
 

  

100˃100 = 5+++ 😊Profi munka volt!!! 

 

TÉMA: ADY ENDRE 1                                                     

  
 

NÉV/OSZTÁLY: ZANA PÉTER 11.B (2020. távoktatás) 

1. Válaszoljon röviden, hogyan kapcsolódnak az alábbiak Adyhoz?             10 p˃10 
 

Nagyvárad Itt volt a Szabadság nevű napilap és a Nagyváradi 
Napló munkatársa, továbbá itt fejlődött ki a prózai 
stílusa, és kapta el először a szifiliszt. 

Párizs A Párizsban tett látogatások és a Lédával való 
találkozások segítették a lírai kibontakozásában. 
Összesen hétszer járt Párizsban. 

Diósyné Brüll Adél Vele volt kapcsolatban 1903-1912 között, és ő ismertette 
meg vele a francia szimbolisták költészetét (köztük 
Baudelaire költészetét). Adél egy művelt, több nyelvet 
beszélő férjes asszony volt. 

1906 Új Versek című verses kötete megjelenik, ez a modern 
magyar irodalom kezdete, felkavarja a magyar irodalmi 
életet. 

Érmindszent Érmindszenten született, és ott járt elemi iskolába. 
táltosjel Ady Endrének hat ujja volt, és ezt a kiválasztottság 

táltosjeleként értékelte. 
A Holnap A Holnap nevű irodalmi társaság egyik alapítója volt. 
Nyugat(1908) A Nyugat nevű irodalmi lap első számában megjelentek 

Ady versei és esszéi. 
Boncza Berta Pár év levelezést követően, Berta apjának beleegyezése 

nélkül összeházasodtak, és verseiben Csinszkaként írt 
róla Ady. 

Csucsa Csucsán, a Boncza-kastélyban lakott együtt Boncza 
Bertával. 

MENTSEN! 
2. Mi volt az a magyar költészeti hagyomány, amivel Ady radikálisan 

szakított? Kik voltak legfőbb képviselői                                                     2p˃ 2                                              
Válasz: 
Népnemzeti költészettel, felfogással szakít. A népnemzeti irodalom az irodalmi 
népességből nőtt ki, és a legfőbb alakja Petőfi Sándor és Arany János volt. 

 
3. Mi az új Ady költészetében (téma, stílus)?                                              10 p˃ 10                                                     
Válasz: 
Ady szakít a népnemzeti esztétikával, és ő már a klasszikus modernség és a 
szimbolizmus költője. Megteremti az egyéniség kultuszát a magyar irodalomban. 
Témáival tabukat döngetett, főleg a szerelmi verseivel. Szakít a romantikus 
nemzetfelfogással, valamint a befelé forduló öntömjénezéssel Mivel fel akarta rázni 
a magyarságot az önelégült tespedésből, ezért a hangja a verseiben sokszor 
provokatív. Új patriotizmust teremt, a heroizáló nacionalizmus helyett a kritikus 
hazafiságot. A költő hangjában sokszor érezhető a dekadencia, a szerelmi versei 
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szexuális konnotációval rendelkeznek bírnak (dekadens erotika), és nyíltan ír a testi 
szerelemről, valamint nem idealizál. 
Szimbolista poétika jellemzi a verseit. Egyéni szimbólumrendszert hoz létre földrajzi 
és történelmi nevekből, vagy absztrahálással (azaz köznevek elvont fogalommá 
emelésével), vagy egyéni mítosszal. Ady versei látomásosak, ami azt jelenti, hogy a 
szimbólumokat mitikus síkra emeli, és nem fejti meg azokat, tehát versei már nem 
didaktikusak. A szimbolista és az archaizáló stílust vegyíti (azaz ő is a hagyomány és 
újítás szintézisére törekvő költő volt). Ez azt jelenti, hogy régebbi nyelvváltozatot és 
régies kifejezéseket használ a verseiben. A stílusának fontos eleme a szómágia, azaz 
bizonyos szavak állandó ismétlése. Ady motivisztikus költő volt, tehát verseiben 
gyakoriak a költői motívumok és a visszatérő témák (például a magyarság sorsa, 
szerelem, halál, dekadencia, hit és kétely ellentéte, ars poetica, háború). küldetéses 
költő 
MENTSEN! 

 
4. Mit értünk önpátosz alatt?                                                                                       2p ˃2 

 
Válasz: 

A költő patetikusan, fennkölt hangnemben beszél önmagáról, de ez nem a 
nagyképűség jele, hanem a küldetéses költő merész hangja. 
 
 

5. Mi a szimbolikus jelentése az alábbiaknak, és mely verseiből valók?  12p˃12 
 

Verecke A magyar történelmi múlt, az ország 
legkeletibb pontja. 

Góg és Magóg fia vagyok én 

égig nyúló giz-gazok Értékek nélküli,  visszahúzó erők. A magyar Ugaron 
szürkék hegedőse Egyéniség, egyedi (eredeti) hang 

nélküli költők metaforája 
Új Vizeken járok 

avar Ősz toposza, jelentheti az elmúlást, 
illetve az extázis utáni lankadtságot 
(erotikusan). 

Héja-nász az avaron 

disznófejű Nagyúr Pénz  (mitikussá növesztett 
szörnyeteg). 

Harc a Nagyúrral 

csorda-népek A kulturálatlan, szellemi értékek 
iránt érzéketlen közeg („gatyás 
bamba társak)”, azok a személyek, 
akik visszahúzzák az újítani akaró 
költőket. 

A Hortobágy poétája 

MENTSEN! 
 
6. Mit értünk „mégis morál” alatt? Melyik versében található?                 4p˃4+ 

 
Válasz: 

Amikor már kifogytunk a racionális érvekből, és már nagyon reménytelennek látjuk 
a helyzetet, akkor a morális (erkölcsi) tudatunk segítségével felül tudunk kerekedni, 
fel tudunk emelkedni a mélypontról. Ez végig kíséri a magyar költészetet. Ez már 
Vörösmartytól ismert etika, de megtalálható Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én 
című vers végén is.  
 

7. Mit tud Nietzsche filozófiájáról, miben hatott Adyra?                                4p˃4+    
                                                    

Válasz: 

Nietzsche Ím ígyen szóla Zarathustra c. művében kifejti az ember feletti ember 
elméletét (Übermensch)++, a büszke individuumot, aki önálló, autonóm 
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személyiség. Ez a fajta individualizmusa (egyéniségkultusza), valamint a prófétai 
hangja és a gondolatritmusos verselése hatott Ady Endrére. „Isten meghalt” 
 
MENTSEN! 

 
8. Mit értünk szómágia alatt? Idézzen valamelyik verséből példát rá!     4p˃4 

 
Válasz: 

Bizonyos szavak állandó és makacs ismétlése. Góg és Magóg fia vagyok én c. 
versében például a „mégis” , „új” és „magyar” szavakat ismétli állandóan.  
 
MENTSEN! 

 
9. Miért nevezzük motivisztikus költőnek?                                                     2p˃2 

 
Válasz: 

Verseiben gyakoriak a költői motívumok és a visszatérő témák. A versei 
motívumokra épülnek. példák ld. 2. feladatban 
MENTSEN! 

 
10. Mi az új Ady prozódiájában (verselésében)?                                                   4p˃4 
 
Válasz: 

A rímes és gondolatritmusos (bibliás) verselést ötvözi a verseiben, illetve a versei 
recitatívak, azaz a beszéd és ének közötti előadásmód jellemzi azokat. 
MENTSEN! 
 

11. Miért nevezte Ady Magyarországot kompországnak?                                2p˃2 
 

Válasz: 

Országunk mindig Nyugat és Kelet között ingázott, el akarta érni Nyugatot, de 
valami folyton visszahúzta Kelet felé. 

 
12. Miért használ provokatív hangot verseiben?                                                   2p ˃2 

 
Válasz: 

Azért használ provokatív hangot, hogy felrázza a begyepesedett, elkényelmesedett 
magyarságot az önelégült tespedésből, és hogy egy modern magyar költészetet 
teremtsen (utat törjön egy polgárosult szellemnek). 
MENTSEN! 

 
13. Miben különbözik Ady „prófétasága” Petőfiétől? 

Melyik versben mutatkozik ez meg?                                                                     10˃10 
 
Válasz: 

A Hortobágy poétája c. vers keserű és fájdalmas paródiája a Petőfi által írt A XIV. 
század költőinek. Petőfi még hitt a nemzet felemelkedő korszakában és a próféta 
szerepben, viszont Ady ezen verse lefokozza a Petőfi által patetikusan ábrázolt 
váteszköltőt és az általa vezetett népet is. A prófétaköltő átváltozik csordássá, és az 
általa vezetett nép pedig csordává („gatyás bamba társak”). Ady Endrének a korában 
meg kellett küzdenie a begyepesedett magyar mentalitással. A „Kúnfajta, nagy 
szemű legény” utalhat Petőfire és Adyra egyaránt. 
 
MENTSEN! 
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14. És akkor most lássuk, mennyire értette meg Adyt!                                       

Olvassa el újra, és hallgassa is meg az alábbi verset,  
majd válaszoljon a kérdésekre! 

 
Ady Endre: 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. 

Elmondja: Sinkovits Imre 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s5NAVnKoAaA 

 
a) Értelmezze a címet és a szöveget! Mi az „ér” szó szótári jelentése, és milyen 

szimbolikus tartalommal töltődik meg Adynál? És az „óceán”? Milyen 
emberi-költői célt fogalmaz meg a versben?                                               10p˃10+                                                                                       

Válasz: 

A cím  a költő életútjára utal. Az ér denotatív + jelentése a legkisebb folyamú víz, de a 
versben szimbolikus jelentéssel bír. Az Ér jelentheti azt a kis közeget ( a kezdetet, 
eredetet), ahonnan a lírai én ki akart törni. Ebből következik, hogy az Ér jelentheti 
akár Érmindszentet is+. Az óceán pedig az, ahova az ér vagy a folyó torkollik. Itt az 
óceán jelentheti a lírai kiteljesedést, a költő sikerét és elismertségét, amit úgy is 
elérhet, hogy az érből indult el  („Az Ér nagy, álmos, furcsa árok,” / (…)   „Óceánig 
hordják a habját”). Ady célja tehát az, hogy a költészetével a társadalmi haladást 
szolgálja, méghozzá úgy, hogy kis helyről indult és mégis nagy költő lett (küldetéses 
költő). Illetve emberi célja, hogy kitörjön innen („Akarom, mert világ csodája:/ 
Valaki az Értől indul el/ S befut a szent, nagy Óceánba.”). A „valaki” szó arra utalhat, 
hogy bárkiből lehet világhírű költő, jelentős személyiség, akárhonnan is származik. 
A konkrét képi sík az ér, ahogy belefolyik az óceánba, és a vers absztrakt jelentése 
pedig a költői kiteljesedés, siker elérése. 
 
MENTSEN! 
 
b) Miért „ér”, miért nem „patak” pl?     😊   ÉRmindszent (ld. előző feladatban)                                                           

2p˃2 
 
Válasz: 

Azért választja az Ér szimbólumot, mert az ér a legkisebb folyamú  víz és ezzel tudja 
hitelesen bemutatni a kezdeteket, eredetet. 
 
 
c) Mit jelent a „szittya magasság”? Miért paradoxon ez?                                 4p˃4 
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Válasz: 

A „szittya magasság” utalhat a vaskalapos konzervatív magyar olvasóközönségre, 
akik rosszallással fogadták Ady verseit. Azért paradoxon ez, mert a magasság 
jelentheti a költői (lírai) magasságot/ a nyomasztó közeget. ld. „Rám szakad az ég.” 
 

 
 
d) Milyen már ismert, Adyra jellemző stíluselemeket ismer fel a versben? A 

hangnemre is figyeljen!                                                                               10p˃   10                                                                                                                              
 

Válasz: 

A hangja a vers elején nyugodt („Az Ér nagy, álmos”), és ahogy fokozatosan elérkezik 
az óceánhoz ,a hangja egyre szenvedélyesebbé válik, és a vers végén már a minden 
áron kitörni akaró költőt látjuk. A versben bizonyos szavakat makacsul ismétel („ha”, 
„akarom”), ezzel elérve a szómágia tökéletes hatását. Látomásos képalkotás jellemző 
a versre, a szimbólumokat nem fejti meg, illetve ősi toposzokat használ (például: víz). 
A versre az önpátosz a jellemző, mivel a hangja nagyon merész, szenvedélyes és 
patetikusan beszél magáról. („Ha gátat túr föl ezer vakond, / Az Óceánt mégis 
elérem.”), de ez nem a nagyképűség jele, hanem a küldetéses költő merész hangja. 
MENTSEN! 
 
ÖSSZESEN: 100 p 
 
Nézze át, ne hagyjon benne helyesírási hibát! Nevét felírta? 
 
MENTSEN! 

 
Köszönöm, küldheti! 
 
judvass@gmail.com 
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