
már idézett oldalain beszél az enallagé szóképi jelle-
géről, de az enallagé komplex képszerkezetének említé-
se nélkül.

Az enallagé és a hipallagé komplex képszerkezetét
bizonyító, szemléltető példák és magyarázatuk a beve-
zetőben föltett kérdésre adott választ próbálják igazolni,
mely szerint mindkét gondolatalakzat a leghatásosabb
esztétikai értékű komplex képszerkezetünk közé sorol-
ható. Meg kell jegyeznem, hogy – ismereteim szerint –
az enallagé komplex képe gazdagabb: emotívabbá,
művészibbé teszi a költői, írói alkotást, a hipallagé

komplex képe pedig inkább érzelmi töltetével jeleske-
dik, de szegényebb képi komplexitása.

Az enallagé tanulmányozása még mindig sok kutató-
munkát kér. Alkalmazása a költői nyelv fölfrissítésének,
művésziesebbé, érzékletesebbé tételének egyik lehetősé-
ge. Ha igaz az, hogy az érzések éltetik a költeményt,
akkor előnyben kell részesítenünk, mert érzelmi hatása
vitathatatlan. Jelenlegi ismereteink szerint a magyar köl-
tészetben alig található a jelentős költőknél egy-két enal-
lagé és hipallagé. Nem véletlen, hogy a szakirodalom
szinte ugyanazokkal a példákkal szemléltet.
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Képeslapgyűjtő

Papírba préselt pihegések…
Még hallani…
Jöttek s szárnyuk hímporán
dőzsölt a délután.
Ragyogott, mint okuláré
s messzelátó üvegén
Óbuda és Velence
andalító kelepce…
Üdvözlet Ilonának,
a szőke délibábnak.
„Teszem majd tiszteletem.
Kézcsókom a családnak.”  

Érkeztek a reggeli mellé,
a baljós újság mellé
odakozmált épületek,
ezeréves szirtfalak,
fenyők és vitorlások,
szanatóriumi hírek,
születésnapok s a szerelem
galambjai szegények…
Jöttek a színes hírek,
mint egy tündér álmai –
legyezők villanásai.
Fodrok, keringők, gondolák, 
tavasz, nyár…  hó,
szilveszteri kacskaringó.

Boldog új évet!
pukkadó pezsgősüvegek;
„életvonala hosszú,
hát nem kell búslakodni!”
Folyik a pezsgő,
eláznak a képek,
uszonyt növesztenek
tegnapi remények.
Holnap, hej holnap 
címzettek, feladók
e színtérről lelépnek:

kihullnak korunkból,
mint a repülősó,
szakállas Doberdo…
Elügetnek a nagyapák,
s a fényben ázó kalapok,
a szépséges menyasszonyok…
Eltűnik minden kacsintva
az enyészetbe hullva.
Eltűnünk szépen, csúnyán,
mint múzeumi kaftán.
Kifakulnak a színek. 
Csorbulnak oszlopok, ívek. 
Ködgomolyag úszik
a talajszint felett.


