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A. MOLNÁR FERENC

Ady Endre ismert verse, A ló kérdez 1913-ban jelent meg:

Lovamra patkót senki sem veret,
Be szerencse, hogy senki sem szeret:
Kocogok, lógok követlen uton
S hogy merre megyek, nem nagyon tudom.

S a rossz uton, mert minden ellovan,

Felüti néha fejét a lovam
És megkérdi, míg szép feje kigyúl:
Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?

A versbeli ellovan szó jelentése és hangulata a dolgok gyors elmúlását
fejezi ki, amelyet az adott helyzetben a lovas (a kőltő), az ember befolyásolni
sem tud.

Az ellovan-t Kovalovszky Miklós a kőltő néhány "szabálytalan", de
sajátosan adys alkotású igealakja között sorolja fől: ,,'csörtess új erőt a
vérbe', 'én ki holtáig borzonja a mindent', 'temeszteni is tudsz és tudsz
támasztani' (az ellentét re épülő analógiás képzés), 'minden ellovan' (sokat
idézett példa, kifejező hangzású szó, bizonyára a lovam rím sugallta merész
ötlet), 'aggoskodott miattunk', 'humusszá iszapodjunk össze', 'kijóskodott a
szemeiből', vénhedők, 'búsladt vágyam', riongva, leseng" (MNy. 73: 264).

Az ellovan szónak én még a következő hosszabb-rövidebb kornmentár-
jait ismerem. Zolnai Béla (NyK. 50: 496-7) Ady egy grammatikai újítása-
ként a szokatlan képzöknek [képzéseknek - M. F.] a szavak értelmét fokozó
használatával kapcsolatban említi: "ilyen bizarr új kombináció az ellevan is,
amely az 'elillan', 'ellovagol', 'el-tova-tűn' szavakra emlékeztet".

Földessy Gyula szerint "Ellovan: Ady-szó, erőltetett, szabályellenes szó-
képzés (poeta est super grammaticam), de színes és kifejező, jelentése: el-
múlik, végre kerül, véget ér" (Ady minden titkai. 1. kiad. Bp. 1949. 168;
2. kiad. Bp. 1962. 195).

Szabédi László (Nyelv és irodalom. Bukarest, 1956. 41-5, ue.: Igazság
1955. VI. 4.) Egy Ady-alkotta szóról címmel külön cikket szentel az el-

lovan vizsgálatának. pontosabban egy cikkének második felét, az elsőben
ugyanis általában ír Ady sajátos szóalkotásairól.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ úgy gondolja, az ello-

van szó nem önmagáért jött létre, hanem a vers lóg igéjét magyarázza (vö.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Kocogok,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlógok követlen uton"). "Már a közvetlen szövegösszefüggésböl is
nyilvánvaló, hogy lóg igénket Ady a ló fönév -g képzős származékának tartja
s Így is akarja értetni. A szó hangtani fejlödését nyilván úgy képzeli, hogy
a mai lóg egy eredetibb lovog-ból rántódott össze. A szóbanforgó szót te-
hát Ady ebben az értelemben kivánta olvastatni: Kocogok, lovogok követlen

uton ... " (i. m. 44). A lovan szót tehát Ady feltünö helyen és rímhívőként

azért helyezte el, hogy kulcsot adjon a szöveg megértéséhez. A lóg : lovan

igepárhoz a -g és -n képzös igepárok szolgáltatták a mintát: piheg: pihen,

zuhog: zuhan, suhog: suhan, pontosabban pedig a zúg : zuhan, A lovan ige
"alkalmas az eltévedt lovas (Ady egyik kedvelt szimbóluma!) világképének
megrajzolására. Az eltévedt lovas lovog, .lóg a ló hátán, az öt környezö vi-
lág pedig szintén a lóhoz viszonyítva mozog. nem elsuhan, hanem elIovan"

(i. m. 44-5, az idézet: 45).
Bodáné Porkoláb Judit Egy Ady szimbólum vizsgálata című érteke-

zésében (Bp. ELTE, 1982. Soksz. Nyelvtudományi Dolgozatok 35. sz.) -
amely a költö verseiben a "ló" jelképet tüzetesen tárgyalja - szintén kitér
az ellonan szóra: "A régi magyar nyelvre emlékeztet A ló kérdez-ből az ello-

van szó. Ady alkotta. Nyelvi telitalálat. Archaizálja a hangulatot. Az egész
ciklusban bújkáló félelem egyéni oka: minden elmúlik! Társadalmi oka: a
haza pusztulása. (A lovan "an" mozzanatos képzöje a pillanatnyi cselekvést
sugallja - de benne vibrál a mozzanatosság, az egyszeriség, a vissza nem
térés. Az el- igekötö a befejezettséget aláhúzza. A tö a "ló" fönév bizonyos
adys származéka.) (i. m. 98).

Anélkül, hogy az egész verset elemezném - erre az Ady-irodalom több-
ször kitért - az alábbiakban magam is azt vizsgálom, mi okozza, okozhatja
a versbeli ellovan szó stilisztikai hatását.

A szónak szerintem nincs archaizáló hangulata. -an/-en képzös szavaink
a mai magyarban is nagy számban vannak, s a képző korábban is leggyako-
ribb előfordulásában, onomatopoetikus pillanatnyi cselekvést kifejezö moz-
zanatos igék képzésében ma is eleven (MMNyR. 1: 352; D. Bartha, Szóképz.
35). A szóalkotás itt föleg azért különös (de nem tünik eröltetettnek), mert
a mozzanatos -an/-en képző a régi és a mai nyelvben mindig igékhez szokott
járulni: aktív igei tövekhez vagy -RQPONMLKJIHGFEDCBA( -O morfémával) indulatszóként is hasz-
nálatos - fiktív [passzív] igetövekhez: bukk-an (bukik), csussz-an (csúszik),

fog-an; csatt-an (vö. csattog), csill-an (vö. csillog, csillámlik), csörr-en (vö.
csörög), dörren (vö. dörög, dördül), hars-an (vö. harsog, harsány), kocc-an

(vö. kocog, koccint),lebb-en (vö. lebeg), loccs-an (vö. locsog), patt-an (vö.
pattog, pattint), suh-an (vö. suhog, suhint) stb. Ady azonban fönévhez teszi,
és a ló szó lov- tövéböl (vö. lov-on, lov-unk) a ló tovahaladását ; metaforiku-
san a dolgok elmúlását jelentö igét képez, a lov- szótöt, mintegy igésíti. Mi-
vel pedig az -an/-en általában hangutánzó-hangfestö igéket képez, a lovanUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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automatikusan részben a hangfestő igék kőzé sorolódik, s ezáltal is sajátos
hangulati többletet nyer. A szónak erős a zeneisége is, csupa zöngés hangból
áll: magánhangzókból és zöngés mássalhangzókból.

Az -an/-en képzős onomatopoetikus szavakban a képző előtt "a magán-
hangzó után álló tőbeli rövid mássalhangzó rendszerint megkettőződik, s ez .
nem kis mértékben hozzájárul a mozzanatosság kifejezéséhez" (MMNyR. 1:
352). S nyilván az is, hogy e szavakban a beszélőszervek hirtelen felpatta-
násával képződő zárhangok (p, t,RQPONMLKJIHGFEDCBAk , b , d ) , valamint zár-rés hangok (c, cs)

dominálnak. A lovan-ban azonban nem történik meg a mássalhangzó-nyúlás,
szárhangok és affrikáták sincsenek benne. A szó így jobban elbírja a befe-
jezettséget jelölő el igekötőt, s mivel a szótő folytán az ige jelentésének a ló
mozgásával való kapcsolata különben is bizonyos folyamatosságot feltételez,
az ellovan nem annyira pillanatnyi cselekvést, a dolgok pillanatnyi elmúlá-
sát, hanem azok gyors tovatünését fejezi ki. Az -an/-en képzős igék közül
az elsuhan áll hozzá közel, amely közönséges is ebben az igekötős formában.
Az ellovan stilisztikai hatásaba tehát az a feszültség is belejátszik, amely
az egyfajta folyamatos cselekvést indukáló tő, a mozzanatosságot kifejező
képző és a befejezettséget erősítő igekötő találkozásából származik.

Mindez a kőltői intuiciónak valóban kivételes példája.
Szabédi jól érzékeli az ellovan hangulatát, de a szónak a lóg ige "ma-

gyarázataként" való felfogása, a lóg származtatásának az ötlete hibás. A lóg

nem a ló képzett alakja, nem egy föltett lovog-ból rántódott össze. Eredeti-
leg a lógó(s)1óra, a kocsihoz vagy a befogott lovak mellé kötött, de általában
nem húzó lóra vonatkozik, a versben 'lógós lóként üget', illetve 'komolyabb
munkavégzés, szabályozottság nélkül üget, halad' jelentésü, s jól festi, amint
a ló és lovasa határozott irányítás és cél nélkül kocog tova (1. A. Molnár:
Nyr. 103: 86). Hasonló hangulatot idéz Adynak A menekiilő lovas című verseWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IS:

... Adjad, pocsék élet,
hogy ne legyek dőre,
Kocogjon a lovam

Boros, csárdás uton
Vidáman előre ....

Arató Károly költeménye, a Szárnyasló - Parafrázis "A ló kérdez" című

Ady-versre ugyancsak használja az ellovan szót:

... Miért kátyús az út?! S mitől, hogyellovan

bizalom, szerelem, barátság?! ... (Jelenkor 1977/11: 1039)
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