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Egy Ady-motívum eredete. 
Nagy költők eredetisége, ha közelebbről vizsgálgatjuk, sohase 

a gondolat, az ötlet, a tá rgy eredetiségét jelenti, hanem egyes-
egyedül a megformálás egyéni művészetét. Amit Arany az epiká-
ban „hitel"-nek nevezett, azaz a másoktól, sokaktól megtalált ée 
felhasznált motívumokhoz, meseformációkhoz való ragaszkodást, 
amire sokkal inkább lehet az alkotó-költőnek támaszkodnia, mint 
saját-leleményekre, — az nemcsak az epikára, hanem a költészet 
minden ágára áll. A legnagyobb drámaírók, lírikusok legtermé-
kenyebb és leghatásosabb motívumai ée meseszövegei csaknem 
kivétel nélkül mindig azok, amiket készen kapnak. A líra talán 
még az epikánál is inkább „közhelyek" költészete, az emberi érzés-
és gondolatvilág ősi kincsének mindig ú j és ú j formába öltöztetett 
művészete. Amint Arany száz meg száz helyről hordta össze köl-
tészetének legszebb, legegyénibb kifejezésű értékeit, úgy termé-
kenyült meg a Goethe vagy Petőfi fantáziája is régi és kortárs-
költők hatása alatt. 

Ady költészetének egyik legszélesebb szétágazású és leg-
sajátosabb motívuma: a maga költői gondolatainak megszemélye-
sítése. Ezt a gazdag motívum-kört, — melyet Ady költői műkö-
dése kezdetétől mindvégig hihetetlenül sokszínű és tartalmú vál-
tozatossággal és rafflnáltsággal egy egész mitoszkomplexummá 
épít ki, — az Özvegy legények táncáról írt tanulmányomban 
bővebben mutattam be. Ennek a motívum-tőnek alapeszméje: 
a lélekben nyugtalankodó, művészi megvalósítást követelő gon-
dolatok, amik a költőt se éjjel, se nappal nem hagyják pihenni. 
Ezek a gondolatok Ady költői képzeletében táncoló „manókká", 
.,özvegy legényekké", „kimérákká", „katonákká", „vitézekké", 
„fiaivá", „testvéreivé", „lelke szerelmes fattyaivá", „álom-
fickókká", „láz-sereggé", „ködfantomokká", „kísértetekké" sze-
mélyesednek. 

Ennek a költői gondolatnak legelső jelentkezése 1903 októ-
beréből való. A Nagyváradi Naplónak egy szülőfalujából küldött 
levelében ezt í r ja : „Pihenni jöttem s keveset akarok viaskodni 
m a g a m m a l . . . Néha s ikerü l . . . megfognom a teljes gondolattalan-
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ság félóráját. Csak aztán egyszerre hallom az eső kopogását э 
egyszerre rajzanak elő a csúnya manók, melyek a Chopin lelkét 
marták, mikor a harmadik prelude-ot verte ki félig őrülten a 
zongoráján." — Versben 1905 szeptember 10-én jelenik meg (Buda-
pesti Napló) a Búgnak a tárnák cínm verse: „Havas csiicsával 
nézi a napot Daloknak szent hegye: a lelkem.. . Fent-fent a csú-
cson: nagy-nagy szűzi csönd, Gondolat-manók csoda-tánca. . . 
Lelkem tetőjén szent táncaikat Fürge manók riadva j á r j á k . . . " — 
1906 május 24-én Ibsenről többek közt a következőket í r j a : „Észak 
komor és nagyszerű Messiása . . . meghal t . . . Nagyon havas és 
fagyos ormokra kúszott az ú j normann isten. Gondolat-manói nem 
bírták a szörnyű hideget. . ." — Ezek a költői képzetek, a gondo-
latok mitikus megtestesítései, amint írtam, végighúzódnak aztán 
Ady egész költészetén. 

Itt, most, minden egyéb idegen vonatkozását mellőzöm ennek 
a motívumnak. Csak egyre akarok rámutatni. A Bródy Sándor 
kétségtelen hatására. Bródy 1888-ban megjelent Faust orvos című 
regényében a következő két passzust talál juk: 

1. „Agyában felkeltek, kergetőztek azok a kérdő kis gnómok, 
melyek millió kérdést intéznek a néma értelemhez s szinte örülnek, 
szinte gúnyosan kacagnak a kérdezettnek szégyenkező buta néma-
ságán." (143. 1.) 

2. „összevissza, rendszer és logika nélkül futottak, rajzottak, 
táncoltak, röppentek agyában a megfelelhetetlen kérdések apró 
manói." (144. 1.) 

Íme, még egy-két Bródyra emlékeztető Ady-sor: „Éjfél-
kor jön az álom-fickó.. . Táncol bolondul a kezein S röhögve 
mondja: «ülj le, ü l j le». . . És jön a másik, jön a többi, Forognak, 
mint az ördög-orsók ...A fickó had zúg, kereng, röhög... S adnak 
íme újabb parancsot, Tréfásat, vígat és iszonyút, Ezek a kegyetlen 
legények." (Az én koporsó-paripám, Vér és Arany.) S egy másik 
Ady-versben: „Szapulva hull hideg eső, Csepegő, furcsa árnyak, 
Apró, fagyos téli manók Redős, forró homlokomon Nagy próba-
táncot járnak." (Barna ég alatt, Vas. Újság, 1909 január 17. s az 
Ady-Múzeum I. kötetében.) 

Ady különösen becsülte s szerette Bródyt, minden dolgát 
ismerte, olvasta, de az idézett és szembesített helyek ezen a tudo-
másunkon túl is kétségtelenné teszik Ady „gondolat-manóinak" 
közvetlen eredését Bródytól, Ady kedvenc írójától. 

Földessy Gyula. 
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Irodalomtudományi repertórium. 1929—1934. 
(Az irodalom, irodalomtörténet és kritika elméletére vonatkozó 
magyar könyveknek és cikkeknek időrendbe állított jegyzéke.) 

Babits Mihály: Élet és irodalom. Budapest, 1929. — Császár 
Elemér: A magyar irodalom jellemző vonásai. Magyarok a kul-
túráért, 1929. — Fábián I s tván: A kritika válsága. Napkelet, 1929. 
— Farkas Gyula: Irodalmunk kétféle nemzeti érzése. Magyar 
Szemle, 1929. — Hankiss János : A magyar irodalom sajátos értékei. 
Magyarok a kultúráért, 1929. — Imre Sándor: Az átértékelés az 
irodalomban és történelemben. Irodalomtörténet, 1929. — Kárpát i 
Aurél: A kételkedő kritikus. Budapest, 1929. — Máté Károly: 
Irodalomtörténetírásunk kialakulása. Minerva-Könyvtár, 11. sz. 
Pécs, 1929. — Németh László: A kritika feladatai. Nyugat, 1929. — 
Pintér Jenő: Irodalomtudományi repertórium (1864—1928). Iro-
dalomtörténet, 1929. — Surány i Miklós: í ró és közönség. Budapesti 
Szemle, 1929. — Baros Gyula: Az irodalmi fejlődés fokozatai. Nap-
kelet, 1930. — Bisztray Gyula: A haldokló kritika. Magyar Szemle, 
1930. — Hankiss János és Juhász Géza: Panorama de la Litteratur 
hongroise contemporaine. Paris, 1930. — Joó Tibor: A kritika 
szempontjai. Nyugat, 1930. — Keresztury Dezső: Irodalom és 
stílus. Magyar Szemle, 1930. — Nagy József: Üj elmélet az iro-
dalomtörténetről. Irodalomtörténeti Közlemények, 1930. — Pintér 
Jenő Magyar Irodalomtörténete. I. köt. Budapest, 1930. — Babits 
Mihály: Szellemtörténet. Nyugat, 1931. — Császár Elemér: Iroda-
lom és irodalomtörténet. Budapest, 1931. (Litografálva.) — Eck-
hardt Sándor: Az összehasonlító irodalomtörténet Középeurópá-
ban. Minerva, 1931. — Ermatinger, Emil: Die Idee in der Litera-
turwissenschaft. Egyeteme« Philologiai Közlöny, 1931. — Hankiss 
János: Az első nemzetközi irodalomtörténeti kongresszus. Buda-
pesti Szemle, 1931. — Kristóf György: Krit ikai szempontok az 
erdélyi irodalmi életben. Kolozsvár, 1931. — Németh László: ízlés-
problémák a kritikában. Nyugat, 1931. — Rédey Tivadar: Kri t ikai 
dolgozatok és vázlatok. Budapest, 1931. — Thienemann Tivadar : 
Irodalomtörténet. A magyar történetírás ú j útjai , 1931. — Alszeghy 
Zsolt: A katolikus kritika. Élet, 1932. — Brisits Frigyes: Az iro-
dalmi értékelés válsága. Élet, 1932. — Hankiss János: Emberisme-
ret és irodalom. Debreceni Szemle, 1932. — Hankiss János: Nemzet-
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kép és irodalomkutatás. Minerva, 1932. — Haraszthy Gyula: Iroda-
lomelméleti kérdések a mult század második negyedében. Buda-
pesti Szemle, 1932. — Kodolányi János: Irodalompolitika. Pesti 
Napló, 1932. 84. sz. — Komlós Aladár: A kritikus problémája. 
Nyugat, 1932. — Nagy Miklós: Kritika a kritikáról. Magyar Kul-
túra, 1932. — Négyesy László: Az irodalmi fejlődés szabadsága. 
Budapesti Szemle, 1932. — Négyesy László: Ha t esztendő magyar 
kritikai irodalma. Budapesti Szemle, 1932. — Nyitrai Nagy László: 
Módszertani széljegyzetek irodalomtudományunk legújabb termé-
séhez. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1932. — Pitroff Pál : A szép-
irodalom esztétikája. Budapest, 1932. — Sebestyén Károly: Gondo-
latok a tragikumról. A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 58. köt., 1932. 
— Barta János : Néhány szó újabb irodalomtudományunk elméle-
téhez. Athenaeum, 1933. — Elek Oszkár: Módszertani munka az 
összehasonlító irodalomtörténetről. Irodalomtörténet. 1933. — 
Halász Gábor: A kritikáról. Bibliofil-Kalendárium, 1933. — Halász 
Gábor: Irodalomtörténet és kritika. Nyugat, 1933.— Halász Gábori 
Nemzedék-problémák. Nyugat, 1933. — Kerecsényi Dezső: Két év-
tized irodalomszemlélete (1900—1920). Protestáns Szemle, 1933. — 
Kurzweil Géza: Üj embertípus, ú j ízlés, ú j irodalom. Pannon-
halma, 1933. — Pukánszkyné Kádár Jolán: Az összehasonlító 
irodalomtörténet magyar feladatai. Napkelet, 1933. — Bédey Tiva-
dar: Kortárs költők, kortárs kritika. Nyugat, 1933. — Vellani-
Dionisi, Franco: Gondolatok a magyar irodalomról. Debreceni 
Szemle, 1933. — Alszeghy Zsolt: Titkári jelentés. Irodalomtörténet, 
1934. — Baránszky-Jób László: A stíluselmélet ú j útjai . Esztétikai 
Füzetek, 1934. — Császár Elemér: Az író és közönsége. Berzeviczy 
Albert-Emlékkönyv, 1934. — Császár Elemér: Az összehasonlító 
irodalomtörténet. Győri Szemle, 1934. — Földessy Gyula: Tanul-
mányok és élmények az irodalomtörténet, az esztétika és a filo-
zófia köréből. Budapest, 1934. — Fülöp Ernő: A módszeres kritika 
főszempontjai. Korunk, 1934. — Fülöp Ernő: Irodalomszemlélet és 
világszemlélet. Korunk, 1934. — György LajoB: Tárgytörténet és 
irodalomtörténet. Irodalomtörténeti Közlemények, 1934. — Hankiss 
János: Az együttműködés szerepe és értéke az irodalomtudomány-
ban. Debreceni Szemle, 1934. — Hankiss János: Irodalomszemlélet. 
Debrecen, 1934. — Haraszthy Gyula: Mai kritikánk létkérdése. 
Protestáns Szemle, 1934. — Jancsó Elemér: Az irodalomtörténet-
írás legújabb irányai . Erdélyi Múzeum, 1934. — Kozoesa Sándor : 
Jegyzetek a kritikáról. Császár Elemér-Emlékkönyv, 1934. — 
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Mitrovies Gyula: A kritika hivatása. Képzőművészet, 1934. — 
Pintér Jenő: Elnöki megnyitóbeszéd. Irodalomtörténet, 1934. — 
Pongrácz Kálmán: Magyar irodalompolitika. Válasz, 1934. — 
Bédey Tivadar: A színházi kri t ikus lelkiismerete. Budapesti 
Szemle, 1934. — Rédey Tivadar: A színi kritika esztétikai követel-
ményei. Esztétikai Füzetek, 1934. — Szerb Antal : Az irodalmi 
elmélet ú j nemzedéke. Válasz, 1934. — Turóczi-Trostler József: 
A magyar irodalomtörténetírás és Pintér Jenő. Budapest, 1934. — 
Voinovich Géza: A költészet hivatása. Berzeviczy Albert-Emlék-
könyv, 1934. Kozocsa Sándor. 


