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Vass Judit 

ADY ENDRE PORTRÉJA 

 

 

     Az Értől az Óceánig 

 

Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, 

Pocsolyás víz, sás, káka lakják. 

De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna 

Óceánig hordják a habját. 

S ha rám dől a szittya magasság, 
Ha száz átok fogja a vérem, 
Ha gátat túr föl ezer vakond, 
Az Óceánt mégis elérem. 

Akarom, mert ez bús merészség, 
Akarom, mert világ csodája: 
Valaki az Értől indul el 
S befut a szent, nagy Óceánba. 
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A modern magyar költészet, a szimbolizmus Ady Endrével kezdődik. 1906-

os Új versek című kötetével témában és poétikában is radikálisan újat 

hozott. Szakított a népnemzeti esztétikával, ő már a klasszikus modernség 

költője.  

Felrázta és megosztotta a közvéleményt. A modernek lelkesen üdvözölték, 

a konzervatívok hazafiatlansággal, erkölcstelenséggel vádolták.  

Költészetével tabukat döngetett, öntörvényű életével az egyéniség 

kultuszát teremtette meg. Szemléletére erősen hatott Nietzsche 

individualizmusa, ez figyelhető meg szubjektív hangjában is. „Vagyok, 

mint minden ember fenség.”  

 

ÚJ KÖLTŐI MAGATARTÁS, ÚJ TÉMÁK 

      Ady homo politicus ( politikus alkat), küldetéses költő, aki a költészetet 

eszköznek tekinti a társadalmi haladás szolgálatában, akárcsak elődje, 

Petőfi. („Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga.”) Kettős küldetést tűz ki 

célul:  

1. felrázni a magyar társadalmat az önelégült tespedésből  

2. egy európaibb, modernebb költészetet teremteni. 

 

       Újságíróként feltérképezte a korabeli magyar valóságot, tisztán látja 

annak elmaradottságát, s költői feladatának azt tartja, hogy erre az 

elmaradottságra rávilágítson, s egy polgárosultabb szellemnek utat törjön. 

Hangja ezért sokszor provokatív. („Nekünk Mohács kell.”) 

        Költő elődjeinek a "korán jött" költőket tartja: Janus Pannoniust, 

Csokonai Vitéz Mihályt, Vajda Jánost − azokat, akik szellemiségükben 

jóval koruk előtt jártak, ezért meg nem értettség övezte őket, költői 

magányban éltek.  
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       Új patriotizmust teremt : a heroizáló nacionalizmussal szemben a 

kritikus hazafiságot. Szakít a romantikus nemzetfelfogással, a befelé 

forduló öntömjénezéssel. 

        Költői hangjában új még a dekadencia, a hanyatlás érzete. Úgy érzi, 

hogy egy elöregedett kultúra, széteső világ költője. („Minden Egész 

eltörött.”) 

        Szerelmi lírájában is új hangot üt meg, a dekadens erotika hangját. 

Ady szerelmes verseivel véget ér a romantikára még jellemző idealizálás, 

verseinek gyakran van szexuális konnotációja, nyíltan beszél a testi 

szerelemről. (Héja-nász az avaron) 

 

ADY POÉTIKÁJA, STÍLUSA 

Ady a klasszikus modernség stílusában alkotott. Költői nyelvére 

felszabadító hatással a szimbolizmus és a szecesszió volt. Verseire a 

szimbolista poétika jellemző. A művek egy központi szimbólumra épülnek, 

s minden más metaforának csak ezzel együtt van jelképes jelentése. A 

verseknek több jelentéssíkja van: egy konkrét képi sík (pl. egy természeti 

táj = az ugar) és egy absztrakt, szimbolikus jelentéssík (ugar = az 

elmaradott magyar társadalom).  

Egyéni szimbólumrendszert teremt földrajzi és történelmi nevekből 

(Verecke-Dévény, Vazul, Hortobágy, Párizs, Bakony ...stb.). Poétikájára a 

látomásos képalkotás jellemző, szimbólumait gyakran emeli mitikus síkra. 

(Az ős Kaján, Az eltévedt lovas) 

A szimbolista poétikát archaizáló, a XVI. századi magyar nyelvre 

emlékeztető stílussal vegyíti, így hagyomány és újítás szintézise figyelhető 

meg verseiben. (A Károlyi Biblia nyelvezete volt rá nagy hatással.) 

Stílusának központi eleme a szómágia (ismétlés), amely archaikus költői 

eszköz.  
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Ady motivisztikus költő, visszatérő témák, költői motívumok jellemzik. 

Állandó témái: a magyarság sorsa, a szerelem, a halál, dekadencia, hit és 

kétely, pénz, ars poetica, háború. 

 

Köteteit tudatosan szerkeszti ciklusokra. (Ezt a hagyományt Baudelaire 

teremtette meg A Romlás virágai c. kötetével, 1857-ben). A ciklusok 

verseit az azonos téma köti össze. Ady tudatosan törekszik a három szóból 

álló címekre. 

 

ADY PROZÓDIÁJA, VERSELÉSE 

Keveri a rímes és gondolatritmusos (bibliás) verselést. Verszenéje: 

recitatív, kántáló, erre érzett rá Latinovits Zoltán, színész, aki az 

énekbeszéd stílusában adja elő Ady verseit.  

 

 


