
FARKASDY DEZSŐ 

BIBLIAI EREDETŰ IGENEVES SZERKEZETEK ADY KÖLTŐI NYELVÉBEN 

1. Ady Bibliája 

1917-ben a költő, mikor Kőhalmi Béla, a Könyvtári Szemle szerkesztője, a közéleti emberek sorában 
őt is megkérdezte olvasmányai felől, nyilatkozatát ezzel kezdte:,,Állandó olvasmányom voltaképpen 
nincs is más, mint a Biblia..." így igaz ez különösen betegsége idejére, de vele van ez a könyv 
gyermekkorában éppúgy, mint költői működésének legvirágzóbb éveiben.1 Mint debreceni újságíró, 
azzal ajánlja Arany mindennapi olvasását egyik kollégájának, hogy „Arany a bibliából tanult meg 
olvasni. Onnan hozott ragyogó szókincset, - meg a Szenczi Molnár Albert Zsoltáraiból. . ."2 

1910-től kezdve néhány versét bibliai idézettel vezeti be. A Minden-Titkok versei közül kettőt: 
Örvendezz, ifjú, ifjúságodban a Prédikátor könyve végéről való, a héber szöveg szerint a l l . rész 9. 
verséből: bizakodó intelme önmagához. A gyülekezet sátorában idézete, a Krónikák második könyve 
1. részének 6. verséből, motiválja egész visszatekintését eltelt másfél évtizedére. - A menekülő e'/eí-nek 
már négy versét indítja idézettel: A megőszült tenger a Jób könyve 41. részének 31-32. (ül. a héber 
szöveg szerint 23-24.) versének alapján színes képek sorát adja a félelmetes Leviatánnak (a krokodil 
mesés leírása ez): felkavarja a Mélység vizeit, mint az ember a fazekat vagy a festők mozsarát, ületve 
keverő edényét (a mocsár szó az első Károlyi-biblia helyesírási bizonytalanságából ered): a költő várja 
azt az óriási erőt, mely egyszer majd felkavarja a magyar tespedtség mély vizeit. - A Dühödt, halálos 
harcban sorai felett a Siralmak könyve 1. részének 20. verse áll: külső és belső harcokban emészti 
magát, miközben az Ég felette részvétlen változatlansággal kéklik. A Bosszús, halk virágének idézete 
kissé csonkult szöveg, ténylegesen a Zsoltárok könyve 71. zs. 9-11. verseiből való indítás. - Az Isten
hez hanyatló árnyék a Zsoltárok könyve 109. zs. 23. verséből veszi címét és főmotívumát, de a hátteré
ben ott van az-egész zsoltár. 

A Ki látott engem"! versei közt A kényszerűség fája átvezet az Újszövetségbe s éppen a Hegyi 
beszédbe: a Máté evangéliuma 7. része 16/b versével teszi mérlegre eddigi politikai tevékenységét. - A 
Hóseás átka soraiban a költő a prófétával azonosul: mindketten országuk vezető rétegének eltűnését 
jósolják; Hózseás könyve 9. része 14. v. és 13. rész 3. verse. - A Hal helyett kígyót idézete a Máté 
evangéliuma 7. részének 10. verséből, az eredeti összefüggéséből kiragadva, csak az utolsó verset 
motiválja. 

A halottak élén verseinek idézetei sajátos összetételűek, az első világháború jegyében. A Mai 
próféta átka idézete Ezékiel próféta könyve 7. része 23., 25. és 26. verseiből vett részletek. - A „Te 
előtted volt" idézete nem a Siralmak könyvéből, hanem Jeremiás próféta könyve 23. részének 1. és 17. 
részének 16. verséből való - kis kiegészítéssel. - A Titok arat idézetével a Biblia, végére lapoz a költő: 
János jelenései könyvéhek 17. részéből kiemeli 3. és az 5. vers részleteit, beledolgozva a környező 

1 KŐHALMI Béla: Könyvek könyve. Bp. 1918. 81. sk.; VARGA József: Ady elfelejtett vallomása 
kedves olvasmányairól és ismeretlen levele Kőhalmi Bélához. ItK 1958. 510. sk. ADY Lajos: A, E, Bp. 
1923. 38.sk. 48., 154. 

3 KOVALOVSZKY Miklós: Emlékezések A. E.-ről. II. 1961. 30. sk., 168. sk. DÓCZY J.-FÖL-
DESSY Gy.: Ady-Múzeum I—II. Bp. 1924-25. 
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versekből a „nagy Parázna" vagyis a Háború képét a költeménybe. - Ugyaninnen van A csodák 
föntjén idézete is, közelebbről a 8. rész 10. és 11. és a 9. rész 1. és 6. verseinek a részleteiből. Ezek az 
„avas ijjedelem" képei, melyekkel tele volt a háború nyomorúságaiban kínlódó ember. - A Nem 
csinálsz házat hosszú idézetében - a Krónikák első könyve 28. részének 2. és 3. verséből - bevallja, 
hogy ő is, mint a harcos Dávid, dolgavégezetlen: nem csinált semmit végig. - Ezt a gondolatot folytatja 
A szétszóródás előtt c. versében is, de most már az egész magyarságról, a Dániel könyve 11. részének 
21., 23. és 24. verseinek részleteit idézve. - „Az utolsó hajók" első verse is: a Nincs itt ország is ide 
sorakozik; Jóel próféta könyve 1. részének 4. verse festi a nagy sáskajárás következményeit, Ady meg a 
magyar történelem sáskajárásait s a végsőt. 

Az idézetek sora, az 1910 és 1918 közti évekből, már magában is tükrözi az életerejében mindegyre 
gyengülő költő benső változásait, a Biblia olvasásának növekvő szenvedélyességét s a végkifejletet is, 
melyben elpusztult Magyarország, a költő s Bibliája. . .3 De elárulják azt is ezek az idézetek, hogy mi
lyen volt Ady Bibliája, melyik fordítás melyik kiadásának lapjait forgatta. Hogy ez a Károlyi-biblia volt, 
afelől nyilatkozatai sem engednek kétséget, de természetesnek kell tartanunk, ismert viszonyaink 
között. Ha az Ezékiel próféta könyve 7. részének három versét nézzük, közelebbről is meghatározhat
juk az ő Bibliáját: 

az 1872-i kiadásban: „ . . . a föld rakva vérnek ítéletivel, 
és a város rakva álnoksággal. 
. . . és békességet keresnek, de 
nem lészen. 
Egy romlás a másikra jő . . . " 

az 1898-i fordításrevízió szövege: „. . .a föld tele van véres ítélettel 
s a város tele van erőszakossággal. 
. . . s keresnek békét és nincs. 
Egy romlás a másikra jő . . . " 

Az 1872-i kiadás régi Károlyi-szöveget őriz, az 1908-i revízió szövegében pedig ez esetben folytatódik 
az 1898-ié, bár más helyen erősen eltér tőle. Az 1872-i szöveg megy tovább a következő kiadásaiban 
illetve lenyomataiban: 1873, 1875, 1883, 1885, 1891, 1893, 1894, 1896, 1897. De megjelennek e 
szövegváltozat lenyomatai a század elején is, tekintettel az öreg olvasókra. Ady Bibliája tehát csakis e 
kiadások egyikéből származhatott. Szerette ennek ódon nyelvét és nem keveset merített belőle.4 

1912-ben Kova Albert Ady és a biblia c. tanulmányában ezt írta: „Ami Adyban a bibliai, az nem a 
szó, hanem a látás, a szín és a forma. Innen van az, hogy sok Ady-képnek az értelmi kulcsa (már amennyi
ben az idegenszerűnek látszana): a bibliai héber nyelv." E nem egyértelmű megnyilatkozásnak végső 
következtetése helyes.5 De kérdezhető, hogy létezett-e itt valamely nyelvtörténetileg megragadható 
folyamat? Voltak-e a bibliai héber nyelvnek olyan jellegzetes elemei, melyek a fordítók munkája 
nyomán átszármaztak a befogadó nyelvekbe - oly módon, hogy a fordítások általuk különleges nyelvi 
színezetet kaptak? A héber nyelvből kiindulva, nem olyan átlagos tényekre gondolunk, mint az igék 
vonzata stb. Ilyen ún. hebraizmusok bőven vannak a Biblia latin fordításában, a Vulgatában, s nem 
hiányzanak Károlyi és Káldi magyar nyelvéből sem; ezek azonban idők folyamán legnagyobbrészt ki
küszöbölődtek. Gondolunk itt elsősorban az igenevekre. Ezek közül a hagyományosan inflnitivus 
absolutusnák nevezett teljesen igei és főnévi természetű lehet. Gondoljunk Ady főnévi igeneveire 
(„Sírni, sírni, sírni" stb.), bár ily töménységgel nem találjuk az ószövetségben. Az inflnitivus 
constructus pedig személyraggal és elöljáróval ellátva egész mondatokat fejez ki. Legfőképp ezek adják 

3 ADY L.: i. m. 230. sk. KOVALOVSZKY: i. m. 174. sk. 
4 ERDŐS Károly: Károlyi Gáspár bibliafordításának törzskönyve. Bp. 1940. (VASADY B.: Károlyi

emlékkönyv 40. sk.) A. E.: Válogatott cikkei és tanulmányai. Bp. 1954. 267., 334., 369. stb. 
s KOVA Albert: Ady és a biblia. Múlt és Jövő 1912.1—II. 22-25., 78-79. 



az antik héber szövegek lapidáris jellegét. Mint a magas hegy a síkság és a dombvidék fölé, úgy 
emelkedik föléjük kifejezőerejével az inflnitivus absolutus cum verbo finito eiusdem radicis szószerke
zet. A törvényhozás és a törvénykezés, meg a prófétai dikció nyomatékos kifejezésű nyelvében a 
törvényadó Jahve akaratának a hordozója. Felhasználják ugyan az elbeszélők is alakjaik szájába adva, 
később is bővítésekkel fellazítva, majd a kései irodalomban már csak nyomokban.6 Az Ószövetség 
antik görög fordításában, a Septuagintában (LXX) a személyragos ige mellett nem főnévi igenevet 
találunk e szószerkezetben, hanem a főnévi igenevek más célú felhasználása miatt helyükön főnévi 
határozó vagy melléknévi igenév áll (infinitivus csak ritka esetben). A LXX, mint az ókoreszténység 
szent könyve, volt az alapjuk a latin fordításoknak s a belőlük alakult Vulgatának: a szószerkezet is 
változatlanul megy át ide. Csakhogy míg a görögbe e kifejezés kétharmada került át a héber szövegből, 
a latinba már csak bőven, egyharmada, az eredeti Károlyiéba ennek kétharmada). (Közel ennyi Ady-
nál!) A középkor magyarjai főnévi és melléknévi-igenévi határozóval építettékbe nyelvükbe.7 Erre az 
első nyelvtörténeti rétegre rakódott rá a későbbi fejlődés hozadéka a bibliafordításokból, melyek már 
részben a héber szöveg alapján készültek. A XVI. században nálunk is nagy volt az érdeklődés a héber 
nyelv iránt, a XVII. században pedig nagyot fejlődött oktatása a hazai protestáns iskolákban, nagyrészt 
a hollandiai kapcsolatainknak köszönhetően.8 Tótfalusi Kis Miklós írja az 1685-i szép Bibliája elő
szavában, hogy ez a hatodik kiadás (a Károlyi-bibliák sorában) „a Belgyiomi Akadémiákban tanuló 
Magyaroknak forgólódások által" jöhetett létre. De már hasonlót olvashatunk az 1645-i Rákóczi-
Lórántffy-biblia előszavában is. Éppen ez a kezdete a latinos Károlyi-biblia feldúsulásának a jellegzetes 
szószerkezetekben. A kiadók igénybe vették a magyar diákok segítségét az átdolgozásban, amelyet 
szükségessé tett a helyesírás és a nyelv gyors fejlődése. A diákok mélyebb átdolgozásra is merész
kedtek, de minden következetesség nélkül. Az így nyert eredmények állandósultak az 1747-i utrechti 
és az 1751-i bázeli kiadásban és átmentek a következőkbe, így abba a szövegbe is, melyet Ady olvasott. 

2. Ady bibliai eredetű és leszármazott igeneves szerkezetei 

Vizsgáljuk meg Ady költői működésének időszakait: mit s honnan örökölt, mit vehetett minden 
valószínűség szerint Bibliájából, s mit alkotott saját maga a magyar nyelvi hagyomány vonalában e 
szószerkezetek terén: 

1899 
Mesét mondok: „Délibáb volt a lány szerelme, 

Mely kopár pusztát szánva-szán..." 

Közvetlen bibliai példája nincs, de hasonlók irodalmi példája nem hiányzik: bánva-bán stb. A szerkezet 
egészen hagyományos. 

A műhelyben: .Küzdöttem balga küzdelemmel..." 
Szétosztva minden szent hevet. 

6 P. JOÜON: Grammaire de l'Hébreux biblique. 1923. Inst. Biblique Pontif. Róma. 358. sk., 
347. sk. F. E. KÖNIG: Historisch-comparative Syntax der hebräischen Sprache. Leipzig 1897. § 112. 
sk. H. BAUER-P. LEANDER: Historische Grammatik der herbräischenSprache des Alten-Testaments. 
I. Halle, 1922. 277. sk. 

7 HORVÁTH János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Bp. 1931. 80. sk., 255. sk. 
8 DÁN Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. 

1973. 62. sk.; FÖLDVÁRY László: Komáromi Csipkés György és Bibliája. 1891. ProtSzle 315-335., 
515-531.; S. SZABÓ József: Károlyi Gáspár élete és munkássága. 1940. (VASADY: Károlyi-emlék
könyv 7-25.) 
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Ady alkotása a főnévi határozós hagyományos formájában. A szórend lerontja kifejezőerejét. 

1903 
Lázban: >A sarkon állok lázban égve. Várva, 

(Merről villan meg hófehér ruhája,) 
Várom (a régi, ifjú vággyal, kedvvel,) 
Várom a régi diák-szerelemmel, . . . " 

A sorok felfoghatók keletkezés közben felbomlott igeneves szerkezetnek - erre van elég motívum 
itt -, de szándékos bővítésnek is (a bővítések zárójelben). Hasonló: A lápon c. versében, melyet az 
Új versek közé sorolt: 

„Ködomlasztó reggelre várva, 
Várván, jön-e virradat.,, (Vízió a tápon). 

Az igének e két alakja a közbeszédben is együtt él és vonzza egymást. A Bibliában is nem egy ilyen 
bővítések által felbontott szószerkezet van. Ki hinné, hogy Ady Bibliájának két verse mögött ugyanaz 
a héber kifejezés áll: 

.. .rbv\ tóéh .. .{rbm) rb&i'. 
Krónikák II. könyve 36. rész 15. verse: 
„ . . . az ő attyaiknak Ura Istene 
küldené hozzájok az ő Prófétáit 
jó idején..." 

Jeremiás prof. kve 25. rész 4. v. 
„És elküldte az Ur ti hozzátok 
. . . a Prófétákat, reggel felkelvén 
és küldvén. . . " (Vulgata!) 

Az első leegyszerűsíti a mondatot: az alapige két alakját összevonja, a bővítő inf. abs.-t időhatározóvá 
teszi, aminthogy a héberben is határozóvá vált. A második nem tudott megbirkózni a hibás szerkezet
tel, de világosan látható belőle a felfordított szórend (vagyis a személyragos ige került előre) és az inf. 
abs.-nak az élről kötőszóval a mondat végére szorulása. A fogság utáni irodalomban gyakori e jelenség. 
Adynál nemcsak belső bővítések, hanem a környező kifejezések és a versszerkesztés miatt is keletkez
nek felborult szórendű szerkezetek. 

Hazugság nélkül: „Két sáppadt, fáradt ember üdvét 
Egymásra lelve sem leli,..." 

Olyan mondat, amilyent jó nyelvérzék és nem kevés olvasása a Bibliának eredményezhet. Ady mintha 
héberből fordította volna, pedig nincs közvetlen példája az Ószövetségben. Remek a két igei elem 
vonzatainak a kapcsolása s a tagadószónak a kettő közé állítása, aminthogy a tagadószó a héberben is 
középre kerül, mert a második helyen álló személyragozott igéhez tartozik. A szószerkezetnek ezek 
az elemei külön-külön is előfordulnak. Ez általános Ady nyelvében. 

Kihűlve: » • • • Ilyenkor szeretnék szeretni, 
De nincs már nékem semmi lángom,..." 

Az alkotóelemek együtt vannak, de a felforgatott szórend miatt a „szeretni" igenév még kiemelő 
jellegét is elvesztette. Ady sajátja. 
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1906 
Midász király sarja: „Úr és vidám lesz Midász sarja itten, 

Kacagj csak nádas, én hiszek a hitben." 

Itt is együtt vannak az alkotóelemek, de a szórend miatt a hangjáték gyenge. Ezzel az igével találunk 
azonban igen sikerült szerkezetet is. 

7907 
Beszélgetés egy szekfüvel: „Míg nem jöttem, koldusok voltak, 

Még sirni sem sírhattak szépen. 
Én siratom magam s a népem." 

Mintaszerű szerkezet teljes kifejezőerővel, már amennyire ezt a főnévi igenév kiemelő jellege lehetővé 
teszi. A Mikeás próféta könyve 1.rész 10. verse adja az eredeti kifejezést: *DSfi~7t$ *D2- A LXX-ban 
elvetélt szöveg, a Vulgatában főnévi határozóval: lacrimis ne ploretis. Károlyi leegyszerűsítette - la
posan: „Ne siriatoc. . ." Az átdolgozások következtében Ady már így olvashatta: „ . . . sirván ne 
sírjatok..." Aligha kerülhette el a szemét, hiszen a prófétákat olvasta a legszívesebben. 

Fölszállott a páva: „Kényes, büszke pávák, Nap-szédítő tollak. 
Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap." 

Az első sor igen erős festőisége s az igeneves szerkezet kifejezőereje a másodikban különös súlyt ad a 
tartalommal teli, de formában egyszerű mondatnak: ,.másképpen lesz holnap". A „hírrel hirdessétek" 
a legharsányabb riadó az úri vármegye ellen. Ady alkotása - hagyományos formában. 

Pénz a remeteségben: „Éltem és halálra vártam 
S várván várva a véget.. ." 

Láttuk, hogy évekkel előbb mint feszengett Adyban e kifejezés. Utóbb négy ízben is előjött, ha nem 
is mindig sikeresen. Itt most azt kell kiemelnünk, hogy a szerkezetet két igenévi határozóból építette 
fel, előre téve a régebbi formát, ahogy ezt zsoltárénekben megszokta. 

1908 
Seregély és galamb: „Pihés, fehér, szűzi galambként 

Halok meg szép galamb-/iaiá//ő/." 

A Halál sűrű emlegetése közben mindössze háromszor fejezi ki magát e szószerkezettel, s csak egyszer 
sikerülten, holott a Bibliában ez a leggyakoribb e témában. Itt nem annyira a belső bővítés, hanem 
a szórend felforgatása a sikertelenség oka. 

1909 
Szeretném, ha szeretnének: „De, jaj, nem tudok így maradni, 

Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak." 

A kifejezés egyszerű kijelentő formája Mózes II. könyve 3. része 7. versében olvasható: WX"! HKI. 
A LXX-ban szabályosan: 'IbCbv éi&ov. A Vulgata laposan: Vidi . . . Ezért a magyar fordításokban is 
jellegtelen. Csak a nagy hebraista Komáromi Csipkés György marad a hagyomány vonalán: „Látván 
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láttam az én népemnek nyomorúságát..." Ezt azonban Ady nem olvasta, mert az egri érsek fényes 
papi segédlettel égettette el a Hollandiából érkezett könyvszállítmányt, úgyhogy csak kevés példánya 
maradt fenn. A kifejezés még Ézsaiás próféta könyve 6. részének 9. versében is olvasható, ha nem is 
kijelentő módban és felborított szórenddel: 1K*1 IfctTl. A LXX-ban -már szokott szórenddel: 
ß\enovre<: ß\e\pere. így adták Jézus szájába az evangélisták (Máté 13., Márk 4. és Lukács 8. részében). 
A Vulgatában az inf. abs. főnévként kezelt: videte visionem... Az evangéliumok szövegét viszont 
a LXX szerint adja: videntes videbitis... Ennek a szövegnek akkora volt a tekintélye, hogy még a 
humanista Béza is ezt a vonalat követte pl. Máté ev. 13. része 13. és köv. verseiben: et conspicientes 
conspicietis et non videbitis. . . . A Müncheni kódexben is ez a hagyomány él: latuan lattoc . . . 
Pesti Gábor fordításában, 1536: hogy latwan lássanak... (Márk ev. 4. rész 12. v.). Hasonló Heltainál 
is. így hozza Károlyi is: . . . látván lássatok... (Ézsaiás 6. rész 9. verse). És így Ady Bibliájában is. 
Sokat emlegetett kifejezés. 

Északi ember vagyok: „Miért lármázzak hangosan? 
Csupán azért, mert élve élek." 

Ady ezt Ezékiel prófétánál olvasta, bár másutt is előfordul. Az ítéletmondó kegyelmet adó szava, 
szemben a „halállal halsz" igéjével. A kánaáni kultúrák ősi öröksége, a Biblia legrégibb elemei között. 
Ezékiel sorozatosan mondja ki könyve 3., 18. és a 33. részének verseiben: ITPP VH. A LXX főnévi 
határozóval adja: fonj? Srjoercu. A Vulgata is többnyire így: vita vivet. . . , de participiummal is: vivens 
vivet... Heltainál: „élettel él...", de Károlyinál: ,4lvén él...", de többnyire: ,jélve él..." Ady 
Bibliájában: ,4lvén él..." 

A tenger ákombákoma: „Tengerre írva irják most meg, 
Hogy ki vagyok, hogy mi vagyok." 

Ady alkotása a magyar nyelvi hagyomány vonalában. Az igenévi határozó gyakori a protestáns egyházi 
nyelvben: írva található . . . " 

A Lóri csókja: „Nem halnak éhen volt királynők, 
Jobbágy szívekre lelve-lelnek ..." 

Az alapformát ismétli a korábbi bővítettel szemben. Ady alkotása. 

Másokért halunk meg: „S tornyosán tornyosulnak 
vétkeink vert felhői,... 

És mi halkulunk halkan 
És mi meghalunk halva . . . " 

Az első Ady alkotása - a nyelvtani forma szerint szabályosan, csak éppen a hosszú szavak hátrányo
sak. A második hasonló, de rossz szórenddel. A harmadik bibliai eredetű, szintén rossz szórenddel. 
Károlyinál ezért a Birák könyve 13. részének 22. verse: „Halván meg halunk, mert az Istent láttuk." 
Ady így olvasta; ha olvasta: „Meghalván meghalunk . . . " 

A Jézuska tiszteletére: „ Csengessünk csengőkkel, 
Szeressünk szeretettel,..." 

Hosszú szavak szabálytalan szórenddel. Egyetlen bibliai vonatkozása Zakariás próféta könyve 1. ré
szének 14. versében olvasható - a héberben is belső tárgyas kifejezés ennek megfelelő szórenddel. 



Ady Bibliájában így: „Szeretem én Jerusálemet és Siont nagy buzgóságos szeretettel." így már Károlyi
nál is. A Vulgatában: Zelatus sum . . . zelo magno .. . Aranynál: „Szeretve szeressek". 

Az Uraknak Ura: „Édes-ernyedten várok várva 
Most már a halálra." 

Bibliafordítók, kik nem értik a szerkezet természetét, a két elemet gyakran vesszővel választják el: 
itt azonban a rossz szórend miatt a vessző valóban oda kívánkozik. A kifejezés alig több az ismétlés
nél: „Én várom, csak várom . . ." (Szétverek majd köztetek). 

Egyre hosszabb napok: „Örülni is másként örültem,..." 

Szép, bölcs cserével cserélgettem ..." 

Mind a kettő Ady alkotása. Az első, a főnévi igeneves forma, igen alkalmas kisebb-nagyobb bővíté
sekre és tagadó mondatnak. Gyakori a költő prózájában: „halni szépen halt meg. .." (Magyar Pimo-
dán), „Mosolyogni pedig senki sem mosolygott." (összegyűjt, novellák 246.) Ady régebbi formájá
ban olvashatta e témát saját Bibliájából: „Nagy örömmel örülök az Úrban . . ." (Ézsaiás könyve 61. 
rész 10. verse: mmn W K W . LXX : ewppoowp eixppavűfoovrai... A Vulgatában: Gaudens 
gaudebo in Domino.) A második szabályosan főnévi határozós forma. 

1910 
A Szerelmetlenség Istenéhez: „Boldog minden rossz fiad, leányod, 

Kik szerettetvén nem szeretnek ..." 

Tagadószóval bővített hagyományos forma. Ady sajátos alkotása. 

Most ölelne valaki: „Most ölelne meg valaki, 

Mikoi futni kéne futva, . . . " 

A bővítés miatt a szórend itt is felborult. Aranynál: Futva fut... 

A Szerelem eposzából: „Hol vígan sülyedvén víg halállal haltak." 
Ez a kifejezés magyar nyelven is vagy 800 esztendős: megszakítás nélkül él & Halotti beszédtől (itt 
sajátos bővítéssel) Adyig. A héber nyelvben már évezredes örökség a régi kánaáni kultúrákból. Elő
fordulása tömeges MózesII., III. és IV. könyvében és Ezékiel prófétánál: a törvényadás és a törvény
kezés kifejezése. A legrövidebb szerkezetek egyike: alapkifejezésében egyetlenegy esete van a bőví
tésnek - a vagy félszáz között. A paradicsomi fenyegetés Mózesi, kve 2. része 17. versében: Dls 
DI/sD dcLván^) ánoűaveiaőe. A Vulgatában: morte morieris. Károlyi is, noha általában különféle 
határozókkal vetette el a kimunkálás gondját - Tremelliust és más humanistákat követve, ez esetben 
a kódexirodalom (Jordánszky-kódex) által közvetített Halotti beszédhez tartja magát: „halálnac halá
lával halsz". Ugyanígy Jeremiás kve 26. részének 8. versét is, de már Ezékiel kve 3. része 18. versét 
egyszerűen: ,Jialállal halsz meg". így olvasta Ady is az ő Bibliájában. 

Az öröm telenség öröme: „Arra gondoltam: Nap-nyugvással 
Milyen öröm már nem örülni..." 

A versszerkezet kedvéért felborított szórend a gyengéje a kifejezésnek. 
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A márciusi Naphoz: „S verje meg az Isten a verejtékünket, 
Verje megveressél egész életünket,..." 

A szerkezet tömörsége ellensúlyozza szabálytalanságát. Ha bibliai megfelelőjét keressük, akkor először 
Ézsaiás kve 19. része 22. versét kell megtekintenünk; ez is szabálytalan, mert a belső bővítés meglehető
sen hosszú, de a szórend főleg azért borul fel, mert a verbum finitum-hoz még egy másik inf. abs.-t 
is kapcsol: Xlß*ll Pp} [ffHlfJÖTtötlmiT] P]JJ1. A görögre fordító ez esetben remek ötlettel 
oldja meg a szabálytalanság problémáját: két szabályos szerkezetre bontja fel: nai nará^ei K. TOVS 
Aiy. 7T\T}7^ fieyaXy Kai láoerai avr. láoet, A Vulgátában két jellegtelen mellérendelt mondatot talá
lunk. Károlyi sem tudott megbirkózni feladatával. Ady itt ezt a szétesett szerkezetet olvashatta: 
„Ha megveri az Ur Egyiptomot, megvervén ismét meggyógyítja..." így lehetne: Ha megvervén meg
veri is . . . , és (de) meggyógyítja (is). Rokon kifejezések Jeremiás könyvében: 8. r. 13. v., 12. r. 
17. v., 14. r. 17. v. szabályos szerkezetekkel. Ezek visszhangja is itt-ott Adynál. 

Hajlongni emerre, amarra: „önnön-valónktól félve félni 
S elvegyülni törpe gyávákkal,..." 

Nincs közvetlen bibliai indítása, hacsak nem vesszük tekintetbe Jób kve 3. részének 25. versét, mely a 
héberben és a latinban tulajdonképpen belső tárgyas szerkezet, de Ady Bibliájában mintha szabályosan 
inf. abs.-os szerkezet lenne: „ . . . a mely félelemtől féltem, a jőve reám . . . " Ady szerkezete klasz-
szikusan tömör. 

A csodák esztendeje: „S engem elhagynak már azok is, 
Akik eddig szívvel sziveitek." 

A szónak nincs megfelelője a héberben, sem a kifejezésnek a Bibliában. Adynak igen sikerült szószer
kezete. 

Az idegen arcok: „Mint láncos rab, félve, bűnbánón, 

Csak föl-fólnézve nézem őket." 

Az igekötők ismétlése miatt a máskülönben szabályos szerkezet átlagos ismétlésnek hat. 

1912 
A legszebb este: „Esküdözéseink már torkunkra fúltak: 

Szereted szeretni a jelenő Múltat.. ." 

Csak az igei vonzat érvényesül a hibás szórend miatt. Ady sajátja. 

Dühödt, halálos harcban: „Ott kinn a fegyver pusztít s dúlva dúl..." 
A mondat első fele ismétli a bevezető bibliai idézetet. Az inf. abs.-os szerkezetnek nincs mása a Bibliá
ban, a szónak is távoli rokonai. Ady alkotása mintaszerű. 

A nagyranőtt Krisztusok: „S hogy egykor eggyé egyesülnek 
Az új világok, az új birodalmak." 

Sajátos és kifejező, az irodalomban nincs előzménye. 



A tavasznak alkonyata: „Lezsáklyázott arcok jönnek elébem, 
Kérdezgetik, szabadulni szabad?" 

Ritka ez a bővítés nélküli tömörség a főnévi igeneves szerkesztésben. Irodalmi előzményére nem 
leltem. 

Kidalolatlan magyar nyarak: „Járom a mezőt, járva-járom, 
Ezernyi nyár leigázo tt ját , . . ." 

A héberben gyakran "pH igének piél alakja fejezi ki a gyakorítást, igeneves szerkezete is, mint a 
Sámuel II. kve 13. részének 19. versében: npjjfl Ti1?!! pDI LXX: enopeúűn nopeovnévrj K. 
npá£ovoa. Ezt a Vulgata így adja vissza: ibat egrediens, ami nem éppen rossz latinság (praet. impf.). Ady 
Bibliája azonban így: menten-megyen vala. Ennek a sokhasználatú magyar szónak nincs közvetlen meg
felelője a héberben, de a kifejezésnek többféle módja. Adynak ez igen jó alakítása. 

Az új Kísértet: „De lelkem és e bús magyar föld 
Uj Ki serte tét várva-várja.. ." 

Ennek a remek szerkezetnek a forrása a 40. zsoltár 2. verse: miT T P p m p A LXX-ban: 'Tiro-
fxévojv irnéneiva rbv nvpvov. A Vulgatában: Exspectans exspectavi Dominum. A zsoltárosok révén 
egyike a legrégibb és legelterjedtebb szerkezeteknek. A Keszthelyi- és a Kulcsár-kódexben egyezőleg: 
Varwan varam een wramath.. . így jelenik meg először nyomtatásban, Benczédi Székely István Soltár
jában, 1548-ban: Varuan varam az Urat. . . A zsoltárok szövegében, mint kései művekében, eredetileg 
sincs sok ilyen szószerkezet, és még kevesebb jutott ebből a Vulgatába, Székely mégis rá három ízben 
él a hagyományos fordítás lehetőségével. Károlyi is félreteszi itt az egyformásító Tremelliusát (Con-
stanter exspectavi Jehovam . . .) és a középkori magyar hagyományt folytatja: Várván vártam az 
Urat... E hagyomány ereje akkora volt, hogy Szenczi Molnár Albert zsoltárainak kidolgozásában nem 
követte egyoldalúan Bézát (Apres avoir constamment attendu . . .), hanem az általa kétszer kiaddtt 
Károlyi-biblia szövegét is tekintetbe vette: Várván vártam az fölséges Urat.. .' így énekelték a refor
mátusok, s így tanította kisebb tanulótársainak Ady, a kisdiák is. Nem is annyira a Biblia olvasása 
útján lett e kifejezés annyira elterjedt, mint éppen a zsoltáréneklés által. 

Levél-féle Móricz Zsigmondhoz: „öreg-ifjú Zsigám, sok mindent hallhattál, 
Hallva, nézve, írva sok-sok-sokat adtál." 

Erősen emlékeztet Ézsaiás kve 19. részének 22. versére, amint láttuk, de abban belső bővítés is van, 
viszont kevesebb a külső. Itt is a bővítések következtében borul fel a szórend és esik szét a szerkezet 
a húzóerők által. Ezt fejezi ki a két alkotóelem közti vessző. Pedig lett volna különb ihlető Jeremiás 
könyve 31. részének 18. versében: Tl5?tttP JTÖ^ szabályos szórenddel. A LXX-ban belső tárgyas 
paronomázia: ánorív TJKOUOO.. A Vulgatában: Audiens audivi... Ezt követi Károlyi is: halván hallot
tam. Ady Bibliájában: Hallván hallottam . . . Ennek szövege Mózes II. kve 22. rész 23 versében: meg
hallgatván meghallgatom . . . , a 23. rész 22. versében: ha hallgatván hallgatándod... Említhető még 
Ézsaiás könyve 6. részének 9. verse, meg a reá utaló evangéliumi versek. 

Én, szegény magam: „Szeretlek halálos szerelemmel, 
Te hű, te jó, te boldogtalan,..." 

9 APRILY Lajos-ÁROKHÁTY Béla: Szenczi Molnár Albert. Bp. 1939. 18. sk. 
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A mondat zártsága és teljessége azt jelzi, hogy a meglevő, alkalmas elemekből igeneves szerkezet épí
tésének a szándéka sem volt meg. 

Margita élni akar: „S nagy esküvel esküdjünk vakmerőt..." 

Ezékiel 21. rész 28. versében belső tárgyas alakja: esküt esküszik, de ez a magyar fordításban nem 
ilyen kifejező. Ady konstrukciója. 

„Hát ezután rohanvást rohanunk..." 

A héberben ilyen kifejezésárnyalat nem létezik; forrása inkább a kuruc költészet. Kifejező. 

„Margita a nagy Hídnak szállt repülve,..." 

Történetesen Jeremiás könyve 48. része 9. versében két rokon hangzású igéből KlfJ ISIT van egy 
paronomáziás, máskülönben szabályos szószerkezet KJfD K3fJ, melyet azonban a magyarban hiány
talanul áttenni nem lehet. Károlyi ügyesen leegyszerűsítette: él röpülvén elröpül. Ady így olvashatta: 
elrepülvén elrepül... 

„íme, itt egy gyermekes amazon, 
Ki vár, város, várják s nem várhat várva... 

Ez a második elvetélt alakzat, de mint láttuk, kettő jól sikerült. 
. . . 

„Jég-muzsikás kacajjal kacagott..." Ady alkotása. 

„S az emberek mertek merni s bomoltak." 

A szórend felforgatásával a „merni" kiemelése megszűnik. 

„S szidván erkölcsét mi is e Századnak: 
Lázadni is csak én bennem lázadnak." 

A meglehetősen nagy bővítés ellenére is erős a „lázadni" kiemelő hangsúlyozása, az előzővel szemben. 

1913 

A veszélyek Istene: „Kinek parancsul így parancsolódott..." 

Szabályos és ügyes szerkezet, de a szavak hosszúsága miatt nehézkes. Szecessziós. 

Valaki útravált belőlünk: „S kit udvarunkban udvaroltunk..." 

Az ige szokatlan vonzata zavar; hosszú szavak; szecessziós. 

Holnap talán elküldöm: „És szánva-szánom vén magamat..." 

1899-et ezzel kezdtük. 



1914 
Könyörgő májusi levél: „ . . . . mióta a szemedben 

Sorsom villant és százszor szenvedetten 
Szenvedem a te oldatlan sorsod . . . " 

Ady sajátos konstrukciója. Van benne némi erőszakoltság. 

Eltemetem szemem látottjait: „Be jó hajadba világokat zárni, 
Tekintetimet, kiket lesve-lesnek..." 

Ady egyik legsikerültebb kifejezése, a hagyomány vonalán alkotva. 

1918 
A föld ébresztése: ,.Homlokod hideg verejtékét 

Töröld le néma-hökkenó'n 
S aztán szemeid nézve-nézzék 
Az Istent. . ." 

Ézsaiás könyve 6. része 9. versének a fordításába, mint láttuk, a „néz, megtekint" ige is belekeveredik, 
de a magyar fordításokban ezt a szerkezetet nem találtam, bár a hébernek van erre is külön szava. 
Ez itt nyilván Ady sikerült alkotása - a hagyomány útján... 

Krónikás ének 1918-ból: „Itt régi átkok mélyesre mélyülnek..." 

Ezt Ady minden valószínűség szerint a közbeszédben előforduló „mélyes-mély" kifejezésbó'l alkotta. 
A Bibliában nincs nyoma. 

A harcok kényszerültje: „Nem kívánta lelke-teste, 
De harcolni mégis harcolt..." 

A szerkezetnek mind a bekötése, mind pedig belső bővítése igen sikerült. A bibliafordításokban nem 
található. 

Élünk vagy nem? II.: „Mocsok a szívünk és agyunk, 
Sírván siratjuk, hogy vagyunk . . . " 

Ha- a Magyar Pimodánból a ^írással siratom" kifejezést ideveszem, együtt van mind a három változat. 
Közvetlen forrása Jeremiás próféta könyvében. A 13. rész 17. versében: JJttTfi ^10 Ti a LXX-ben 
zavaros szöveg, a Vulgatában: plorans plorabit, Károlyinál: és sirván sír... , amint Ady is olvasta 
Bibliájában. A 22. rész 10. versében: "CQ "Ol LXX: KKaioare nkavoßiu T. éiciTop. A Vul
gatában laposan: plangite eum qui egredítur, Károlyinál: „hanem sírván sirassátok az ki az rabságra 
vitetik . . . " , amint Ady is olvasta. 

„S hogy tudunk, mit se tudva ..." 

Szintén jeremiási: a 13. rész 12. versében: JJ'YJ ÍÍ7 JJTil LXX:MTJ yvóvre<; ov yvu)oópe&a.A Vulga
tában: nunquid ignoramus- igen jellegtelenül, Károlyinál: avagy nem tudgyuké... - szintén jellegte
lenül, az eredetihez képest. Nem is egy változata van ennek. A verssor szétesett. 
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Ásít a tükör: „Bámultuk bámulóan egymást..." 

Ez is körülményes és lefokozott. 

Menekülés az Úrhoz: „Imádkozzunk, hogy higyve higyjünk..." 

Ady sikerült alkotása, nem is ószövetségi jellegű. 

A nagy Híd: „Ma néktek fogok gyónva gyónni..." 

Szabályos és kifejező. Ady alkotása, hagyományos szerkezet. 

Az utolsó hajók: 
Ha messzebbről nézem: „Nem vagyok otthon s még nem messze 

És máris majdnem látva-látok. „ 

„Majdnem látva-látok" nincs. Van: alig látok, látok, jól látok és látva látok s ez abszolút. 

Alszik a magyar: „Minden fajtát szeretek és áldva áldok..." 
Józsué könyve 24. része 10. versében: DlDDN TP"0 "[•Q''! a külső bővítés miatt az inf. abs. hátra
csúszott. A LXX-ban kettős acc. vonzat: Eó\oyíav ev\óyr\oev vuas. Vulgata: sed e contrario per illum 
benedixi vobis . . . Károlyi: „megálda megáldván t i teket. . ." Ilyen egyszerű szerkezetben ez a szó
rend feltűnő, de ritka is a magyar fordításokban. Ady szövegében így: „megáldván megálda titeket..." 
A fordítói konvenciók és következetlenségek érdekes példája 132. zsoltár 15. versének sorsában: 
"J"ŰÉÍ "HU n*T,3f. LXX: rr\v dfipav aúríjc evXxtyCJv evKoyqauj. AVvJgáta: Viduam eius benedicens 
benedicam ..., - megtagadva a jó latinságot. A Kulcsár-kódexben: aldwan meg áldom . . . Károlyi: 
az ő eleségét megáldom gazdagon . . . 1 0 

Papp Viktor valceréhöz: „Ha futva is futunk, 

Piroslik az utunk . . . " 

Szabálytalan a szórend: az „is" nem lehet itt belső bővítés. Maga a kifejezés gyakori az irodalomban. 

Ifjúság babonás hitévél: „Makacs húzással húzom az életet . . ." 
Nem rossz Adynak ez a sora, de ,Jhúzva húzom" még jobb lenne, mert rövidebb. Ez a kifejezés két 
árnyalata. 

Strófák május elsejére: „ (Hittel hiszem)" Ady mintaszerű szerkezete. 

A kezdet siratása: „Milyen búsak, esettek, 
Kik most kezdnek kezdeni..." 

Ezzel a szórenddel csak közönséges, és mint ilyen: furcsa mondat. A szecesszió! 

1 ° R. KITTEL: Biblia Hebraica. 1933. A Rahlfs: Septuaginta I—II. 1949. Bibliorum Sacrorum nova 
editio. Róma 1959. JAKUBOVICH-PAIS: Ó-magyar olvasókönyv. B. 1929. VOLF Gy.: Nyelvemlék-
tár I-XV. Bp. 1874. stb. Ady Endre: összes versei. Athenaeum é. n. 



3. Az „óírigyláda". 
Az a nyelvi hatás, melyet végigelemeztünk, Adyt élete egész folyamán érte, az első templomi és 

iskolai énektől az utolsó, tragikus összeroppanásig. Nem hiányzott ez tudatosabb irodalmi eszmélke-
déséből sem, amikor a magyar nyelvi hagyomány útját járta Balassitól Aranyig. Erre rétegződött rá 
a Biblia olvasásának közvetlen hatása. S amint a középkori magyar gyarapította nyelvét a szent szöve
gek sajátos kifejezéseivel, Ady is, felismerve e szószerkezetek nyelvi és stílusértékét, már tudatosan 
építette velük költői nyelvezetét. így írhatta erről Horváth János nagyon jellemző sorait: „Van nyelvé
nek . . . valami suggestiv ereje, mely támogatólag kíséri, erősíti symbolumai, sejtelmes látomásai hatá
sát. Oly tulajdonság ez, mely híven egész költészete lényegéhez, elsősorban nem az értelemhez szól, 
nem a tudatossá tevés eszközeivel dolgozik, hanem csak mint egyszerű érzéklet hat s a tudat megkerü
lésével, közvetlenül önt át bizonyos hangulatot. Ez a nyelv nem mint fogalmi jegyek s kapcsolataik 
kifejezője vesz részt érezhetően az összbenyomásban, hanem különösen mint hangbenyomás, mint 
zene."1' Nem kétséges, hogy az elemzett szószerkezetek, mint a legkiemelkedőbbek a bibliai eredetű 
nyelvi hatások között, egyéb nyelvi és stíluselemekkel, fontos alkotói a költő nyelvének. 

Az elemzésben a versek megjelenésének időrendjét követtük. Ebből azt kell meglátnunk, hogy 
Ady akkor is, amikor még a hagyományos irodalom mezein bolyong, merít a nagy történelmi hoza
dékból, s nem is csak konvencionális elemeket. Már ekkor feltűnnek a nyelvi problémák is, és látszik 
az is, hogy tudatossága viszonylagos. Meglátta már e szószerkezeteknek mind a három magyar formá
ját. Ekkor még nem tudta, hogy ezek minő jelentőségre jutnak versírásában s hogy ő egy egész kor
áramlat ellenében indult el. Ezt a különösségét azonban kortársai hamar észrevették. A bibliakutatás 
terén ugyanis az indogermán nyelvekre épülő nyelv- és irodalomtörténet művelői közül sokan hadat 
üzentek a magyar bibliafordítás eredetiségének, a nagy magyar nyelvi hagyománynak. Az 1975-i 
bibliafordításokban már alig-alig találunk valamit is ebből.12 

Ha végigkísérjük Ady éveit, a lassú indulás után nagy felgyorsulást észlelünk. A fordulat párizsi 
útja 1904-ben és az ezt követő utazások igen sok hatása. Ezeknek az éveknek egyikében, talán éppen 
1906-ban kezdi intenzíven olvasni a Bibliát is. A legtöbb bibliai szószerkezetet 1908-ban és 1909-ben 
írja le. S ekkor kezdi ellátni verseit bibliai idézetekkel. A francia szimbolizmus késztette őt a bibliai 
szimbólumok megértésére és újabb nyelvi hatások felvételére. Az is, amit a modern művészet izgalmas 
fordulataiból Párizsban észlelt, nem mellékes a minden iránt érdeklődő költő fejlődésében. Az impresz-
szionizmusa ellenére is szimbólumteremtő Rodin megerősítette őt költői távlataiban. Gauguinnél 
a nem differenciált, ősi embervilágnak az igazságát, vele az új világlátás szükségszerűségét látta meg és 
a festő sorsában a súlyos vállalások kényszerét. Nem a divatosra való átállás volt ez az ő részéről, ha
nem szenvedelmeivel egyenlő izzású új stílus kialakítására való predesztináltság elfogadása, ha kell, 
mindennel szemben is. Ezért lettek szemében rokonszenvesek a Biblia olyan hősei is, mint Jeremiás, 
kiben a népért küzdő harcost, a hazafit és nem utolsó sorban a költőt tisztelte.13 

A nagy évekre jött a megereszkedés időszaka. A Biblia nyelvi hatása nem szűnik, csak éppen nem 
friss már. A szószerkezetek ismétlődnek is, és néha mesterkéltek a kor ízlése szerint, vagy éppen kény
szeredettek, de mindvégig születnek újak is. Az ő titkolt műhelyében ott volt az ő egyik legfontosabb 
szerszáma: „a vén diák kedves Bibliája".14 

1 ' HORVÁTH János: Ady s a legújabb magyar lyra. 1910. 51. sk. 
12 KOVALOVSZKY M.: A fiatal Ady nyelvének és stílusának jellemzői. 1957. MNy 53. 351-68. 

KÉRI Pál: A. E. szociális gyökerei. Nyűg 1909. 10-11. sz. 526. sk. VARGA József: Ady útja az „Új 
versek" felé. ItFüz. 40. Bp. 1963. 

1 3 LACZKÓ Géza: Ady költői nyelve. Nyűg 1909. 10-11. sz. 569-86. sk.; DÓCZY Jenő: Ady 
művészetéről. Nyűg 1919. I. 234-240.; TAKÁCS Pál: Ady E. biblialátása. MZsSz 1934. 6-12. sz. 
354-361.; VARGA József: Ady képzőművészeti érdeklődése. ItK 22. 289-302.; SZEMERE Gyula: 
A. E. költői stilisztikája. Pécs 1941. A. E.: összes prózai művei VIII. 1968. 211. sk. 

14 ADY L.:i.m. 153.sk. 
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