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VASS JUDIT 

DEKADENCIA ADY ENDRE KÖLTÉSZETÉBEN 

„HALÁL-VERSEK” 

Segédanyag gyakorló kérdésekkel 

Feladat: Olvassa el a bevezetőt, majd válaszoljon röviden a kérdésekre! 

 

BEVEZETŐ 

               

A DEKADENCIA a századvég jellegzetes életérzése. A szó 
hanyatlást jelent,  túlérett civilizációk jellemzője, amikor a 
hagyományos értékrend felbomlik, s helyette nincs új, 
szilárd filozófia. (ld. Róma, London Madáchnál) A 
századforduló modern művészei szerint Európa 
elöregedett, a régi, egységes keresztény világkép szétesett. 
A kor nagy hatású filozófusa Nietzsche, 

aki az Ím ígyen szóla Zarathustra 
című prófétai alkotásában azt írta:  

„Isten meghalt.” A művészek technikai 
civilizációt idegenkedve figyelik, félnek, hogy az 
elanyagiasodott világ felfalja a magas kultúrát. A művészek 
élesen elkülönülnek a nyárspolgári értékrendtől, gyakori a 
polgárpukkasztó, bohém, szabados, provokatív magatartás. A 
hagyományos értékekhez ragaszkodó olvasók a modernek 
verseit gyakran tekintették erkölcstelennek, mert tabukat1 
döngetnek, megkérdőjelezik a hagyományos értékrendet, 
nyíltan beszélnek pl. a szexualitásról, fittyet hánynak a társadalmi 
szabályokra, az öntörvényű élet jogát vallják. A modern művész már nem 
nem moralizál, sőt gyakran tüntet a közerkölcsök megvetésével, öntörvényű életével. 
(ld. Rimbaud)  

Ady dekadens életérzésének több 
oka is lehet. Mikor Nagyváradra került, fiatal 
emberként belecsöppent az újságírók és 
művészek bohém világába. Nagyvárad a maga 
sok nemzetiségű, polgárosult szellemével még 
Budapestnél is modernebb volt. Pezsgett a 
kávéházi élet, a nagyváradi színházban a kortárs 
európai darabokat játszottak. Ott jelent meg 
először a modern költők antológiája, A Holnap 
is. Ady lelkesen vetette bele magát ebbe a 
bohém és európai műveltségű közegbe, hatott rá a korszellem, a modernek 
dekadenciája. Itt kapta el egy futó kaland következtében a szifiliszt, ami akkor még 
gyógyíthatatlan nemi betegség volt, az állandó haláltudat nyilván innen is eredhet 
nála. Dekadenciájának egyéb oka is van: anyja révén mélyen vallásos, református 
családból származik, de a modern irodalom, Nietzsche és más gondolkodók hatására 
vallásos hite megingott, amit nehezen élt meg (mindig nála volt a Károlyi Biblia, 

 
1 tabu= olyan téma, amiről egy közösségben, egy adott korban nem illik vagy tilos beszélni 

a fiatal Ady 

Nietzsche 

édesanyjával 
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még a párizsi hotelszobában is). Dekadens maga a Léda-szerelem is, ami nem ígér 
beteljesülést (család, gyermek). Másik oka azonban magyar gyökerű: Ady úgy érzi, 
hogy egy hanyatló, pusztuló országban él, a magyarság képtelen kitörni a feudális 
beidegződésekből, a „szittya” (elmaradott, tespedő) mentalitásból, s ezért végleg le fog 
maradni a fejlettebb Nyugattól. 
KÉRDÉSEK  

A keretbe írja válaszait röviden, vázlatosan! (De be is másolhatja)  

1. Mi a dekadencia szó jelentése? 

hanyatlás 

2. Mi a dekadens korok jellemzője? 

 

3. Miért alakult ki dekadencia érzet a 19-20. század fordulóján? 

 

4. Miért alakult ki dekadencia érzet a 19-20. század fordulóján? 

 

5. Mi Nietzsche híres mondata az Ím ígyen szóla Zarathustrában? 

 

6. Hogyan viszonyultak a modern művészek az új, technikai civilizációhoz? 
 

7. Miért idegenkedtek kezdetben a modern művészektől? 

 

8. Milyen okai vannak Ady dekadens életérzésének? 

 

 

DEKADENS vagy HALÁL-VERSEK 

Sem utódja, sem boldog őse... (Hallgassa is meg!) 

https://www.youtube.com/watch?v=EUfcwDQ68e8 (Latinovits Zoltán) 

 
Sem utódja, sem boldog őse 
Sem rokona, sem ismerőse 
Nem vagyok senkinek, 
Nem vagyok senkinek. 

Vagyok, mint minden ember: fenség, 
Észak-fok, titok, idegenség, 
Lidérces, messze fény, 
Lidérces, messze fény. 

De, jaj, nem tudok így maradni, 
Szeretném magam megmutatni, 
Hogy látva lássanak, 
Hogy látva lássanak. 

Ezért minden: önkínzás, ének: 
Szeretném, hogyha szeretnének 
S lennék valakié, 
Lennék valakié. 

https://www.youtube.com/watch?v=EUfcwDQ68e8
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Kötetnyitó vers, ezért nincs külön címe. (Mindig az első sort emeli ki cím 
helyett). Vallomásos önportré, amelyben önmagát jellemzi, és identitás vers. Az 
identitás versek arra keresik a választ: „Ki vagyok én?”  

A vers elején nagyon provokatív, gőgös hangon beszél, önpátosszal, mintha 
mindenkitől elhatárolódna: családtól, barátoktól. Itt arról beszél, mi nem ő, ez tehát 
negatív önmeghatározás: „Nem vagyok” Ezt a kategorikus elutasítást csak a 
második versszakból érthetjük meg. „Vagyok, mint minden ember: fenség,” Itt a 
„vagyok” szón van a hangsúly, ez már pozitív önmeghatározás. Ady szerint az 
embert nem külső kapcsolatai, hanem önértéke határozza meg. „mint minden ember” 
– írja, ezzel nem kevesebbet mond, mint hogy minden ember egy és 
megismételhetetlen egyéniség. A hajdan csak a királyoknak kijáró „fenség” 
megnevezést tehát minden emberre érti, nemcsak önmagára.  

Csupa olyan metaforával illeti az embert, amelyek azt sugallják, hogy az 
egyén mások számára soha nem ismerhető meg egészen: „Észak-fok, titok, idegenség, 
/ Lidérces, messze fény,…” Ezekkel a metaforákkal fel is magasztalja az egyént. Az első 
két versszak egy büszke individuum (egyéniség) határozott elkülönülési vágyáról 
szól. Itt nyilvánvaló Nietzsche individualizmusának (egyénközpontúságának) a 
hatása. Nietzsche megkülönböztet egyéniséget és nyájembert, akinek nincs önálló 
személyisége, értékrendje, csak megy a többi után.  

Ezt a provokatív, büszke hangot töri meg a vers közepén elhangzó, fájdalmas 
sóhajtás: „De, jaj, nem tudok így maradni, / Szeretném magam megmutatni,/ Hogy 
látva lássanak, /Hogy látva lássanak.”  (A „de” kötőszó gyakran szakítja ketté a versek 
gondolatmenetét, hogy utána valami ellentétes állítás következzék. „De addig sírva, 
kínban,  mit se várva /Mégiscsak száll új szárnyakon a dal” -írja a Góg és Magóg fia 
vagyok én c. versben.)  

A vers második fele épp az ellenkezője az elsőnek. Ott kitűnni akart, itt viszont 
kapcsolatot keresne a többi emberrel, szeretne feloldódni másokban, mintha 
menekülne a magány elől. A feltételes módú igék: szeretném, lennék ezt a vágyat 
hangsúlyozzák. Egy lélektani paradoxon ez, amit mindannyian tapasztalunk 
magunkban: egyrészt szeretnénk megőrizni egyéniségünket, kiválni a tömegből, 
másrészt szeretnénk együtt lenni a többi emberrel, hogy értsenek minket, és szeretnénk 
szeretetet kapni. Az embert tehát ellentétes vágyak hajtják. Az utolsó versszak szöges 
ellentéte az elsőnek: „Ezért minden: önkínzás, ének: / Szeretném, hogyha 
szeretnének”. A büszke önportré egy szomorú, esendő ember kitárulkozásával 
fejeződik be. A versírás („ének”) is ennek a szeretetvágynak a kifejező eszköze.  

A mű stílusán jól láthatók Ady versbeszédének jellemzői: az állandó ismétlések, 
a szómágia adják a recitatív előadásmódot, amire Latinovits Zoltán, a színész nagyon 
jól ráérzett. A „látva lássanak” az ismétlésnek, mint alakzatnak egy biblikus változata: 
ez a figura etimologica (tőismétlés). ( „És mondván monda az Úr”- Biblia) 

 
KÉRDÉSEK  

A keretbe írja válaszait röviden, vázlatosan! (De be is másolhatja)  

1. Mit értünk identitás vers alatt? 

 

2. Miért ellentmondásos Ady önmeghatározása? 
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3. Milyen metaforákat alkalmaz az egyénre? Mi ezekben a közös vonás?  
 

4. Hogyan hatott Nietzsche emberképe a versre? 

 

5. Mi a „de” kötőszó szerepe a versben? 

 

6. Milyen lélektani paradoxonra épül az önportré? 
 

7. Mi a különbség az első és utolsó versszak hangneme között? 

 

8. Mit értünk figura etimologica alatt, idézzen a versből ilyet! 

 

Kocsi-út az éjszakában (hallgassa is meg!) 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/ 
(Latinovits Zoltán) 

Milyen csonka ma a Hold, 
Az éj milyen sivatag, néma, 
Milyen szomoru vagyok én ma,                                
Milyen csonka ma a Hold. 

Minden Egész eltörött, 
Minden láng csak részekben lobban, 
Minden szerelem darabokban, 
Minden Egész eltörött. 

Fut velem egy rossz szekér, 
Utána mintha jajszó szállna, 
Félig mély csönd és félig lárma, 
Fut velem egy rossz szekér. 

Ady leghíresebb Halál-verse. Gondolati vers, amely létfilozófiai kérdést vetít ki 
látomásba: Milyennek érzékeli a költő a világ állapotát? Egy recitatív panasz az egész 
vers. Ezt a versbeszédet felerősíti a rondó forma. Minden versszak első és utolsó sora 
megegyezik, sőt a középsőben minden sor a „Minden” szóval kezdődik, ezért 
elmondhatjuk, hogy legfőbb költői eszköze a szómágia. Ettől olyan misztikus, első 
olvasatra talán érthetetlen a szöveg. 

Szimbolista látomás vers, amely az éjszaka és az utazás toposzaira épül. 
Ha vizuálisan közelítjük meg, a konkrét képi síkon egy éjszakai utazást látunk: 
a lírai én mintha egy holdfényes éjszakán kocsiban utazna (Ady idejében ez még hintó 
vagy konflis), s közben elgondolkodik önmagáról, a világ sorsáról. Mindent 
reménytelennek, pusztulónak érzékel. Ezt a komor hangulatot erősíti az éjszaka 
toposza, a halál előérzete. ehhez kapcsolódó toposzok a Hold (álmodozás), a láng, ami 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/hangok/aekocsi.wav
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a lelkesedést szokta jelképezni. Az utolsó versszakban azonban már nem kocsin utazik, 
hanem „egy rossz szekéren”. A kocsi lefokozása is a széteső világot hangsúlyozza. Ez 
a kozmikussá növesztett látomás azonban csak kivetített belső táj, a hangsúly a 
költő életérzésén van, amit metaforákban rejt el. A mű kulcsmondata: „Minden 
Egész eltörött”. Az „Egész” szót nagybetűvel írta, mint általában a szimbólumait. (Itt 
is absztrahálásról van szó: az „egész” melléknévből elvont főnevet alkot.)2  

A világon tehát minden szétesett: a Hold csonka, a láng részekben, a szerelem 
darabokban, a kocsi is csak egy rossz szekér. Mintha az egész teremtett világ darabjaira 
hullana, s visszatérne a semmibe.  A címben a „kocsi-út” tehát metaforikus, az 
egyéni és az egyetemes életútra utal. A szöveg legtalányosabb sora: „Félig mély csönd 
és félig lárma”. Csönd és lárma paradoxona azonban feloldható, ha a Bibliára 
gondolunk, amely szerint a világot Isten igéje teremtette. Az Ady-versben a csönd 
jelentheti az isteni ige elnémulását, de a halál csendjét is, ami felé a lírai én és a világ 
tart. A „lárma” utalhat a bábeli zűrzavarra (Isten azzal büntette az embereket, hogy 
összezavarta a nyelvüket, ezért beszélünk külön nyelveken.) A két szó együtt azt 
érzékelteti, hogy a szó is értelmét veszítette, hiszen a lárma az értelmes beszéd (az isteni 
ige=logosz) ellentéte, ami itt már szinte az egész világ értelmetlenségét sugallja. Ebben 
az összefüggésben a „kocsi”, illetve a „szekér” lehet a társadalom vagy az egész világ 
metaforája.    

Nekem az utolsó versszakról más is eszembe jut. Olyan, mintha egy falusi 
temetésen volnánk, a halottat viszi a szekér a temetőbe, s közben a mögötte haladó 
gyászolók csöndje és zavaros jajgatása kíséri. A vers kántáló, recitatív hangja a 
siratóénekeket3 is felidézi.  

 
Érdekesség : Ady verse angolul 

Night Wagon  
 
How stumped is the Moon tonight,            
how mute and deserted is the sky, 
how sad I am this woeful night, 
how stumped is the Moon tonight. 
  
Everything Whole is now broken, 
every fire flickers in fragments, 
every passion flares up in pieces, 
everything Whole is now broken. 
  
A bad wagon runs with me, 
as if followed by a sound of woe, 
in deep silence with the noise kept low, 
a bad wagon runs with me. 

 
Peters, Katarina 
 
forrás: Babel Web Anthology  
https://www.babelmatrix.org/works/hu/Ady_Endre-1877/Kocsi- 

 
2 érdekesség: Ady azt írja a 20. sz. elején: „Minden Egész eltörött”. Úgy tűnik, ez az érzés nagyon 
jellemző nagy korszakváltásokkor. John Donne, késő reneszánsz angol költő szinte ugyanezekkel a 
szavakkal fejezte ki magát:  ’Tis all in peeces, all cohaerence gone;” (The First Anniversary). Ez 
természetesen véletlen egybeesés, Ady nem ismerte Donne versét. 
3 Siratóasszonyok voltak a faluban azok az ismerősök, többnyire idős asszonyok, akik a 
virrasztás éjszkáján ún. siratóénekekben búcsúztatták el halottat.  
 

Kiss Balázs grafikája 

 

https://www.visegradliterature.net/works/hu-all/Peters%2C_Katarina
https://www.babelmatrix.org/works/hu/Ady_Endre-1877/Kocsi-
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KÉRDÉSEK  

A keretbe írja válaszait röviden, vázlatosan! (De be is másolhatja)  

1. Mi a vers témája? 

 

2. Mit látunk a konkrét képi síkon?  
 

3. Gyűjtse ki a versből a toposzokat, és értelmezze őket! 
 

4. Miért szimbolista látomás, illetve kivetített belső táj a vers?  

 

5. Mi a vers kulcsmondata? Mit jelent? 

 

6. Hogyan született az „Egész” szimbólum? 
 

7. Hogyan értelmezhető a „csönd” és „lárma” paradoxona? 

 

 

 


