harmadik strófában újból megjelenik a „mi”, de a többes szám első 
személyű igék geminációs ismétlésében is megmarad a gradáció („szállunk”, 
„űzve szállunk”) és az ellentét („szállunk a Nyárból”, „az őszben megál-
lunk”). Az állapothatározók halmozása – „felborzolt tollal”, „szerelmesen” 
– még a korábbi mozgások utóhatásának érzékeltetésére szolgál. Az alakzat 
fordítása a célnyelvi szövegben elmarad, és erősen érzékelhető a fordítás-
szöveg jelentésének módosulása is, hiszen itt az „üldözők” és „üldözöttek” 
ugyanazok (saját maguk), ráadásul a fordító menekülésről beszél, a vers 
jelentésének nagymértékű módosulását is okozva ezzel. Viszont a „mi” 
névmás hangsúlyossá válik a strófa keretes, anaforikus ismétlésében való 
szerepeltetéssel. 
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„We fled from Summer, now ourselves pursued, / Till somewhere 
sometime ina n autumn wood / We stopped with fluttered wings for very 
love.” (Nyersfordításban: „Mi elmenekülünk a Nyárból, most magunk által 
üldözötten / amíg valahol valamikor az őszi erdőben / mi megállunk csap-
kodó szárnyakkal a nagy szerelemtől.”) A fordítók a menekülés, az űzöttség 
és a megállás között feszülő szemantikai ellentétet adekvátan adták vissza, a 
halmozás hiánya azonban érzékelhető a fordított szövegvariánsban, hisz a 
korábbi mozgások utóhatása az alakzatok szintjén nem érvényesül. 

Az utolsó strófában variációs ismétléses alakzat formájában újra megje-
lenik a „nász” („Ez az utolsó nászunk nékünk”). A jelzős szerkezet a vissza-
fordíthatatlanságot jelzi: nem maradt más a párnak, csak „egymás húsa” és a 
„lehullás”. Míg a vers angol fordításában módosul a forrásnyelvi szöveg 
második sora, addig az első sor szinte azonos az eredetivel: „This is our 
final mating. Now the keen / Talon on feather tears the quick between / 
And so we fall together with the leaves.” (Nyersfordításban: „Ez a mi utol-
só nászunk” – a célnyelvi szöveg alkotója itt enjambement-t alkalmaz – 
„Most az éles / karom gyorsan a tollak közé tép / és mi így lehullunk együtt 
a levelekkel.”) Módosul a versen átívelő szinekdoché is: a „héjá”-tól a 
„szárny”-ig és a „toll”-ig. A szimbolikus kép leegyszerűsödik a konkrét 
képalkotó komponens kiemelésével. Az „egymás húsába tépés” érzékelteté-
se elmarad, ami az eredeti szövegben kifejezett érzelmek mélységében okoz 
változást. 

Mindkét versszöveg központi metaforája a „héja-pár”, amelynek funkci-
ója a szemantikai antitézis kifejezése, hisz a szerelmespárokat általában ga-
lamb képében ábrázolják – a galamb pedig ellentétben áll a ragadozókkal. 
Az ellentétet tovább mélyíti a „mi” és az „ők” szubjektumok megjelenése, 
ahol az „ők” az élet folytonosságát jelképezi. A központi szimbólumhoz 
időbeli, térbeli, tempóbeli változások társulnak. Az utazás iránya lefelé tartó: 
az „égből” az „avarra”, „Nyár”-ból az „Ősz”-be. A célnyelvi szövegben az 
ellentét még hangsúlyosabb a „we” háromszori ismétlésével, mert míg a 
forrásnyelvi szövegben a többes szám első személyű ige használatával a 
„héja-pár” rögtön azonosított („Útra kelünk”), addig a célnyelvi szöveg ezt 
az azonosítást elodázza.  A fordításban a fent és lent vertikális ellentéte is 
meghatározó alakzat („up”, „fall down”), a „Nyár” és az „Ősz” között pe-
dig ott van az időbeli eltérés, ám míg a forrásnyelvi szövegben az „Ősz” 
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főnév és az „őszi” melléknévi jelző a meghatározóbb (az „Ősz” háromszor, 
a „Nyár” kétszer jelenik meg), a célnyelvi szövegben ez az arány megfordul 
(igaz, a strófa utolsó sorában szereplő „fall” értelmezhető „őszként” is, így 
a pragmatikai jelentés a fordításszövegben is lehetővé teszi az idő múlásá-
nak nyomatékosítását). A versbeli „héják” is fentről esnek le, de együtt 
hullanak alá a levelekkel, és nem az avarra hullnak – ez pedig időbeli eltoló-
dást okoz. 

Az egész vers ellentétre épül, jelzi ezt a strófaépítkezés is, ahol a páratlan 
sorok rímtelenek. Mindez a harmónia hiányát érzékelteti, az élet körforgá-
sát, és egyúttal az elmúlást is: a levelek lehullottak, a „szárnyak” tépettek, a 
„nász” véget ért. Ezeket az alapgondolatokat és a kifejezésüket szolgáló 
szerkesztési elvet az angol fordító  is tökéletesen átadja. A forrásnyelvi szö-
vegben az utóismétlés alkotta kereten belül az ismétlések, fokozások és 
ellentétek funkcionálisan társulnak. Ezt erősíti a szinekdoché: a héja pár 
rész–egész viszonyában beálló változások. Ahogy időben a nyárból az ősz-
be, a térben vizuálisan az égből az avarra, úgy strófánként a héja-madártól a 
húsukig jutunk: „héja-madár”, „héja-szárnyak”, „felborzolt toll”, „egymás 
húsa”. A célnyelvi szövegben viszont a szinekdoché kevésbé kibontott, az 
új és régi „héja-szárnyak” közötti ellentét pedig kétértelművé válik az „our- 
selves pursued” betoldásával, mely így az idő múlása mellett inkább az ér-
zelmek változását, megfáradt kapcsolatot felváltó új szerelmek eljövetelét 
helyezi előtérbe.  

Összegzésül elmondhatjuk, hogy a Héja-nász az avaron ellentétekre épülő 
szimbóluma, mely látomásos allegóriának is értelmezhető, nemcsak Ady és 
Léda kapcsolatára utal, hanem általában minden szerelmi kapcsolat értelme-
zése is lehet. Az újak feltűnése és a régiek űzöttsége az örökös változást 
jelöli. Az évszakok változása a meg nem állapodást, a „nász” és a „lehullás” 
az élet körforgását. Az ellentét nem is a „mi” és az „ők” között feszül, ha-
nem a „mi” és az elmúlás között: de a harmóniamentes állapotban még ott 
élnek azok az érzések, amitől nem „te” meg „én”, hanem „mi” hullunk az 
avarra.17 Ez az értelmezés Tábori Paul és Dermot Spence fordításában is 
felfedezhető és nyomon követhető, a változtatások miatt azonban némi-
képp csökkentett intenzitással.  

                                                   
17 KIRÁLY, i. m., 450–453. 
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A magyar Ugaron 
 

A magyar Ugaron 
 
Elvadult tájon gázolok: 
Ős, buja földön dudva, muhar.  
Ezt a vad mezőt ismerem, 
Ez a magyar Ugar. 
 
Lehajlok a szent humusig: 
E szűzi földön valami rág. 
Hej, égig-nyúló giz-gazok, 
Hát nincsen itt virág? 
 
Vad indák gyűrűznek körül, 
Míg a föld alvó lelkét lesem, 
Régmult virágok illata 
Bódít szerelmesen. 
 
Csönd van. A dudva, a muhar,  
A gaz lehúz, altat, befed 
S egy kacagó szél suhan el  
A magyar Ugar felett. 

 
 
 
 

The magyar Fallow 
 
I walk on meadows run to weed, 
on fields of burdock and of mallow. 
I know this rank and ancient ground - 
this is the Magyar fallow. 
 
I bow down to the sacred soil; 
this virgin ground is gnawed, I fear.  
Hey, skyward groping seedy weeds, 
are there no flowers here? 
 
While I look at the slumbering earth, 
the twisting vines encircle me, 
and scents of long dead flowers steep 
my senses amorously. 
 

On the Hungarian fallow 
 
I walk a land, fertile of old, 
But now grown wild with millet-grass and tares.  
This fallow field is Hungary, 
For which none cares.  
 
Low to the sacred soil I bend, 
Some baneful thing its purity now sours.  
Alas, you skyward-stretching weeds, 
Are there no flowers?  
 
The spirit of the land sleeps on.  
I watch. About me tendrils sinuate.  
The cherished scents of flowers long dead 
Intoxicate.  
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Silence. I am dragged down and roofed 
and lulled in burdock and in mallow.  
A mocking wind flies whisking by 
above the mighty fallow.  

Silence. The millet-grass and tares  
Drag me down, stupefy, envelop, and  
A mocking wind wafts by above  
Our fallow Land. 

Fordította: Nyerges Anton Fordította: Bernard Adams 
 
Az adjekciós alakzatokat Adynak A magyar Ugaron című versében, valamint 
a szöveg két angol fordításában elemzem, továbbá azt is megvizsgálom, 
hogy a fordítók miként értelmezték újra a verset. Bernard Adams és Nyer-
ges Anton fordítása már a címüktől kezdve jelentős mértékben eltér egy-
mástól. Négy strófán keresztül csak egy-két azonos szót találunk a fordítás-
szövegekben. Adams fordítása törekszik a vers hangulati elemeinek, a 
„versből áradó magyarság édes kínjának, különös élményének” megőrzésé-
re. Nyerges inkább a formai és lexikai elemek megtartásához ragaszkodik.  

A magyar Ugaron az Új versek egyik ciklusának záró, egyben címadó verse 
is. Az 1905-ben a Budapesti Naplóban megjelent szövegváltozatban azonban 
csak A magyar ugar szerepelt, azaz az „ugar” helyhatározórag nélkül állt. E 
két variánssal élnek is a fordítók. Adams az 1906-os A magyar Ugaron válto-
zatot, míg Nyerges a Budapesti Naplóban megjelent szövegváltozat címét 
veszi át a „magyar” szó megváltoztatása nélkül.   

A vers kezdetén az „én” elhelyezi magát a képzelt térben, az „Ugaron”: 
„Elvadult tájon gázolok”. A cím és az első strófa utolsó sora variációs is-
métléses alakzatot, reddíciót hoz létre a szövegben: „A magyar Ugaron”, 
„Ez a magyar Ugar”. A kereten belül az „Ugar”-t jellemző felsorolásokat 
találunk: „elvadult táj”, „buja föld”, „vad mező”, „dudva”, „muhar”. Az 
egyes szám első személyű, jelen idejű igék pedig nyomatékosítják a lírai én 
jelenlétét a szövegben: „gázolok”, „ismerem”. Az „ezt” és az „ez” mutató 
névmások anaforikus ismétlést alkotnak: „Ezt a vad mezőt ismerem, / Ez a 
magyar Ugar”. 

A verskezdet angol fordításai meglehetősen eltérnek a forrásszövegtől. 
Az „én” ugyan elhelyezi magát a térben a fordításszövegekben is, de a „gá-
zolok” ige intenzitását mindkét fordító „sétá”-ra tompította. Az „elvadult 
táj” képe Nyergesnél „gazos mező”-, Adamsnél „égi termékeny föld”- vál-
tozik, mely így az ellentétet nem hordozza olyan élesen magában, mint az 
eredetiben. Nyerges szövegében variációs ismétléses alakzatként megjelenik 
a reddíció („The magyar fallow”, „this is the Magyar fallow”), a másik cél-
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nyelvi szöveg azonban mind formailag, mind jelentésében jelentős mérték-
ben módosul a forrásnyelvi szöveghez viszonyítva: „I walk a land, fertile of 
old, / But now grown wild with millet-grass and tares. / This fallow field is 
Hungary, / For which none cares.” (Az Adams-féle változat nyersfordítás-
ban: „Én sétálok a földön régi termékeny / de most vaddá nőtt köles fűvel 
és konkollyal. / Ez a parlagos terület Magyarország, / Amivel senki nem 
törődik.”) Az eredeti szövegben szereplő, kereten belüli felsorolás sincs 
jelen Adams fordításban, és a célnyelvi szöveg jelentése oly lényegesen eltér 
a forrásnyelvi szövegtől, hogy versértelmezésbeli különbségeket eredményez. 

Nyerges szövegvariánsában a felsorolás mellett jelen vannak a lírai én 
nyomatékosítására szolgáló igék is: „I walk on meadows run to weed, / on 
fields of burdock and of mallow. /I know this rank and ancient ground – / 
this is the Magyar fallow.” (Nyersfordításban: „Én sétálok a gazzal befutott 
mezőn, / a bojtorjános és mályvás földön. / Én ismerem ezt a gazos ősi 
földet – / ez a Magyar ugar.”) A másik fordításszövegben a harmadik sor 
teljesen módosul, és fel is cserélődik a negyedik sorral („For which none 
cares”), tehát a mutató névmások ismétlése is kimarad a célnyelvi szöveg-
ből, így éppen az az Ady költészetében fontos ismétléses alakzat hiányzik, 
amelynek kiemelt funkciója van az eredeti szöveg jelentésének megértésé-
ben. Nyerges fordításában megtalálható a névmás ismétlése, de nem 
anaforikus ismétlés formájában. A változatlan ismétlés megmarad, de szer-
kezetileg a szöveg más helyére kerül: „I know this rank and ancient 
ground/ this is the Magyar fallow.” 

A második strófában a forrásnyelvi szövegben az első versszak gondola-
tával ellentétes jelentés fejeződik ki. Az „elvadult táj”-jal, a „buja föld-del” 
szemantikai ellentétet alkotva a „szent humusz” és a „szűzi föld” jelennek 
meg mint szimbólumok: „Elvadult tájon gázolok: / Ős, buja földön dudva, 
muhar. / Ezt a vad mezőt ismerem, / Ez a magyar Ugar.” 

A két célnyelvi szöveg eltérései nem olyan jelentősek a forrásnyelvihez 
viszonyítva a második versszakban, mint az előzőben voltak. Adams válto-
zata: „Low to the sacred soil I bend, / Some baneful thing its purity now 
sours. / Alas, you skyward-stretching weeds, / Are there no flowers?” 
(Nyersfordításban: „Mélyen a szentelt talajhoz hajlok, / Valami vészes do-
log fanyarítja tisztaságát. / Ó, ti égig nyúló gazok, / Nincs ott virág?”) 
Nyerges fordítása: „I bow down to the sacred soil; / this virgin ground is 
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gnawed, I fear. / Hey, skyward groping seedy weeds, / are there no flowers 
here?” (Nyersfordításban: „Lehajlok a szentelt talajhoz; / Ez a szűzi föld 
lerágott, félek. / „Hé, égig tapogatózó magvas gazok, / Hát nincsen itt vi-
rág?”) A két fordításszövegben lexikális jelentésüket tekintve jelen vannak 
az eredeti szöveg szavai, de az előző versszak visszafogott és megfogyatko-
zott jelzői nyomán az ellentét nem fejeződik ki az eredetivel adekvát mó-
don. A „szent humusz” és a „szentelt talaj” szinonimikus ismétlésként jele-
nik meg a Nyerges-fordításban, de a „humusz” többletjelentése a „talaj” 
szóval való fölcserélésével elvész, hisz a humusz elbomlott növényeket és 
állatokat rejt magában, mely az antitézist erősíti a jelzős szerkezetben. Az 
eredeti szöveg második versszakának második sorát eltérően interpretálják a 
fordítók. Nyerges fordítása lexikai szinten ugyan adekvát az eredetivel, de 
grammatikai szinten módosulás következik be a szövegvariánsban: aktív 
grammatikai szerkezetből passzív lesz, ezáltal a fordító a szöveg időszerke-
zetében is módosulást hoz létre: „Ez a szűzi föld lerágott, félek.” Az „I 
fear” predikatív szerkezet betoldása a szöveg rímszerkezetének megtartása 
érdekében történhetett (a „fear”–„here” sorvégi összecsengése érdekében), 
de többletalakzat is létrejön a fordításszövegben: a személyes névmás és az 
ige betoldásával keretes variációs ismétlés jelenik meg Nyerges célnyelvi 
szövegében, melyben a második versszak jelentése fordítói érzelemnyilvání-
tással is nyomatékosítva hangsúlyossá teszi a forrásnyelvi szövegben ekkor 
már inkább háttérbe szoruló költői „én”-t – mindez pedig változásokat 
okozhat a versértelmezésben: hiszen az explicit érzelemnyilvánítással a cél-
nyelvi szöveg már befejezettnek tekinti a pusztulást („lerágott”). Adams 
fordításában ez a sor lexikai szinten tér el a forrásnyelvi szövegtől. A „Va-
lami vészes dolog tisztaságát most fanyarítja” szemantikai jelentésváltozást 
hoz létre, míg grammatikai szinten megmarad az aktivitás és a jelen idejűség 
kifejezés: „now sours”. A jelentésváltozást itt a célnyelvi szövegben megje-
lölt cselekvő okozza, jelzővel is ellátva a forrásnyelvi szöveg „valami”-jét: 
„Some baneful thing”.  

Az antitézis a strófa második felében megjelenik a forrásnyelvi szöveg-
ben is: „Lehajlok a szent humuszig:/ E szűzi földön valami rág. / Hej, égig-
nyúló giz-gazok,/ Hát nincsen itt virág?” A „szent humusz” és a „szűzi 
föld” ellentétben állnak az „égig-nyúló giz-gazok”-kal. A „valami rág” 
predikatív szerkezet szemantikai jelentése implikálja a „férget”, így szeman-
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tikai ellentétet alkot a „szűzi” és a „szent” jelzőkkel, valamint a jelzős szer-
kezetekkel. Ezt a szövegrészt mindkét célnyelvi szöveg ekvivalens módon 
adja át: „Hej, ti ég felé tapogatózó magvas gazok” – „Ó, ti ég felé nyúló 
gazok.” Annyi módosulás történik a célnyelvi szövegekben, hogy a „nyúló” 
folyamatos melléknévi igenév helyett Nyerges szövegében „tapogatózó” 
(„skyward groping”) szerepel, mely visszafogja a gazok aktivitását – ráadá-
sul a „gazokat” („weed”) a „magvas” („seedy”) jelzővel látja el Nyerges, ami 
lexikai betoldás a szövegben. Ezzel a művelettel a fordító valószínűleg a 
forrásnyelvi szövegbeli „giz-gazok” sajátos hangzását próbálta visszaadni a 
„seedy-weed” egybecsengésével, míg Adams fordításában ez a szándék nem 
érzékelhető. 

A forrásnyelvi szövegben az első strófa ellentétben áll a másodikkal, 
ugyanis a második strófában jelen lévő ellentét alakzata egyúttal párhuza-
mot is teremt a versszakok között. A versszak a „Hej” indulatszóval beve-
zetett kérdéssel zárul: „Hej, égig-nyúló giz-gazok, / Hát nincsen itt virág?” 
A célnyelvi szövegben is jelen vannak ezek az alakzatok, de a módosítások 
és elhagyások miatt az ellentét nem olyan mélységű, mint Ady szövegében. 
Az indulatszó sem hiányzik a fordításból, de míg Nyergesé formailag is a 
magyar eredetivel azonos („Hey”), addig Adams a „jaj”-nak vagy „óh”-nak 
megfelelő „alas”-t választotta. A kérdés pedig a két célszövegben szinte 
szóról szóra ugyanaz, mint a forrásnyelvi szövegben: „Are there no 
flowers?” – „are there no flowers here?” Nyerges az eredeti szöveghez hű-
en a mutató névmást („itt”) is meghagyja,  igazodva ezzel az eredeti rím-
technikához is. Adams fordításában is összecsengenek a sorok, viszont 
módosul a szövegrész szemantikai jelentése: a mutató névmás hiánya a köl-
tői én „Ugar”-on való jelenlétét háttérbe szorítja, ám Adams ezt ellensú-
lyozza azzal, hogy a fordításszövegben a lírai én megszólítja a „giz-gazok”-
at („Alas, you skyward-stretching weeds”), apostrophét hozva létre ezzel. 

Az eredeti szöveg harmadik–negyedik strófájában megtörténik a váltás, a 
cselekvő „én” visszavonul, és az „Ugar” válik cselekvővé: „indák gyűrűz-
nek”, „a gaz lehúz, altat, befed”, „szél suhan”, miközben a lírai én már csak 
„a föld alvó lelkét lesi”, s „virágok illata bódítja őt. Megállapíthatjuk, hogy 
az első és második versszakot a lírai én uralja, míg a harmadik és negyedik 
strófát az „Ugar”. A strófák közt így az antitézis alakzata feszültséget fejez ki. 
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A záró strófa jellemző alakzata a felsorolás is: „A dudva, a muhar,/ A 
gaz lehúz, altat, befed”. A „kacagó szél”-lel kísért fokozással a költő az 
„Ugar” győzelmét nyomatékosítja az „én” felett: „S egy kacagó szél suhan 
el / a magyar Ugar felett.” A célnyelvi szövegekben nem érzékelhető a cse-
lekvő én visszavonulása. Nyerges szövege: „While I look at the slumbering 
earth, / the twisting vines encircle me,/ and scents of long dead flowers 
steep / my senses amorously.” (Nyersfordításban: „míg én a szunnyadó 
földet nézem, / a csavarodó indák körülkerítenek engem, / és régen halott 
virágok illata áztatja / az érzékeimet szerelmesen.”) Adams fordításában: 
„The spirit of the land sleeps on. /I watch. About me tendrils sinuate. / 
The cherished scents of flowers long dead / Intoxicate.” (Nyersfordításban: 
„A föld szelleme alszik. / Én nézem. Körülöttem indák tekeregnek. / Dé-
delgetett illata a régen halott virágoknak / Mámorít.” Az antitézis ugyan 
megmarad a célnyelvi szövegváltozatokban is, de a forrásnyelvi szövegben 
szereplő komplex képrendszer módosul. Adams fordításában az egyes szám 
első személyű névmások az „én”-re teszik a hangsúlyt („I”, „me”, „my”). A 
forrásnyelvi „lesem” igealak helyett a célnyelvi szövegben a „nézem” igei 
állítmány szerepel, a „régmúlt” jelző helyett pedig a „régen halottak” hatá-
rozós szerkezet áll, ezáltal sérül az eredeti jelentés. Lexikai szinten ugyan 
visszaadják a fordítók az eredeti jelentést, de az ő szövegvariánsaikban a 
pragmatikai jelentésmódosulás eredményeképpen az „én” és az „Ugar” 
közti ellentét hangulata visszafogottabb. 

Adams célnyelvi szövegvariánsának záró strófája egyenértékűnek tekint-
hető a forrásnyelvi szövegével: „Silence. The millet-grass and tares / Drag 
me down, stupefy, envelop, and / A mocking wind wafts by above / Our 
fallow Land”. (Nyersfordításban: „Csönd. A kölesfű és a konkoly / Elkábít, 
beborít és / Egy gúnyolódó szél lebeg felette / a mi ugarunknak.”) A 
grammatikai és lexikai módosítások mellett a felsorolás és a fokozás alakza-
ta is jelen van Adams szövegvariánsában. A fordító ugyanakkor a „mi” 
birtokos névmás betoldásával nyomatékosítja az „én” hovatartozását, ám a 
„nagy” jelző elhagyásával és a többes szám első személyű birtokos névmás 
használatával az „Ugar” győzelme nem egyértelmű, hisz az én önként azo-
nosul az „Ugar”-ral, szemantikai jelentésmódosulást okozva ezzel a szö- 
vegegész szintjén is. Nyerges fordításában az „én” a záró strófában is jelen 
van: „Silence. I am dragged down and roofed / and lulled in burdock and 
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in mallow. / A mocking wind flies whisking by / above the mighty fallow.” 
(Nyersfordításban: „Csönd. Le vagyok húzva és befedve / és altatva a boj-
torjánban és a mályvában. / Egy gúnyolódó szél suhan el / a hatalmas ugar 
felett.”) Nyerges angol szövegvariánsában grammatikai szinten nagyobb 
módosulás következik be, mint Adams fordításában: Nyerges ugyanis a 
forrásnyelvi szöveg cselekvő igéit passzívvá alakítja, ezzel a költői én-t he-
lyezve előtérbe, és a cselekvő alanyt helyhatározóvá transzformálja. A felso-
rolás és a fokozás alakzata jelen van a fordításszövegben is, de az eredeti 
lexikai jelentés lényegesen módosul: em a gaz húzza le őt, hanem ő van 
lehúzva a gazba. Mivel lényeges pragmatikai jelentésmódosulás jön létre a 
szövegben, így szövegértelmezési kérdések is felmerülnek a fordítással kap-
csolatban. Az „én” és az „Ugar” közti küzdelem itt sem egyértelmű: a „ka-
cagó” szó helyett a „gúnyolódó” jelentésű „mocking” szóval ugyan vissza-
adja a fordító a magyar szövegrész hangulatát, azonban az „én” és az 
„Ugar” közti antitézist nem.  

Az első versszak utolsó sora variációsan megismétlődik a vers végén: 
„Ez a magyar Ugar”, „A nagy Ugar felett”. A keret bezárul. 

A vers bővelkedik különböző jelzős szerkezetekben: „elvadult táj”; „ős, 
buja föld”; „vad mező”. Az alakzatok funkciója lehet a látomásos tájvers 
látszatának fenntartása, valamint a lehulló kompozíció létrehozása: „gázo-
lok” → „ismerem” → „lehajolok”→ „lesem”. A mértékjelző „nagy” mel-
léknév helyett annak szinonimája, a „hatalmas” („mighty”) szerepel a fordí-
tásszövegben, mely szemantikai többletet hordoz. (A „mighty” kontextusba 
illő jelentései: erős, nagyszerű, bőséges, rendkívüli). Talán az volt a fordító 
szándéka, hogy kifejezze: az „Ugar” győzelme mégiscsak egyértelmű, még 
akkor is, ha a lírai én az egész versben jelen van, hisz a „mighty” denotatív 
jelentése mellett is egyértelmű a konnotatív funkció megléte. A gaz „bódít” 
→ „lehúz” → „befed”, a „kacagó szél” pedig „elsuhan” „a nagy Ugar felett”. 

Az ún. lehulló kompozíció a lent és fent ellentétén alapszik. A célnyelvi 
szövegvariánsokban a jelzős szerkezet alkotta alakzatok többségét körül-
írással helyettesítik a fordítók, megszüntetve ezzel az eredeti alakzatokat, 
melyeknek fontos funkciójuk van a szövegjelentésben. A „lehulló kompozí-
ció” itt is létrejön a már fent említett lexikai és szemantikai módosulások 
létrejöttével is: „walk” – „know” – „bend” / „bow” – „watch” – 
„intoxicate” / „steep” – „drag down” – „roof” / „envelope” – „mocking 
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wind” – „mighty fallow”. A fent és a lent vertikális ellentéte a forrásnyelvi-
vel ekvivalens mindkét célnyelvi szövegvariánsban, viszont az „én” és az 
„Ugar” közti antitézis a lírai én erőteljesebb jelenléte miatt módosul. Ez a 
vers alapstruktúráját is befolyásolja. 

A vers alapstruktúrája ugyanis egy alapellentétre épül, mely paralelizmu-
sokkal társul. Természetesen a paralelizmusokban egyszerre több más alak-
zat is megjelenik, alakzattársításokat alkotva – ilyen a már említett ellentét, 
halmozás, retorikai kérdés és a versen végigvonuló gradáció (fokozás), ami 
ezt az érdekes kompozíciót eredményezi, és ami a fordításszövegekben a 
grammatikai, lexikai és szemantikai változtatások hatására gyengíti az egész 
szövegen végigvonuló komplex alakzat, a látomásos allegória hatását. A 
költői vízió által nagybetűsített „Ugar”-t mint metonímiát Adams kibontja 
(„This fallow field is Hungary”), mellyel meg is szünteti szövegbeli funkció-
ját, a szimbólum kifejezését. Nyerges fordításában megmarad a vízió, de az 
„Ugar” helyett a „magyar”-ra teszi a hangsúlyt, ezt mutatja a szó nagybetűs 
használata is (igaz, a címben ezt már nem alkalmazza). Adams is él az egy-
szeri nagybetűs kiemeléssel a vers záró sorában: „Our fallow Land” („A mi 
ugar Földünk”), ezzel szintén megszüntetve a metonímiát. Az angol fordí-
tásokban az „Ugar”-motívum kettős tartalma (a függőségi rendszer és a 
magányos válságérzés) pedig csupán földereng.  
 
 

Összegzés 
 
„A fordítás tehát szövegek közötti mozgás, és ez a mozgás szükségszerűen 
változtatásokkal jár együtt, amelyek a forrásnyelvi szöveg szemantikai és 
pragmatikai jelentésszövetét többnyire jelentős mértékben átstrukturál-
ják.”18 Ezt láthatjuk a fent bemutatott célnyelvi szövegek vizsgálatakor is. A 
stilisztikai alakzatok visszaadása főleg költői szövegek esetében nem köny-
nyű. Ady költészetének értelmezése és újraértelmezése – ami a fordított 
szövegvariáns létrehozása – pedig embert próbáló feladat. A magyar vers 
zeneisége ütközik a világnyelvek zeneiségével, s ehhez társul még az egyes 
nyelvek gondolatmenetének, struktúrájának különbözőségei. Ady fordításai 
mintha még az „új” előttiséget tükröznék. 
                                                   
18 LŐRINCZ Julianna, Magyar versek orosz és angol fordításban = L. J., Kultúrák…, i. m., 119. 
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„Ady sajátos nyelvezetének stílustörténeti kontextusát illetően Kosztolá-
nyi is elismeri, hogy egy stílt nem lehet szóról szóra átmenteni a másik 
nyelvbe, és a fordító […] csak jelképezni óhajtja Ady nyelvét, melynek egé-
szen megfelelője nincs […]. Ha pontosan vissza akarná adni, akkor az kel-
lene, hogy […] legyen egy Csokonai, Vörösmarty és Arany–Petőfi-korszak, 
melyből Ady nyelve szervesen kifejlődött.”19 A két célnyelvi szöveg 
explicitebb az eredetinél, vagyis a fordítónak mindig valaki más gondolatait 
kell átültetnie: tehát hosszabb, bonyolultabb módon jut el a gondolattól a 
nyelvi formáig, mint az eredeti szöveg írója. A fordító a kommunikáció 
elősegítése érdekében értelmez, magyaráz, hogy a célnyelvi olvasó minél 
gördülékenyebben dolgozhassa fel az információt.20 „A fordító nyíltabban, 
világosabban, esetleg több szóval fejez ki valamit a célnyelvi szövegben, 
mint ahogy azt a forrásnyelvi szöveg szerzője tette.”21 

Más kérdés a fordítások hűsége, az eredeti művekkel való megfelelteté-
sének kérdése, az ún. ekvivalencia. A fordításszövegek és az eredeti szöve-
gek ekvivalenciájának lehetőségéről (lehetetlenségéről) megoszlanak a véle-
mények a szakirodalomban, abban azonban megegyeznek, hogy a 
műfordítások nem tekinthetők a forrásnyelvi szöveg másolatának. Külön-
böző szintű és típusú módosulások megengedettek mindaddig, míg a 
szövegegész szintjén létrejön az ekvivalencia.22 De az Ady-szövegek fordí-
tásánál akár a 20. század leghangsúlyosabbá váló elgondolása, a fordítás 
lehetetlenségének paradoxona is szóba jöhet. Ignotus is kijelentette, hogy 
„fordítás tehát nincs, csak költő van és lehet, akinek egyszer ez a megcsi-
nálni valója, egyszer más; egyszer az, hogy megírja, mennyire szerelmes, 
másszor az, hogy megírjon a maga nyelvén egy verset, amit más nyelven 
olvasott.”23 A tartalmi és kifejezésmódbeli összetettség, a nyelv és gondol-
kodás összefüggése mind szerepet játszik a forrásnyelvivel adekvát célnyelvi 
szövegek létrehozásában: tehát a fordító munkája hadakozás a lehetetlennel, 
azaz azzal, hogy a világ nyelvei és kultúrái közötti változatosság ellenére 

                                                   
19 SZŰCS Tibor, A magyar vers kettős nyelvi tükörben, Bp., Tinta, 2007, 155. 
20 KLAUDY Kinga, Az explicitáció hipotéziséről = K. K., Nyelv és fordítás: Válogatott fordítástörténeti 
tanulmányok, Bp., Tinta, 2007, 164. 
21 Uo., 169. 
22 LŐRINCZ Julianna, A szépirodalmi…., i. m., 49. 
23 Ignotus A fordítás művészete (1910) című írását idézi: JÓZAN Ildikó, A fordítás lehetetlensége = 
J. I., Mű, fordítás, történet: elmélkedések, Bp., Balassi, 2009, 161. 
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megkísérelje a közvetítő szerepét betölteni.24 Fontos a felől is vizsgálódni, 
hogy egy fordításnak milyen szerepe, milyen funkciója valósul meg a cél-
nyelvi kontextusban, illetve az invariáns tartalom átadásán kívül még milyen 
üzenetet közvetít egy-egy fordítás.25 Főképp olyan költő esetében lényeges 
ez, akinek fordításai és művei fordíthatóságának kérdései lezáratlanok, és 
ma is különböző diskurzusok témái. 
 

                                                   
24 SIMIGNÉ FENYŐ Sarolta, A fordítás mint kulturális transzfer = S. F. S., A fordítás mint közvetí-
tés, Miskolc, Stúdium, 2006, 99. 
25 Uo., 98. 
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HORVÁTH RÉKA* 
 
Babits Adyról  
 
A Tanulmány Adyról és egy kézirattöredék értelmezése az Ady-kultusz kapcsán 
 
 
1920. január 1-je és 1923. január 1-je között Babits Mihály személyes sorsá-
ban sok minden megváltozott. 1919 szeptemberében elveszítette egyetemi 
tanári állását, a Tanácsköztársaság alatti „szerepvállalásá”-ért megvonták 
középiskolai tanári nyugdíját. Visszatért a Nyugathoz Osvát Ernő, aki a fo-
lyóirat impresszuma szerint Ignotus főszerkesztősége alatt Babits Mihállyal 
együtt szerkesztőként jegyezte a lapot – mivel azonban Ignotus Bécsben élt 
emigrációban, még formálisan sem vett részt a szerkesztésben, legfeljebb 
egy-egy cikket vagy műbírálatot küldött, Osvát pedig (Fenyő Miksa ponto-
san ma még nem tudjuk, milyen meggondolásból fakadó támogatásával) 
most is igyekezett mindenben egyedül dönteni, ezért Babits szerepe jócskán 
kisebbedett. 1921 januárjában magánéletében is változás történt. Az őt jól 
ismerők legnagyobb meglepetésére megnősült, feleségül vette Tanner Ilo-
nát, a versek írásával is próbálkozó titkárnőt. Ugyanekkor soha nem látott 
tempóban dolgozott. 1920-ban Pávatollak címmel megjelentek műfordításai, 
megjelent első novelláskötete, a Karácsonyi Madonna, lefordította Dante 
Alighieri művének második részét, A purgatóriumot, (így november 19-én a 
Révai Testvérek Kiadója megjelentette egybekötve az Isteni színjáték első két 
részét), kiadták másodszorra is Recitativ című verseskötetét, valamint az év 
végén napvilágot látott új verseskönyve, a Nyugtalanság völgye. Babits 1921-
ben lefordította Goethétől A naplót, fordításában Erato címmel megjelentek 
az erotikus világköltészet remekei, immáron második kiadásban juthatott el az 
olvasókhoz A gólyakalifa, a Laodameia is. 1922-ben napvilágot látott a Timár 
Virgil fia és Théophile Gautier Kleopátra egy éjszakája című művének fordítá-

                                                   
* Horváth Réka a PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 
Készülő doktori értekezésének témája: Babits Mihály és az irodalmi élet (1933–1936). Témave-
zető tanára: Dr. Sipos Lajos professor emeritus. 
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sa, valamint Gondolat és írás címmel tanulmányainak kötete és az Isteni színjá-
ték harmadik része, A Paradicsom.1 

A nagyon intenzív munkának legalább két oka volt. Az 1920-ban kiadott 
verses- és novelláskötettel, valamint az Isteni színjáték második részének 
megjelentetésével nyilvánvalóan azt kívánta demonstrálni, hogy a költőnek 
és az írónak az írás és fordítás az igazi területe, azaz saját művekkel és mű-
fordításokkal erősítette meg a Magyar költő kilencszáztizenkilencben című írásá-
nak állításait. Ugyanakkor Babitsnak az írásaiból kellett megélnie is, hiszen 
nem volt állandó jövedelme, és házasságkötése után már két ember napi 
megélhetéséről kellett gondoskodnia.2 

Bármiként alakult Babits is helyzete a Nyugat irányításában, 1919 őszétől 
nyilvánvaló lett, hogy ő a magyar irodalom meghatározó alkotója. Ady halá-
la, Juhász Gyula szegedi magánya, Tóth Árpád visszahúzódása, Ignotus 
emigrációja mellett elsősorban az jelzi ezt, hogy a következő generáció köl-
tői és írói személyesen is hozzá kötődtek, őt keresték. Szabó Lőrinc 1919 
januárjában a hagyomány szerint az ő kedvéért iratkozott át a Műegyetem-
ről a Bölcsészettudományi Karra, majd seniora lett Babits szemináriumá-
nak. Nem sokkal ezután a költő lakásába fogadta őt, közösen olvasták 
George-t, Babits fiatal tanítványa figyelmébe ajánlotta Shakespeare szonett-
jeit. Szabó Lőrinc részt vett az Erato fordításában, továbbá Tóth Árpáddal 
együtt készültek hárman Baudelaire A romlás virágai című kötetének átülteté-
sére. Erdélyből Reményik Sándor is Babitsot kereste fel leveleivel, verseivel 
és első kötetével, és Sárközi György és Erdélyi József is gyakori vendégnek 
számított Babitséknál, és a hetente tartott fogadónapon egyre többen jelen-
tek meg versekkel, fordításokkal, novellákkal és tanulmányokkal. 

Az arctalan „vezér-szerep” együtt járt azzal a kényszerrel is, hogy fontos 
alkalmakkor, fontos ügyekről Babitsnak szavakba kellett foglalnia álláspont-
ját. Ez történt 1920-ban Ady kapcsán is.  
 
 
 
 

                                                   
1 Babits Mihály bibliográfia, s. a. r. STAUDER Mária, VARGA Katalin, Bp., Argumentum, Ma-
gyar Irodalom Háza, MTA Irodalomtudományi Intézete, 1998, 57–64. 
2 SIPOS Lajos, Babits Mihály, Szekszárd, 2008, 61–65. 
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A korszakról 
 
A századeleji Magyarországon erőteljes kezdeményezések történtek egy 
modernizációs folyamat megindítására. Ez a változás a társadalmi, a kultu-
rális, a gazdasági és a politikai élet színtereit érintette. A modernizációt sür-
getők és támogatók körébe tartozott többek között Kosztolányi Dezső, 
Schöpflin Aladár, Szabó Ervin, Kunfi Zsigmond és Babits Mihály is. Ezek a 
heterogén, de törekvéseikben egy irányt mutató csoportok már az 1900-as 
évek elejétől feltűntek, és a nagy nyilvánosság elé léptek olyan folyóiratok-
ban és hetilapokban, mint a Vasárnapi Újság (1854–1921), a Huszadik Század 
(1900–1919) és a Világ (1900–1926). A modernizációs kezdeményezés je-
lentős színteret kapott különféle egyesületekben is. Ilyen társaságok volt 
többek között a Társadalomtudományi Társaság (1900–1919) és a Galilei 
Kör (1908–1918). Megalakult a Magyar Impresszionisták és Naturalisták 
Köre (1907), valamint a Nyolcak (1911), mely társaságok műtermeikben 
kiállításaikkal is közvetítették a modernizációt sürgető eszméiket, míg az 
irodalmi élet szervezői lapjaikban és antológiáikban tették ugyanezt A Hét, 
A Holnap, a Nyugat, A Tett és a Ma hasábjain. Bartók Béla, Kodály Zoltán és 
Weiner Leó a zenei életben tevékenykedett, és létrehozták a rövid életű Új 
Magyar Zenei Egyesületet (1911–1912). A politika terepén és a szabadkő-
műves páholyokban is alakultak a csoportok, melyek az újító tevékenységek 
mögé álltak. Az 1908-ban megalapított budapesti Martinovics Nagypáholy-
ban Jászi Oszkár vezetésével létrejött egyesület tagjai közé tartozott Ady 
Endre, Gönczi Jenő, Kunfi Zsigmond, Rónai Zoltán és Szende Pál. A saját 
szűkebb területükön tevékenykedő gondolkodók 1916-tól egyre több he-
lyen és egyre többször együttes erővel követelték a háború befejezését, és 
üdvözölték az 1918 novemberében kikiáltott köztársaságot.3 

A közéletben hangsúlyos szerepet vállaló, a nézeteiket, elképzeléseiket a 
korabeli sajtóban is megjelentető királypárti csoport szerzett magának jóko-
ra figyelmet. E kör élén Tormay Cécile állt, aki már az 1918-as év végén 
szervezni kezdi a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét, mely szervezet 
rövid időn belül hatszázezer főt számláló társasággá dagad, így tekintélyes 
politikai ellenfele lesz a köztársaságnak, majd Tanácsköztársaságnak. 
                                                   
3 UŐ, Babits Mihály és a modernizáció: Babits Mihály és a kulturális–társadalmi–politikai modernizáció 
kísérlete 1918 februárja és 1919 márciusa között, Tekintet, 2013/1. 



 

342 
 

A modernizációs folyamat előremozdítói közül az 1919. március 21-én 
kikiáltott Tanácsköztársaságot és az azt követő időszakot is az újszerű tö-
rekvés részének tekintették, és a maguk modernizációs programjába illesz-
tették bele. Még 1919 áprilisában világossá vált, hogy márciusban politikai 
puccsal került hatalomra egy látszólag szociáldemokrata vezetésű kormány-
zat. A puccsot a Lenin által elképzelt világforradalom tovább vitelét vállaló 
volt hadifogoly csoport valósította meg, Kun Béla vezetésével. A moderni-
zációt elgondoló és a háború halaszthatatlan befejezését követelő csoport – 
miután felismerte a kormányzat valódi célját: a világforradalom terjesztését 
– tagjai visszavonultak szakterületeikre, és elzárkóztak a társadalmi élettől és 
a diktatórikus eszközökkel kormányzó hatalomtól egyaránt. 1919 augusztu-
sában megbukott a Tanácsköztársaság, nem sokkal később pedig megszüle-
tett a trianoni döntés. 
 
 

Ady „betörésének” fogadtatása 
(Ady Endre lírájának és publicisztikájának recepciója) 

 
Ady első komoly és figyelemre méltó verseskötete 1906 februárjában jelent 
meg Új Versek címmel. A kötet hangjában a dac, az önérzetesség és a költő 
erős küldetéstudata fedezhető fel. Az Új Versek a Góg és Magóg fia vagyok 
én…kezdetű verssel indul: a nyitó vers egyértelműen meghatározta költőjé-
nek ars poeticáját, Ady költészetének programját. A Párizsból hazaérkezett 
Ady Endre új szemléleti távlatokkal gazdagodott, ám a nagyvilágot megjárva 
is kifejezi hazájához való ragaszkodását. A kötet versei megosztották az 
olvasóközönséget. Volt, akit magával ragadott a merészen új allegorikus–
szimbolikus, képszerű versvilág, mások azonban értetlenül álltak az új ver-
sek előtt. Ady ezt követő köteteiben is merőben szembeötlő újításokat va-
lósított meg, melyek tovább növelték a tizenkilencedik századi költői érté-
kekben gondolkodó és a hagyományos versbeszédhez kötődő irodalmi, 
kulturális csoportok, társulások ellenérzéseit. Pályafutása során publiciszti-
kai és lírai alkotásai miatt nevezték őt merésznek, provokatív szerelmi köl-
tészete miatt erkölcstelennek, a szimbolista verseinek okán érthetetlennek, a 
nemzetét „szidalmazó” alkotásai miatt pedig hazaárulónak is. A legtöbb vád 
eredete összekapcsolódott a kicsapongó és szabados elveket valló, a mű-
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vészlétet korlátlanul, gátak és gátlások nélkül élvező életével. Ady Endre 
gondolkodásmódjában a valódi művészlét együtt jár a meg nem értettség 
magányával, az otthontalanság érzésével és a kitaszítottsággal. Átokvertnek 
érezhette magát, mert lelkének érzékenységével, valamint tehetségével 
messze kiemelkedett környezetéből. 

Ady 1906-os verseskötetével megelőzte Kosztolányi Dezső és Babits 
Mihály az irodalmat, a költészetet korszerűsíteni és modernizálni akaró 
terveit. A két fiatal költő pályájának elején váltott leveleiben „Ady új-hülye 
kötetének” irányában érzett felháborodásukról olvashatunk. Ellenérzéssel 
nyilatkoztak a kötet szerelemes verseiről, A magyar Ugaron költeményeit 
pedig hazafiatlannak és a nemzetet ostorozónak ítélték.4 

1907-re azonban Babits véleménye megváltozik. A már megalakulásától 
kezdve modernebb hangvételűnek tartott Szeged és Vidéke című lapnak Ba-
bits kritikát írt Juhász Gyuláról, melyben összevetve Juhász Gyula, Ady és 
Kosztolányi költészetét, Adyról és Kosztolányiról már őket egymás mellé 
helyezve beszél: „Juhász lelke nincsen vasból. Ő is zeng a »zsarnok, gyö-
nyörű élethez«, gyászolja, mint más, keleti származása átkát, a magyar pusz-
taságot: és óhajtja Párizst. Ő is ír szonetteket, festő, franciás, hérédiás szo-
netteket; s izgatja a Zarathusztra morál-kontrasztja. De éles vonások 
választják el társaitól. A külső világ hatásait jobban felfogja, több oldalról 
megérzi Ady Endrénél; de hangulatában inkább fölolvasztja s tompítja, 
mint Kosztolányi Dezső. S ha tán az egyiknél kevésbé eredeti és a másiknál 
színtelenebb: viszont az elsőnél gazdagabb s az utóbbinál közvetlenebb.”5 

Idővel és költészetük változásával Kosztolányi is finomított álláspont-
ján,6 bár az Ady lírájával szemben hangoztatott alapvető kifogásait fenntar-
totta. Ezeket legegységesebben az 1929-ben publikált, Az írástudatlanok 
árulása: Különvélemény Ady Endréről című tanulmányában fejtette ki. „Gondo-
latvilágának főtengelye: a messianizmus. Az a tudat, hogy a világ boldogta-
lan, s az a hit, hogy valakinek, egy új megváltónak kell jönnie, s az majd 
mindent egy csapásra jóvátesz és rendbe hoz… Állandóan szólongatja a 

                                                   
4 UŐ, A levélíró Babits Mihály, Babits Mihály levelezése 1890–1906, szerk. ZSOLDOS Sándor, Bp., 
Korona, Litteraria Alapítvány, 1998, 193–199. 
5 BABITS Mihály, Juhász Gyula versei = B. M, Esszék, tanulmányok, kritikák 1900–1911, s. a. r. 
HIBSCH Sándor, PIENTÁK Attila, Bp., Korona, Litteraria Alapítvány, 1998, 193–199. 
6 KOSZTOLÁNYI Dezső, Írók, festők, tudósok, s. a. r. RÉZ Pál, Bp., Szépirodalmi, 1958, I, 73–
98. 
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Holnapot, mely szebb lesz, mint a Ma vagy a rút Tegnap. Az a huszonnégy 
óra, mely az időhatárok között elmúlik, döntő. A nagybetűs szavak titkos 
jelképek gyanánt szakadatlanul ismétlődnek verseiben. Nemegyszer ezt 
olvassuk: Mák, ami nem az ismert növény, hanem a „ma” többes száma… 
Úgy látszik, hisz abban, hogy a Ma, mely tegnap még dicső Holnap volt, és 
holnap már rút Tegnap lesz, nem hasonlít lényegében minden siralmas 
naphoz, mely a világ teremtése óta lepergett a boldogtalan, szenvedésre és 
halálra rendelt emberiség fölött.”7 

Ady az induló Nyugat vezető alakjává vált, amit az 1909. június 1-jén 
megjelenő Ady-szám tovább erősített. Ady verseit és cikkeit azonban az 
ország társaságai elutasító módon fogadták. Leghangosabb ellenzői a politi-
kai, az irodalmi és a tudományos életben kényelmes és biztos helyet elfogla-
lók közül kerültek ki: a Kisfaludy Társaság, a Magyar Tudományos Akadé-
mia, a Reviczky Társaság, a Petőfi Társaság elöljárói, a kisebb városok 
irodalmi köreinek elnökei is mind Ady Endre gondolatainak felforgató jel-
legére figyelmeztettek.8 Pályájának elején a költészete iránt ellenszenvvel 
viseltetők között kivételesnek számíthatott Fülep Lajos, aki már harmadik 
verseskötetének megjelenésekor Ady újító hangját méltányolta a konzerva-
tív Az Ország című lapban. Az irodalmi életben Ady pártjára állt a szintén 
reformtörekvéseket valló Huszadik Század és a már említett Nyugat is. Ba-
bits, Osvát Ernő „felszólítására” a folyóirat 1909/10–11. számában közölt 
Ady (Analizis) című írásában elfogulatlan véleményét fogalmazta meg Ady 
költészetéről. Az új költészetet teremtő Ady ellen felsorakozott körök egy 
része 1908-ban A Holnap antológia kezdő költőivel hozta összefüggésbe 
nevét. 

1908-ban és 1909-ben két kötetet ért meg A Holnap antológia, mely egy 
nagyváradi baráti társaság és egy helyi nyomdász kiadványaként jelent meg. 
Az 1908 őszén közzé tett és szeptember 27-én, Nagyváradon, a Vajda Já-
nos-emlékünnep alkalmából bemutatott első verseskötetük hatalmas iro-
dalmi polémiákat indított el. Külön vitáknak és felháborodásnak adott okot, 
hogy A Holnap tagjai közül Babits, Ady és Balázs Béla a Nyugat szerkesztő-

                                                   
7 UŐ, Az írástudatlanok árulása: Különvélemény Ady Endréről = K. D., Írók, festők, tudósok, i. m., I, 
197.  
8 MÓRICZ Zsigmond, Mai Napok, Nyugat, 1930/21 = M. Zs., Tanulmányok, s. a. r. SZABÓ 
Ferenc, Bp., Szépirodalmi, 1978, I, 622. 
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ségének tagjai is voltak – a két fórum köré csoportosulók ugyanis hasonló 
tervekkel és célkitűzésekkel rendelkeztek.9 

A Holnap antológiákat ért irodalmi és egyéb jellegű vádakat a szerzők 
zömében Ady működésének köszönhették. Az antológiában szereplő köl-
tők közül kiemelte őt az 1906-ban, 1907-ben és 1908-ban megjelent kötete-
inek egyéni hangja, ami miatt személyét, költészetét kemény vádakkal illette 
korának több befolyásos irodalmi és közéleti szereplője. A Budapesti Hírlap 
hasábjain A Holnap megalakulása előtt és után is jelentek meg vele kapcso-
latban ítélkező cikkek. A konzervatív politikai beállítottságú hírlap főszer-
kesztője, Rákosi Jenő az 1905-ben megírt Tisza-parton című költeményét 
nevezte hazafiatlannak, Szabolcska Mihály pedig az antológiában olvasható 
versek erotikus tartalma miatt emelte fel szavát egy viszont-versében. Her-
czeg Ferenc ezzel szemben kiugró tehetségűnek, zseniálisnak nevezte Adyt, 
akire, véleménye szerint ráakaszkodott az „adyendréskedők társasága”, és 
akit ő maga megpróbált az általa szerkesztett Új Idők munkatársává tenni. 
Horváth János pedig 1910-ben már egy egész könyvben foglalkozott Ady 
szimbolizmusával. 

Ady a költészete és személye körül kirobbant vitára a különösen viharos 
1908-as és 1909-es években egyrészt az őt ki- és felhasználni akarók elleni 
dühének hangot adó Magyar Pimodán című cikkével, másrészt az Új Idők 
hasábjain megjelent A duk-duk affér című írásával válaszolt. A polémiában 
kifejezte Csizmadia Sándort és a Népszava körének elutasítását is. Hatvany 
Lajos és Ignotus sértődését A muszáj Herkules soraiban foglalta szavakba, 
mely az 1908 februárjában megjelent Az Illés szekerén című kötetében olvasható.  

 
 

                                                   
9 Ennek kitűnő példája az 1909-ben Kolozsvárott megjelent Közös úton című kiadványuk: „A 
Holnap volt a Nyugat védőernyője, akarata ellenére is. Az első gúnyiratok a modern magyar 
irodalomról A Holnapot pécézik ki, kabarétréfák tárgya lesz a szereplésük és írásuk, irodalmi 
botrányok kísérik föllépésüket, pofozkodások és párbajok történnek irodalmi ügyekben, és 
közben a Nyugat csöndben erősödik. Bár a holnaposok közös irodalmi estet rendeznek a 
Nyugat szerzőivel (1909 októberében Nagyváradon), egy kis feszültség mindig maradt a 
magyar irodalom e két nagyon rokon és személyeiben is közös csoportja között.” (ILIA 
Mihály, Irodalmi ünnep, Bárka, 2008. Forrás: http://www.barkaonline.hu/index.php?option= 
com_content&task=view&id=433&Itemid=2) (Az utolsó megtekintés ideje: 2013. szept. 
20.) 
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Dőltömre Tökmag Jankók lesnek: 
Úgy szeretnék gyáván kihúnyni 
S meg kell maradnom Herkulesnek. 
Milyen hígfejüek a törpék: 
Hagynának egy kicsit magamra, 
Krisztusuccse, magam megtörnék. 
De nyelvelnek, zsibongnak, űznek 
S nekihajtanak önvesztükre 
Mindig új hitnek, dalnak, tűznek. 
Szeretném már magam utálni, 
De, istenem, ők is utálnak: 
Nem szabad, nem lehet megállni. 
Szeretnék fájdalom-esetten 
Bujdosni, szökni, sírni, fájni. 
De hogy ez a csürhe nevessen? 
Szegény, muszáj Herkules, állom, 
Győzöm a harcot bús haraggal 
S késik az álmom s a halálom. 
Sok senki, gnóm, nyavalyás, talmi, 
Jó lesz egy kis hódolás és csönd: 
Így nem fogok sohse meghalni.10 

Adynak sikerült új dalaival betörnie a túl régóta stagnáló magyar irodalmi 
életbe. Pályája kezdetén – néhány kivételektől eltekintve – költészete ellen-
zőkbe ütközött, ám ez nem törte meg lelkesedését. „Minden év, túlélt év – 
írta Önéletrajzában – új seregét hozza hozzám az iskolás fiataloknak, leá-
nyoknak, fiúknak, s már ezért is érdemes a törvényes magyar költői korha-
tárt túl- és lefőzni s megmaradni a lehetőségek között, sőt fölött fiatalnak.”11 

Ady politikai, kulturális és irodalmi ellentétekkel terhelt életútját, az 
egész lényét és alkotásait átszövő küldetéstudata, még nagy betegen, szinte 
utolsó óráiban is a felszínre hozta belőle a vátesz költőt. A magyar történe-
lem kritikus pillanatában, 1918 őszén, az őszirózsás forradalom kitörése 
idején született meg az Üdvözlet a győzőnek című verse. A magyarságot osto-
rozónak, becsmérlőnek kikiáltott költő számos kortársát megszégyenítő 
józansággal kristálytisztán látja az országra leselkedő veszélyt, és az antant-
országoktól kér kegyes bánásmódot nemzetének. 
 
 
 
                                                   
10 ADY Endre Összes versei, Bp., Osiris, 2006, 230. 
11 ADY Endre, Önéletrajz, Az érdekes Újság Dekameronja, 1913, I. 
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Tanulmány Adyról 
 
Ady Endre holtában lett igazán a magyar nemzet költője. Az 1919. január 
27-én elhunyt költőt a Nemzeti Múzeumban ravatalozták föl. A koporsójá-
nál a kormány nevében dr. Kunfi Zsigmond, a Szociáldemokrata Párt egyik 
vezetője, a Berinkey Dénes által vezetett kormány közoktatásügyi miniszte-
re beszélt. A Nyugat munkatársai nevében Babits Mihály búcsúzott az el-
hunyttól. 

A temetést követő viharos történelmi korszakban – a Tanácsköztársaság 
idején, a román, a cseh és szlovák, valamint a szerb és horvát katonai alaku-
latok térfoglalása és Magyarország területének összezsugorodása közben, az 
1919 őszén megalakult új politikai államrendszerben és utána – megindult a 
harc Ady örökségéért. Voltak politikai csoportok, amelyek Ady eszméiben 
véltek maguk számára valami fontosat találni, míg mások a nemzet bukását 
megjósoló költőt kívánták felmutatni benne. Ebbe az összetett történettu-
dományi és politikatörténeti kontextusba tagozódik bele a kor irodalmi, 
társadalmi életében jelentős helyet elfoglaló Ady-kultusz. A kultusz feldol-
gozását nehezíti az emigrációba kényszerültek önigazolási szándéka, a kér-
désre irodalmi problémaként tekintő Babits, valamint a helyzetet harci kér-
désként interpretáló Földessy Gyula közötti szemléleti ellentét. Elkezdték 
gyűjteni a költő életére vonatkozó emlékeket is. Földessy Gyula, Ady lelkes 
híve, „poéta adminisztrátora” – ahogyan a költő maga nevezte – új verstani 
elméletet vélt kiolvasni műveiből, és ki akarták adni összes verseit. 

E felfokozott hangulatban kezdett hozzá Babits Mihály Tanulmány Adyról 
című dolgozatához. A tanulmány szövegének teljes kézirata nem maradt 
ránk. Az Országos Széchenyi Könyvtár Fond III/1918/37. számmal jelölt 
lapokon őrzi a szöveg néhány töredékét. Babits azon kevesek közé tarto-
zott, akik időben felismerték, hogy Ady műveit értőn kell olvasni, hogy a 
költő minden sora az utókornak is tisztán megmaradhasson. Adyról megje-
lent verseiből, tanulmányaiból és a Nyugat két Ady-számában olvasható 
írásaiból körvonalazódik Babits Ady költészetéről alkotott véleménye. Az 
ezekben a művekben kifejtett gondolataihoz kapcsolódik az a néhány kéz-
irattöredék is, amelyeket szintén az Országos Széchenyi Könyvtár őriz a 
Fond III/1898. és a Fond III/1899. számmal jelölt lapokon. A kézirattöre-
dékek Babits életútjának különböző szakaszaiból származnak. 
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Ady halála és a kultusz születése 
 
Az Ady-kultusz 1906-ban jött létre, majd 1919. január 27-étől egyre na-
gyobb méreteket öltött. A költőt övező rajongás életében, de főként halálá-
tól kezdve sohasem pusztán irodalmi, hanem legalább olyan mértékben a 
szemben álló táborok közötti csatározás volt, minden esetben telítve a té-
mától idegen emberi ambíciókkal. Igaz ez arra a korszakra is, amikor a jog-
díjak miatt éles szembenállás alakult ki Hatvany Lajos, az Ady-szövegek 
örököse, valamint Boncza Berta és az Ady-család között. A kultusz politikai 
céljai nyilvánvalóak voltak, így az Ady körül felhangzott viták 1919. január 
27-én bekövetkezett halála után sem csitultak el. 

Az 1918 novemberében megalakult kormány még életében méltatta a 
költő munkásságát és forradalminak tartott eszméit. A leromlott egészségű 
költőt felkeresték, és otthonában köszöntötték a Nemzeti Tanács küldöttei: 
„Mutass könyveidre Ady Endre! Mutass szívedre Ady Endre! Mutass hited-
re Ady Endre! Mutass a magyar lélek birodalmára, a te szellemi országodra, 
amelyet nem száll meg sem cseh, sem oláh, sem szerb, sem német s mely a 
jövendő magyarok örök országa. Ebben az országban a te utadon akarunk 
járni s kívánjuk Ady Endre, testvérünk, barátunk, drága jó Bandi, hogy mi-
hamarébb gyógyultan, sokáig járhasd velünk azt a nyílt utat, melyet te törtél, 
melyen, mint hív csatlósaid, boldogan járhassunk, mint oly rég megszoktuk, 
utánad, mindig csak utánad.”12 A Keleti Újság 1925. november 13-án megje-
lent számában Hatvany Lajos egy szuggesztív visszaemlékezést írt Ady End-
re temetése: Hű riport címmel, amelyben a búcsúztatás körül lezajlott esemé-
nyeket idézte fel. „A halál napjának délutánján a Pesti Napló szerkesztői 
szobájában egybegyűltek: Jászi Oszkár, Babits Mihály, Móricz Zsigmond és 
a kultuszminisztérium kiküldöttje: Czakó osztálytanácsos. Följegyzem e 
morbid konferencia jellegzetes apróságait: A tanácsos úr kezében egy nagy 
kék árkus papír volt: a Mikszáth temetéséről szóló akta: »ehhez a költségve-
téshez tartsuk magunkat.« Ebben a percben jelentkezett a pompes funčbres 
embere, aki kijelentette: »Én tudom, hogyan kell csinálni az ilyet.« Görgeyt 
is a múzeumból temették, meg Justh Gyulát is. […] Majd a beszédek sor-
rendjét állapítjuk meg s egyszersmind azt is, hogy a díszsírhely helyének 

                                                   
12 Pesti Napló, 1918. nov. 19. 
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felkeresésére Babitscsal, Móriczcal kimegyek másnap a temetőbe.”13 A ko-
rabeli sajtó cikkei, a visszaemlékezések, a korból fennmaradt fotók és felvé-
telek mind bizonyítják, hogy Ady temetése 1919. január 29-én tömegeket 
mozgatott meg. Az ország kormánya a nemzet halottjaként temette el őt. A 
temetés napja nemzeti gyásznap volt, és a szertartásról maga az állam gon-
doskodott. A gyászszertartást az azzal megbízott Vörösmarty Akadémia 
bonyolította le. 

Babits kéziratos hagyatékának két kézirattöredékén olyan szövegrészle-
tek találhatók, melyek az Ady-kultusz kezdetéhez és alakulásához kínálnak 
izgalmas kiegészítést. Az első Ady ötvenedik születésnapjának említésével 
indul, majd Babits kifejti, hogy negyed százada indult útjára „a Sugár”, Ady 
újító költészete. A költő e kettős ünnepen megjegyzi, hogy Adyt már indu-
lása óta elragadtatva fogadta, míg sok kortársa idegenkedett az új hangtól: 

[…] büszkén teszem hozzá hogy ezek között az első megpillantók közt voltam 
magam is! Titkos hajnal volt az, s nem lehetett csodálni, ha csak kevesen akadtak 
még, elég korán-kelők, akik nem restelltek megmászni magas és merész partokat 
ahonnan az emelkedő fényt meglephették horizontja szélén.14 

Egy másik töredéken Babits így vall Ady modern irodalomban betöltött 
szerepéről: 

Fényes igazodó pont ez a név, mint a sarkcsillag.15 

A halála után többen romboló és hasztalan módon nyúltak Ady irodalmi 
hagyatékához. Tanulmányaiban Babits az Adyt övező kultuszról, a költésze-
tét érintő polémiákról, az Ady személyes életével foglalkozó írásokról és 
mindezek káros hatásairól fogalmazza meg véleményét.  

Babits és Ady között kivételes szellemi kapcsolat fedezhető fel. Nagyon 
különböző emberek voltak, akik habitusukban, életfelfogásukban két végle-
tesen különböző személyiségtípust testesítettek meg – ám mindketten, 
mindketten érzékenyen reagáltak a világ történéseire (különösen 1914 és 
1918 között), és verseikkel, tanulmányaikkal a nemzetet előremozdító tö-
rekvések részesei voltak. E lelki kapcsolatról tesznek tanúságot egymásnak 
írt verseik. 

                                                   
13 Keleti Újság, 1925. nov. 13. 
14 A kéziratról készült felvételt lásd a tanulmányom végén található mellékletben, a 2. képen. 
15 A kéziratról készült felvételt lásd a tanulmányom végén található mellékletben, a 3. képen. 
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Az 1911-ben született Ady Endrének című versét Babits egy befelé fordu-
ló időszakában, komor fogarasi magányában írta. Adyval ebben az időben 
személyesen még nem találkoztak. Babits versében biztatja költőtársát a 
harcra és arra, hogy soha ne hallgasson el, hiszen akkor a magyar irodalom 
végleg kifakulna. A versben megfogalmazódik az is, hogy egy a céljuk és a 
küzdelmük:  

Ó te rég ismert ismeretlen, 
ki mellé csúful emlegettek, 
kinek nem tudtam lenni társa, 
de egy anyánk volt: Magyarország: 
Mégis vérek vagyunk mi ketten, 
bár ellentétek, együtt eggyek, 
harcom a harcod folytatása, 
s testvérül szólok íme hozzád.16 

A Fogarason átélt kitaszítottság érzésében Babits Ady harcias hangjából 
merít (költői) erőt: 

Nem értek néma lenni. Nem, nem! 
S szavam pelyhét nem vethetem 
idegen ajk sodrába. Ennen 
törvényem lenni végzetem... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
s mig képet oltáromra vágni, 
avagy szinnel igézni bírok, 
idegen kép nem fogja látni 
hajolását acél nyakamnak, 
s csak oly istent fogok imádni, 
 
akit én alkotok magamnak.17 

Babits e versét, melyet saját elmondása szerint soha nem a nyilvánosság-
nak szánt, a Nyugat 1915/ 22. számában olvashatta először a közönség, 
majd az 1913 és 1916 közti verseket tartalmazó Béke és háború közt című 
kötetében. A vers első versszakát később Ady temetésén mondott búcsúbe-
szédébe is beépítette. Babits 1911 és 1913 között született művei Recitativ 
című verseskötetben kaptak helyet. Az ebben szereplő alkotásokon nyo-
mott hagytak a Fogarason eltöltött évek: a versek gyakran az egyéni léthely-

                                                   
16 BABITS Mihály, Ady Endrének = B. M. Összegyűjtött versei, Bp., Osiris, 2007, 203. 
17 Uo., 205. 
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zet keserűségéről szólnak, hangulatuk melankolikus. Ady Babits Mihály köny-
ve (Kritika helyett vers) címmel fogalmazta meg véleményét a kötetről. Verses 
kritikája a Nyugat hasábjain jelent meg 1916. július 16-án. Ady Babitsról 
mint háborúellenes, az embertelenség ellen harcoló bajtársáról szól beszél e 
versben: 

Öntött szavak, kik egyre olvadóbbak, 
Barátom és én lelkem szavai, 
Be jó lenni és rejtve lenni jónak 
S nem gyilkos ágyút hizlaló vad ércnek, 
De a sümpölygő aljak fölött: bércnek. 
[…] 
Szép könyv, talán ha csak a keveseknek 
Tetszenél ma: dicsőséged s bajod, 
De sorsot ennél mégse hiszek szebbet: 
Öntött szavak, kik egyre olvadóbbak, 
Szálljatok szét jóságokként a jóknak.18 

Ady temetése óriási politikai visszhangot keltett. A Nemzeti Tanács által 
a változások eszmei előkészítőének tekintett Adyról kevesen mondtak sze-
mélyéhez, pályájához méltó búcsúbeszédet. A Nyugat munkatársai és a köz-
vetlen barátok nevében Babits Mihály búcsúzott a halottól. A „politikai 
zsivajon keresztül”19 áttört Babits temetésen elhangzott beszéde, mely már 
ekkor Ady valódi értékeire igyekezett rámutatni: 

A Nyugat íróinak nevében búcsúzom tőled. Ady Endre! Búcsúzom tőled mind-
azok nevében, akik hozzád a magyar irodalmi életben legközelebb álltunk: a had-
sereg tiszteleg az elesett vezér ravatala előtt! […] A te pályád úgy mutatott utat 
előttünk, mint a biztos, kincses ér a bányász előtt messze tárnákba, s oly biza-
lommal néztünk az arcodra… te merész kapitány! […] most egyszerre fölkerül-
tél, elérhetetlen magasságba valamennyiünktől, a nagy magyar Olympusra, ahol 
Petőfid, Csokonaid, Vörösmartyd fogad és üdvözöl, és ott fogsz ezentúl járni és 
ragyogni földi szemeinkbe; a halottak élén! […] Nem: most az igazi fényesek tá-
borában vezérkedsz örökre, és nem vagy többé senkinek alázatos, ki voltál itt 
lenn is 

Kevély szabad magyar, királyi gőgű, 
De fajod, néped és a fényes álmok 
Hódoló, harcos, hős alázatossa! 

 
[…] Vezér! nézz bennünket: a tieid vagyunk, egy részed él bennünk és csírázik, a 
te halhatatlanságod mibennünk indul el hosszú útjára.20 

                                                   
18 ADY Endre Összes…, i. m., 886. 
19 BABITS Mihály, Tanulmány Adyról, Nyugat, 1920/3–4, 128. 
20 GÁL István, Babits Mihály, Bp., Argumentum, 2003, 384. 
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A gyászbeszéd soraiban érezhető Babits megrendültsége, emellett Ady 
irodalmi, szellemi vezető szerepének hangsúlyozása politikai szerepével 
szemben. A ravatalnál elmondott beszédből is kiolvasható az a Babitsban 
rögvest megfogant gondolat, amely szerint Ady műveit össze kell gyűjteni, 
azokat értelmező módon feldolgozni és megjelentetni. E kezdeményezés 
alapmozzanatai közé tartozott a Nyugat második Ady-száma (1919/3.). Ba-
bits e szám vezércikkében is folytatja Ady halhatatlanságának, tehetségének, 
kivételességének leírását. Sorai itt sem üres szólamok, szavaival nem hajbó-
kol, hanem őszinte gyászát és nagyrabecsülését fejezi ki „a legnagyobb ma-
gyar költő előtt.”21 

Az 1919-es Ady-szám nem tartalmazza sem a ravatali gyászbeszédet, 
sem az ekkor szavakba öntött ódát. Az ismert búcsúbeszéd szövegéhez 
érdekes adalékként szolgálnak a babitsi kézirattöredékben olvasható sorok: 

Engedtessék meg a szerkesztőnek, hogy szerényen meghuzódjon, itt a füzet vé-
gén, s <…> |:ebben a pár:| sorban. Az egész magyar Irodalom Koszoruját 
gyűjtötte össze e Nagynak sírjára: milyen szegény virágot tudna ő most még eh-
hez Kötözni!22 

Az említett „füzet”, amelyhez Babits e kéziratban maradt utószót fogal-
mazta, a Nyugat második, 1919-es Ady-száma. Azt, hogy Babits Ady halála 
és temetése után fogalmazhatta meg e sorokat, igazolja a kézirat folytatása: 

Mit mondhatnék <…> még Adyról, ujat és enyémet? Ami <…> önkénytelen 
kifakad belőlem, az első fájdalomra, s a megdicsőülés első ragyogása láttán, azt 
elmondtam magam és a Nyugat nevében – ott a ravatalnál.23 

A kézirattöredék soraiból a költő olyan őszinte és mély megrendültsége 
érezhető, amelyet csak egy költőbarát és sorstárs elvesztése válthat ki: 

Az én <ajkamra> tollamra nem jön most se szám, se terminus. |:Mint akinek 
meghalt valakije ki hozzá közel állt: nem gondolhat a fájdalomtól arra hogy az 
örökségét vegye számon.:| Ady meghalt.24 

Babits nem érzi késznek magát Ady költészetének számbavételére, ám 
Nyugatban 1920-ban megjelent Tanulmány Adyról néhány fontos alapgondo-
lata itt is felmerül. Babits hangsúlyozza Ady irodalmi, szellemi vezető szere-
pét. A kézirattöredékben a költő az aláhúzott „tanulmány” szóval Földessy 
Gyula Adyról szóló első nagy tanulmányára, az Ady Endre: Tanulmány és 
ismertetés című írásra utalt, amely 1919-ben látott napvilágot a Huszadik Szá-
                                                   
21 Uo., 389. 
22 A kéziratról készült felvételt lásd a tanulmányom végén található mellékletben, a 2. képen. 
23 Uo. 
24 Uo. 
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zad lapjain. Babitsot az Ady halála miatt érzett fájdalom nem egy értekezés, 
tanulmány megírására késztette. A kézirat következő soraiban például Ba-
bits 1919 februárjában született Ady című költeménye fedezhető fel: 

Dicsérni még Adyt? Ó istenem, ha az Ő szavaival dicsérhetném – mintahogy he-
gyek, mezők és tengerek dicsérik a Napot, azzal a fénnyel, amit maga a Nap 
adott nekik! Csak igy lehetne Dicsérni <Adyt> igazán.25 

A költeménybe beépített sorok és a prózában megfogalmazott gondola-
tok meglelhetők a későbbi versben: 

surrant volna a fényes hómezőkön, 
mint holt vitéz fekete paripán – 
oltár elől mi, fölemelt kehellyel, 
válhatatlan nézünk a Tünt után! 

Mint gyászoljalak, hogyan dicsérjelek, 
ha kölcsön nem veszem a te szavadat? 
Hogyan dicsérhetik a napot a rét, a berek, 
erdőt, rőt ormok, puszták és tengerek, 
ha nem avval a sugárral, amelyet 
a Nap ad nekik, maga a Nap?26 

A versekkel megvalósult lírai párbeszédet Babits Ady című költeménye 
zárta. A versből kiolvasható alapgondolatok felismerhetők a Tanulmány Ady-
ról című munkájában is. Babits nyomatékosítja, hogy Adyt legérzékleteseb-
ben, legkifejezőbben saját szavaival, saját fényével lehet elbúcsúztatni, és e 
versben is szól Ady eszméjének halhatatlanságáról. 

Ady világába belehelyezkedve, költészetét értelmezve kell feldolgozni 
irodalmi hagyatékát, a gazdag hagyatékot, amit ez a költőóriás maga után 
hagyott. Babits Adyétól eltérő alaptermészetével is pontosan értékelte köl-
tőtársa szerepét és jelentőségét. Költeményeihez és Ady személyéhez való 
értő hozzáállásának fontos lépcsőfoka volt a Tanulmány Adyról. 
 
 

Az Ady-tanulmány sorról sorra 
 
Babits a Nyugat 1920/3-4. számában közölte a Tanulmány Adyról című írását. 
Munkájában minden olvasót, irodalommal foglalkozót Ady világának felfe-
dezésére, kincsének megismerése és arra biztat, hogy mindezt politikától, 
előítéletektől mentesen tegye meg. Emellett mélyreható kritikai elemzés alá 

                                                   
25 A kéziratról készült felvételt lásd a tanulmányom végén található mellékletben, a 2. képen. 
26 Uo. (A szövegrészt lásd még: BABITS Mihály, Ady Endrének, i. m., 2007, 572.) 
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veti Földessy Gyula Adyról szóló tanulmányát, az Ady Endre: Tanulmány és 
ismertetés címűt. Földessy Ady közeli baráti köréhez tartozott, verseinek ra-
jongója, és 1921-től verseskötetinek gondozója volt. Életpályájára lényegi 
hatást tett Ady és költészete: tanulmányaiban verseit kommentálta, szimbó-
lumait elemezte. Ezt teszi már legelső Ady-cikkében is, mellyel Babits po-
lemizál. Babits Mihály Tanulmány Adyról című munkája ebből a szempontból 
tehát az Adyról megfogalmazott gondolatai mellett a költő életművével 
kapcsolatos csúsztatásokra való rávilágításként és ezek egyfajta összefoglaló 
jellegű bírálataként is értelmezhető. 

Az 1900-as évek elejére jellemző modernizációs folyamatok – ahogy ezt 
már tanulmányom elején kifejtettem – magukban foglalták a közélet több 
területének megújítását. Ady Endre az irodalomban verseivel, a sajtóban 
cikkeivel, valamint a nyilvánosságban betöltött szerepével az új felé töreke-
dett: „ő merész és fájdalmas kézzel belenyúlt ennek az országnak legkénye-
sebb, legmélységesebb problémáiba”27 – írja Babits. A modernizációt sürge-
tők csoportja – és köztük Ady is – messzebb látott a századeleji min- 
dennapokat érintő, csupán politikai érdekeltségűnek beállított problémák-
nál. Az ország gondjainak gyökerét ennél mélyebben keresték, a kor prob-
lémáit pedig szerteágazóbbnak látták. 

Babits tanulmánya tartalma szerint több részre osztható: szól Adyt ért 
vádakról és megcáfolja ezeket, beszél Ady egész költészetét átfogó, Danté-
hoz közelítő szimbolizmusáról, és aprólékos pontossággal kitér Földessy 
Ady költészetét elemző munkájának tévedéseire is. Ady szimbólumvilága 
egész költészetét átszövő, bizonyos alakjaival, motívumaival vissza-
visszatérő, élő jelenség, mely elsősorban saját életének szimbolikus voltából, 
tulajdonképpen magából Adyból fakad, és ezért lefordíthatatlan. Babits 
Adyt e vonatkozásban Dantéhoz hasonlítja: állítja, hogy Dante is ilyen mély, 
saját életében gyökerező szimbólumokat hozott létre. Fontosnak tartja még 
Babits Ady szimbolikájának metafizikai vonásait: 

az ő metafizikája egyszerüen minden dolgok szimbolikus voltának nagy érzése; 
elsősorban a saját élete szimbolikus voltának érzése: ez a metafizika nem 
halványitja; hanem még növeli az Élet fontosságát. Az élet maga a nyelv melyen 
a Titok beszél: más nyelven az Ady-titkok nem tudnak beszélni. Igy itt minden 
szó ezé az életé. <…>.28 

A szimbólumok, a metafizikusság és az élet egybefonódik és egymással 
egybefonódva értelmezendő Ady költészetében. 

                                                   
27 UŐ, Tanulmány Adyról, i. m., 128. 
28 A kéziratról készült felvételt lásd a tanulmányom végén található mellékletben, a 4. képen. 
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Az Adyt leggyakrabban ért rágalmak egyike „hazaárulása” volt. A versei-
ből tévesen levont következtetéseket látszott erősíteni az is, hogy 1915 után 
a már súlyosan leromlott egészségű költőt többször is katonai szolgálatra 
hívták be, aminek ő betegségei miatt nem tudott eleget tenni, és ezért fel-
mentést kapott. Az elvakult nemzeti előítéleteket valló folyóiratok visszata-
szító stílusban támadták őt. Babits kifejti, hogy Adynak nincs miért bocsá-
natot kérnie, hiszen sosem cselekedett hazája ellenében, így a sárral 
dobálódzók szót sem érdemelnének, ha 

…nem volna szomorúan jellemző adat ez arról, mily hitvány fogalmaik vannak 
Adyról a márma-üvöltők közt még azoknak is, akik verseit dicsérik és utánozzák, 
s forradalmas magyar nevét a saját hecc-magyarságuk cégérévé szeretnék hamisí-
tani, mindannak megcsúfolásával, amit Ady szeretett s hirdetett.29 

Ady minden mást felülíró életszeretetével, életközpontúságával nem fér-
hetett össze az életeket eltipró háború világa. Ezzel az életigenléssel és há-
borúellenességgel Babits is mélyen azonosulni tudott. 

S ezzel az életigenléssel megint visszaérkeztünk az Ady-rendszer központjába. 
Aki önmagában az életet oly vallásos áhítattal érzi, oly szimbolikusan nagy do-
lognak érzi: az nem a »halál rokona« (mint ahogy egy fiatalkori versben írta, mi-
kor még nem ismerte eléggé önmagát) –, hanem szerelmese minden életnek és 
életszerűnek, az élet és továbbélés minden nagyszerű szabadságának. Ha van 
Adynak hirdetett igéje, prózában kimondható próféciája: ebben van az. 

Az Isten: Élet - halleluja! – 
S az Életnek sohasincs vége, 

– mondja; és másutt ismét: 

…Isten: az Élet igazsága  
Parancsa ez: mindenki éljen,  
Parancsa ez: mindenki örüljön,  
Parancsa ez: örömgyilkos féljen,  
Parancsa ez: mindenki éljen. 
 

És ebből fakad Ady egész emberi hitvallása, állásfoglalása a politikában, szocia-
lizmusa. Szeret minden kultúrát, haladást, szabadságot, mindent, ami az Életet 
gazdagíthatja, színesítheti, elevenítheti. És gyűlöl minden elnyomást, minden 
szegénységet, minden maradiságot, mindent, ami az élet kiélését akadályozza 
vagy lehetetlenné teszi. Ez a kulcsa a Pénzhez szóló himnuszoknak, majd forra-
dalmi verseinek is. Pacifizmusának is ez a kulcsa. A háború rossz, mert az életet 
pusztítja, korlátozza, rabbá teszi.30 

                                                   
29 Uo. 
30 Uo., 140. 
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E fenti idézetben is olyan gondolatokat fogalmazott meg Babits, ame-
lyek közelebb visznek Ady költészetének megértéséhez: feleleveníti Ady két 
versét, az Ének a Visztulán (Vér és arany, 1907) és Az Isten harsonája (Az Illés 
szekerén, 1908) címűt. Babits arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a költő az 
élet és a szabadság költője, amit műveit értőn, nyitott elmével olvasva meg-
érezhet, hiszen Ady minden sorával erre utal. Ady publicisztikáiban is sok-
szor tűnik fel a Babits által oly fontosnak tartott életszeretet. Egy helyen így 
fogalmazott: „A legdrágább a világon az élet, az élet az egyetlen igazság s az 
élet az egyetlen cél.”31 

Babits tanulmányának kézirattöredéke egy helyén kapcsolódik Nyugatban 
1923-ban megjelent Utolsó Ady-könyv című írásához is. Az ötödik fakszimi-
lén látható első bekezdésben egy betoldás található, melynek helyén eredeti-
leg ez olvasható: 

:|kiismeretünk kinzó hangjai elől szoktuk – ezt a hangot ma tulkiabáljuk «…» ez 
is egy módja hogy elnémitsuk. A próféta nevét kiálltjuk s alakját idézzük – gesz-
tusait és pózait, amikkel hangsulyt adott hajdan szavainak, – s felejtjük, hogy a 
gesztusok értelmetlen torz képet adnak a szavak nélkül – hogy a póz csak olyan, 
mint festék, amit <a szinész> «…», hogy a lámpák fénye el ne halványitsa.32 

A „gesztus”, a „póz” és a színészként értelmezett költő képe az említett 
tanulmányban visszaköszönnek, valamint bővebb kifejtésre kerülnek. E 
tanulmány az Ady-kultusz akkori veszélyes vadhajtásaira figyelmeztet, Ady 
posztumusz kiadott, Az utolsó hajók című verseskötetének kapcsán: 

A költő pedig nem primadonna s emlékének nem volna szabad hasonlatosnak 
lenni egy primadonna emlékéhez. Mást és komolyabbat! […] A próféta ruháit 
csókolják s szavait felejtik. A próféta gesztusát idézik. […] A póz marad, s a póz 
nem a legbecsesebb tétele egy nagy ember életszámlájának. […] A költő hagyaté-
ka, a költő maga, a nagyszerű oeuvre eltűnik a pózok és frázisok mögött.33 

A tanulmány Földessy írását elemző bekezdéseihez kapcsolódik a Figyelő 
hasábjain 1921 januárjában és márciusában megjelent Megjegyzések Földessy 
Ady-könyvére című Babits írás. Babits tizenöt pontban szakszerűen, akkurá-
tusan számba veszi és reagál Földessy meglátásaira. Babits hangneme itt 
kissé eltér az első írásáéban tapasztalhatótól, finom iróniával fűszerezi sora-
it: „Földessy egy helyt arról panaszkodik, hogy én szerénynek nevezem. 
Visszavonom. Valóban nem szerény. Jobban tenné, ha az volna.”34 Tizenöt 
                                                   
31 ADY Endre, Monna Vanna igazsága, Nagyváradi Napló, 1903. febr. 7. 
32 A kéziratról készült felvételt lásd a tanulmányom végén található mellékletben, az 5. képen. 
33 BABITS Mihály, Könyvről-könyvre: Az utolsó Ady-könyv, Nyugat, 1923/24. Forrás: http://epa. 
oszk.hu/00000/00022/00349/10542.htm (Az utolsó megtekintés ideje: 2013. szept. 20.) 
34 BABITS Mihály, Megjegyzések Földessy Ady-könyvére, Figyelő, XIV/1, 473. 
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pontjában Babits kitér az Adyval kapcsolatban felmerült zsenikérdésre, a 
szimbolizmusra, a versekben található filozófiára, valamint a versek Föl- 
dessy által készített értelmezésére, mely értelmezés kizárólag a költemények 
szótagszámából levezetett elméleten alapul. 

Babits tanulmányában leírja, hogy Ady alkotásai kortalanok, minden 
időben relevánsak maradnak, és hogy szuggesztív verseinek értelmezése egy 
hosszú időt igénybe vevő bányászathoz hasonlítható folyamat: mert versei-
re, újításaira, ha nem is az 1920-as esztendő jelenében, de valamikor az Ady 
által is vágyott Holnapban szükség lesz – és akkor majd megértő lelkekre 
talál. A végszóban pedig Ady halhatatlanságának, egyediségének ad hangot: 
„Ady versét pedig – mint a Toldi buzogányát – csak bámulják, de forgatni 
nem tudják többé a törpe utódok.”35 
 
 

Melléklet 
 

I. Babits Mihály kézirattöredékei Adyról (1919–1927) 
 

 

                                                   
35 BABITS, Tanulmány Adyról, i. m., 147. 
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II. Babits Mihály: Tanulmány Adyról (1920) – töredékek, részletek 
 

 
 

 



 

 
 

 




