
Málnási Ferenc                                                                                  Két Ady-versről 
 

 147

Málnási Ferenc 

 

Ady Endre: A Kalota partján 

Mag hó alatt 
 
Száz éve, 1914-ben született Ady Endre szerelmi lírájának e két gyöngy-

szeme. A Csinszka-versek közül is a szépség, az idill megőrzése adja meg vará-
zsát mindkét költeménynek, s a „gyilkos vad dúlásban”, ez a letisztult szerelem 
is védte, óvta a humánumot, az „ígérő Múltat”, a tegnapot s annyi év után a 
mai olvasó számára is. 

A Kalota partján eredetiben kézzel írott, kötetben nyomtatott versszöveg. 
A szövegmondatok két szakaszba, 15–16 sorba tagolódnak. 
A szövegösszetartó erőt a kalotaszentkirályi hívek pompás, tempós vonulá-

sának leírása, valamint a költő ifjúságának felidézése adja. 
A szövegmondatok mellé- és alárendelő viszonyban kapcsolódnak egymás-

hoz. Bennük a birtokos személyragos (-jeles) szavak segítik a grammatikai ko-
héziót: fejükből, reám, szemei, magam, ifjuságom, magamat, szivemben, 
áhitata… 

Az igék nagy része egyes szám harmadik személyű: fölemelte, száll el, ve-
gyül, nyilaz… A leírás során a „mentek át” többes szám harmadik személyű 
igével láttatja a „pompás magyarok…, tempós vonulás”, majd az ifjúságát fel-
idéző sorokban „Vidám kamasznak látom magam…” egyes szám első szemé-
lyű igét olvashatunk. Az olvasót is odavarázsolja a Kalota partjára „a Kalota 
folyón, a hidat, a dombon”, majd „Az én örök-bús ifjuságom, a végső csapásig, 
a szivemben” határozott névelős szavakkal saját sorsát láttatja. 

Jelentéstani elemként „a Kalota partján” és a „mennyi szín” ismétlést említ-
sük, illetve a két szakaszt lezáró „Biztosság, nyár, szépség és nyugalom” soro-
kat. Ez a sor egyben kulcsszó is a költeményben. Jelentéstani elem a felsorolás: 
„És fehér és piros és virító-sárga, / Izgató kék és harcos barna szín…”, „nyu-
godt, nagyságos arcok, / Ékes párták…” Mellettük a szakaszzáró sor: „Biztos-
ság, nyár, szépség és nyugalom.” S a fiatalságos idéző felsorolás: „Vonzódás, 
drága üzetés, / Csapongás a végső csapásig…” A szöveg címe témamegneve-
ző, utal a szövegre. 

A költemény keletkezésének körülményeiről Kós Károly idézhetnők, aki 
szerint „…a mai kalotaszegi magyar népviselet egykor egész Erdély, sőt talán 
Magyarország magyarságának is viselete volt. Bizonyos az, hogy a múlt század 
harmadik negyedében a Küküllő menti vármegye jobbágy székely nép asszo-
nyai még viselték a kalotaszegi muszujt…” Ady Endre első kalotaszegi látoga-
tását is festői képpel írta le Kós: „Délelőtt érkeztek, és Szentkirály meg 
Zentelke kálvinista népe éppen a templomból igyekezett kifelé. És aki valaha 
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látta Kalotaszeg magyar népét templomba vonuláskor, avagy a templomból 
széledéskor, aki tudja, hogy Szentkirály–Zentelke magyarsága egyike a gyönyö-
rű kalotaszegi nép leggyönyörűbbjének, és ez a falu maga is a legszebb közül 
való, aki elképzeli a szentkirályi kálvinista templomot, ahogyan a dombon, a 
lombok között áll, a domb alatt a kanyargó Kalota vizét a nagy hídjával, azon-
túl a lombos, virágos színesen ékes falut, melynek népe páratlan ősi viseletében, 
méltóságosan, lassan jő ki a cinteremből és kanyarodik le a templomdomb út-
ján a hídra, az elhiszi nekem, hogy ennél csodálatosabb kép alig-alig lehetséges. 
A templomdomb oldalából, a Kiszely-féle öreg kertből fogta meg ezt a képet 
Ady Endre lelke. És elvonulva a társaságtól megszületett a vers: A Kalota part-
ján.” Hogyan került Kalotaszentkirályra a költő? „Az elűzött Léda helyett egy 
intézeti lányt fúj be a végzet. Míg szívét az utolsó látomások zúzzák, a vén le-
génynek van ideje ezért a lányért harcolni s mint feleségével összebújni együtt 
bujdokolni…” – írta Német László A vitathatatlan Adyban. Boncza Berta kezé-
be egy svájci leányinternátusban került Ady Endre Vér és arany című kötete, le-
velével megkereste a költőt, a levélírásból meghívás lett, s Ady 1914 tavaszán 
látogatott el Csucsára, innen kocsikáztak ki Bertuka szentkirályi rokonaihoz 
(Lásd a fényképen: Ady és Csinszka 1914-ben). 

A költemény Ady monológja, a szövegköziség pedig a Kalota patak földraj-
zi név szerepeltetése, ez a pataknév adta az egész táj nevét: Kalotaszeg. Ravasz 
László szavaival: „Kalotaszeg olyan, mint egy óriás karaj kenyér… Körülveszik 
a Gyalui és a Bélesi havasok és a Vigyázó előhegysége, lassan ereszkedik le a 
négy völgybe a Sebes-Körös, Nádas, Almás és Kalota patak mentén”. 

A költemény valóságos és elképzelt elemek ötvözete. „A párját ritkító, fes-
tői látvány ihlette erre az életörömből fakadó remekre. De nem marad meg az 
íródeák ábrázolásnál, hanem, és ez már az expresszionisták írásmódjára vall, 
előbb szemében a valóságos kép látomássá tágul, amikor a Kalota hídján az 
ünnepi percekhez méltón  a napfényben már-már megemelkedik, majd a szí-
nekben pompázó, tobzódó, elvonuló nők arcán fel-
ismeri és a személyes, dolog tárgyat életre keltő 
megelevenítéssel – ékes párták, leesni áhítók – érzé-
kelteti a testi látszat alatt forrongó vágyakat, aztán 
visszaréved ifjúsága szerelmeire, hogy megint bele-
zökkenjen a látott valóság megnyugvást sugalló, erőt 
adó nyári jelenébe…” – fogalmazta meg Rába 
György. S e valóságban a költő Bertuka – Csinszka 
szemét is megidézi: „S imádkozva nézni e nagy 
szemekbe / Magamat és mint vagyok bennük…” 
Egy szólásunk szerint a szem a lélek tükre, az őszin-
te ember a másik szemébe néz, véleményét a sze-
mébe mondja. Ami tetszik, arra szemet vetünk, ami 
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nem tetszik, társunk szemére vetjük. Ami drága a számunkra, az a szemünk 
fénye, szemünk világa. A régiek hittek a szemmel verés „tudományában” is. A 
szem a költészet ősi, fontos motívuma, Balassitól máig, fölidézheti az ember 
jellemét, egyéniségét, teljes valóját. Ezért nem véletlen, nem játék – sokkal in-
kább „varázslás” –, hogy a versből Csinszka szeme pillant reánk… 

A szöveg magyar nyelvű, mai írott, érzelemkifejező, szépirodalmi alkotás. 
Stílusa is szépirodalmi. Egyetlen nagybetűvel írott szó stílusértékű: „Sor-

som”, a második szakaszban. A versben csupa jó hangzású szó szerepel, ezek 
alapján szerepelhet a két versszak végén a refrén. Talán ezért sem igényelte a 
költő a rímeket.  Verselése: Pompás magyarok, templomból jövet… 

 
 _ _ / U U / _ _ /– _ / U _ 

 
A vers szavainak szótári jelentésére ráépül a szövegösszefüggésből adódó, 

érzelmi-hangulati többletjelentés. Az összetett szavak is ezt az érzelmi töltetet 
erősítik: virító-sárga, papi-beszéd, leány-szemek, örök-bús, átvonult, 
belémköltözött. 

A melléknév+főnév szókapcsolatok is stílusértékűek: pompás magyarok, 
ölelő júniusi nap, izgató kék, harcos, barna szín, nyugodt, nagyságos arcok, ékes 
párták, nyári illattal, pompás vonulások, húsz éves, vidám kamasz, drága üzetés, 
templomi népség… 

A szövegmondatok kijelentő mondatok, de érzelmileg telítettek, közelíte-
nek a felkiáltó mondathoz. A névszói állítmányok szerepe miatt a szöveg no-
minális stílusú, a költő egyenes beszéde. 

 
A Mag hó alatt szövege eredetiben kézzel írott, kötetben nyomtatott vers-

szöveg. Megszokott központozású, a szövegmondatok 5 versszakba, 5–5 sorba 
tagolódnak. 

A szövegösszetartó erő: a túlélés reményében megfogalmazott kérés, két-
ségbeesett vallomás feleségéhez. 

Grammatikailag mellérendelő viszonyban álló mondatokat olvashatunk, 
bennük birtokos személyjeles (-ragos) szavak: magamat, hiteimben, hadi-sar-
com, arcom, földjén, emberségem, magyarságom, Rendje, mag-magam, igazim-
nak. A szöveg igéinek nagy része egyes szám első személyűek a vallomás, kérés 
jegyében: szedegetem, elteszem, fölemeljem, széttekintgetek, halljak, hallassak, 
őrzöm…, két-két ige egyes szám második és harmadik személyű. A melléknév-
vel párosított főnevek is a vallomás jelentésvilágát gazdagítják: gyötrött és té-
pett magamat, régi hiteimben, éltes holtat, drága mementóként, új emberű új 
világra, harsos igét, hős emberségem, szép álmokat, jós és jó magyarságom. Két 
melléknévi igenevet emeljünk ki a szövegből: „Gyötrött és tépett magamat…” – 
jellemzi magát a költő az első sorban, és rögtön folytatja egy határozói igenévvel: 
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„Régi hiteiben fürösztve…, Szedegetem össze…”, s az utolsó szakaszban tér 
vissza még két határozói igenév: „Megnémítva és lehavazva… /Őrzöm meg 
tavaszra…” 

A szóképek közül a „Mag hó alatt…”  és a „…mag-magam…”  metaforá-
kat említhetjük, amelyeket két hasonlattal egészít ki a költő: „S elteszem mint 
életes holtat…”,  „Hogy drága mementóként / Fölemeljem arcom…” A ne-
gyedik versszak a megszemélyesítéseké: „Hős emberségem, várakozz, / Szép 
álmokat aludj, lefénylett /Jós és jó magyarságom, / Hívni fog az Élet / S föl-
támadások örök Rendje.” A figyelmes olvasónak az az érzete, hogy Ady saját 
emberi alakját, jellemét részleteiben is érzékelteti, ezért a költemény allegória is. 

A szövegmondatok kijelentők, de érzelmileg telítettek, ezért közelebb áll-
nak a felkiáltó mondatokhoz. 

A szöveg verbális stílusú, a költő egyenes beszéde. 
Nemeskürty István szerint: „Bizonyosság, béke, nyugalom, szépség szólal 

meg e versekben, melyek akkor kapnak igazi tartalmat, ha arra gondolunk, hogy 
mindezek a halál, az igazi halál küszöbén! Mintha fordított szerelmi életet élt 
volna át Ady Endre: huszonévesen a várt halált, a szégyent, megsemmisülést – 
halálra váltan pedig a békét, szépséget, kiegyensúlyozottságot.” 


