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Ady Endre
Párisban1 járt az Ôsz

„én tudom csupán”

Ady a Nyugat elsõ nemzedékének vezéralakja volt, ízig-vérig modern költõ. De mi is
a modern ebben a versben? – kérdezhetjük. Mitõl más a Párisban járt az Ôsz, mint
Berzsenyi vagy Petõfi elmúlásversei, A közelítõ tél vagy a Szeptember végén? Az elmúlás
szomorú belátása helyett Ady valóságos mítoszt teremt ebbõl az emberi tapasztalat-
ból. Az õsz személyes létezõ nála, sátáni, démoni erõ, melynek egyetlen fuvallatába
is beleremeg a világ. Egyetlen ember néz csak a szemébe, egyedül neki beszél, neki
súg valamit az õsz, s õ tudja csupán, hogy itt járt. Ady költészete nem más, mint
ennek a saját mítosznak a kibontása, a sors és a vele szembenézõ egyén mítoszáé. 

A vers másik jellegzetes vonása, mely abban a korban modernnek számított, a
halál motívumának középpontba állítása. Ady, akárcsak francia kortársai, le akart
számolni a hétköznapi ember hazug önáltatásával, mely az életet olyan kereknek és
mosolygósnak látta, akárcsak a piros almát. Ez az alma belül beteg – sugallják a
modern költõk. Szép felszíne alatt épp a lényegével van baj, ha ezt piros héja nem is
árulja el. Ha a nyár meg sem hõköl belé, akkor is sarkunkban az õsz, sarkunkban a halál.

1. Ady francia mesterei is számos modern mítosz magját vetették el verseikkel.
Mit mondhat szerinted emberi sorsunkról az egyik ilyen mítoszteremtõ kép,
a tengeren hányódó, elszabadult és gazdátlan hajó képe? (Arthur Rimbaud
[artûr rembó]: A részeg hajó)

2. Miben más mai életünk, mint az ötven, száz évvel ezelõtti volt? Válaszd ki egy
fontos vonását, és keress egyetlen képet, mely szerinted jól kifejezi!

VERSEK

1. Páris: Ady verseiben mindig ebben a sajátos alakban szerepel a francia fõváros (Párizs)
neve

Párisba tegnap beszökött az Ôsz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem. 

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rõzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok. 

Elért az Ôsz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek. 

Egy perc: a Nyár meg sem hõkölt belé
S Párisból az Ôsz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögõ lombok alatt.
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Impresszionizmus

A bevezetõ fejezetekben már
szó esett a klasszikus modern-
ségrõl és az avantgárdnak is
nevezett második modernség-
rõl. Az impresszionizmus olyan
stílusirányzat, amely a klasszi-
kus modernség része, akárcsak
a már emlegetett szecesszió.
Az „impresszió” benyomást je-
lent: váratlan, röpke, pillanat-
nyi érzést, amely azonban sok-
szor megvilágosító erejû. Ady
verse is ilyen pillanatnyi érzés-
rõl számol be. „Egy perc: a
Nyár meg sem hõkölt belé”.
Egyetlen impresszióról, mely
alig észlelhetõ, s nem is nagyon
fordítható szavakra: „súgott
valamit”. Ez a homályos és percnyi benyomás mégis az élet egészét helyezi új meg-
világításba: arra figyelmeztet, hogy a nyárra hamar következik az õsz, az életre a
halál. Az impresszionista költészetre a névszók (fõnevek, melléknevek) halmozása
jellemzõ. Itt is négy melléknév jellemzi a „kis rõzse-dalok”-at: „füstösek, furcsák,
búsak, bíborak”.

3. A „rõzse-dalok” két-két jelzõjét a rím egy különös fajtája fûzi össze: ugyanaz-
zal a hanggal (betûvel) kezdõdnek. Hogy nevezzük ezt a költõi eszközt? Al-
koss hasonló jelzõcsoportokat egy szabadon választott gyümölcshöz kapcsolt
melléknevekbõl!

4. A gunyoros, kárörvendõ õsz (a halál) „kacagva” fut tovább. – Melyik már olva-
sott Ady-versben láttunk hasonló képet: „egy kacagó szél suhan el”? Cseréld a
„kacag” szót olyan igékre, melyek mindkét versben a helyébe léphetnének! 

OLVASD EL!
Paul Verlaine (pól verlen) is pillanatnyi benyomásait rögzíti Õszi chanson
címû versében. (19. oldal)

33
VERSEK

Claude Monet (klód moné): A felkelô nap impressziója
Milyen festôi eszközökkel ragadja meg a pillanatot a festô? 
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Egy másik intelligencia: az intuíció

Albert Einstein (ejnstejn) híres relativitáselméletét tízéves munka után öntötte végsõ
formába, alapgondolatát azonban már 16 éves korában megfogalmazta a maga
számára, különösebb számolgatás nélkül. „Ösztönszerûleg eleve világosan láttam” –
írja a megértés váratlan élményérõl, életére visszatekintve. Azt már egy másik fizikus
írta meg róla utóbb, hogy a tízévi munkával elkészített matematikai levezetése
valójában hibás volt, s láss csodát: a végeredmény a lényegi hiba ellenére megint csak
tökéletes és helyes lett, akárcsak a kamasz Einstein eredeti gondolata. Ezeket a furcsa
megvilágosodásokat nevezzük intuíciónak: megsejtésnek, megvilágosodásnak, mely-
ben a megérzésnek legalább annyi szerepe van, mint a logikának.

A logikai megértés központját agyunk bal féltekéjében látják a tudósok, míg az
intuitív megértését a jobb oldalon. Az intuíció arra a tanulásra épít, amelyet észre
sem veszünk, amit oda sem figyelve értünk, tanulunk meg. Ez a magyarázata az
intuitív megértés hirtelenségének: olyan tudás is belénk szivárog, melyrõl magunk
sem tudunk, s ez tör elõ alkalmanként, hogy hagyományos tudásunkat kivezesse a
zsákutcából.

5. Az Ady-vers intuitív megértése olyasmit mond ki (sarkunkban a halál), amit
amúgy is tud minden halandó ember. – Idézd azt a verssort, amelyben maga
a költõ árulja el, hogy eleve ez a kérdés foglalkoztatta az úton sétálva!

6. Honnét tudjuk, hogy rossz hírt „súgott” az õsz? Hisz csak annyi hangzott el:
„súgott valamit”.

Szent Mihály, s amit a név takar

A Szent Mihály körút (franciául
boulevard Saint Michel; ejtsd: bulvár
szen misel) valóban létezik Párizsban:
Ady csakugyan gyakran járt rajta.
Kijelentése tehát – elsõ közelítésben
– hétköznapi állítás. A költõ azonban
– akarva-akaratlanul – olyan utcát
nevezett meg, mely további gondo-
latsort indíthat el az olvasóban. Szent
Mihály arkangyal ugyanis az egyházi
legendáriumban a haldoklók oltal-
mazója és átvezetõje a túlvilágra.

VERSEK

Szent Mihály útja (Párizs)
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Ezért nevezik „Szent Mihály lovának” azt a sötét posztójú állványt is, melyre a teme-
téskor a koporsót helyezik. De jelképes helyet foglal el Szent Mihály napja a naptárban
is. Szeptember 29-e az õszi napéjegyenlõség tájára esik, így a tél közeledtének is a
jelképe. A székelyföldi juhászok ilyenkor terelik le a nyájat a havasokból, s húzódnak téli
szállásra. A számvetés, a rájuk bízott nyájjal való leszámolás-elszámolás napja tehát ez a
nap – s talán az életünkkel, eddig befutott pályánkkal való számvetés ideje is. Közömbös,
hogy Ady gondolt-e, szándékosan utalt-e minderre. A vers és az olvasó viszonya izgal-
masabb: mást jelent-e számunkra a versben olvasott 83 szó, ha mindezt tudjuk?

7. Sándor, József, Benedek mellett – többek között – Iván, Medárd, Luca,
Péter és Pál, Mátyás és György napja is „jeles”, jelképes nap. – Melyek
fontosságát, jelentõségét tudnád megfogalmazni a felsoroltak közül?

8. Jónak vagy rossznak tartod, ha a homályos sejtelmek
tudatossá válnak, ahogyan a vers lírai énjében is tudatossá
válik az addig csak rejtett tudás a halálról? Szeretnéd-e
ismerni a jövõdet, minden szépségével és szenvedésével
együtt? Miért?

9. A mítosz – egyik meghatározása szerint – istenekrôl,
emberfeletti képességû, isteni származású hôsökrôl szóló
elbeszélés, általában szóban terjed. Emellett vannak saját,
egyéni és családi mítoszaink is, melyeket mi alakítunk ki
magunknak. Sorolj fel görög vagy római mítoszokat, s
említs olyan családi történetek is, melyek idôvel „mítosszá”
váltak! Próbáld újra meghatározni a mítosz fogalmát! 

Varga Imre: Prométheusz
Milyen mítosz kapcsolódik a képen látható alakhoz? 

Nézz utána, milyen irodalmi feldolgozásai születtek a mítosznak!

35
VERSEK

Ne felejtsd el!

• Õszversek: Berzsenyi, Petõfi, Ady
• Ady mítoszt teremt
• Az elmúlás személyes, démoni erõ
• Az élet lényegéhez tartozik a halál
• Impresszionizmus: a benyomás szóból
• Intuíció: pillanatnyi, megvilágosodást hozó felismerés
• Névszói stílus
• Fõnevek, melléknevek halmozása
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Ady Endre
A fekete zongora

Bolond hangszer: sír, nyerit és búg.
Fusson, akinek nincs bora,
Ez a fekete zongora.
Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az Élet melódiája.
Ez a fekete zongora. 

Fejem zúgása, szemem könnye,
Tornázó vágyaim tora,
Ez mind, mind: ez a zongora.
Boros, bolond szivemnek vére
Kiömlik az õ ütemére.
Ez a fekete zongora.

„Fusson, akinek nincs bora”

Furcsa vers: képeit nem értelmi-logikai kapcsolat fûzi össze, csupán a hangulat, az ér-
zelmek s az érzékek benyomásai. Valamiféle sírva vigadást sejtünk a szavak mögött: a
vágyak toráról van szó, s a „tor” elsõsorban halotti tort jelent, a gyász és az evés-ivás
együttes alkalmát. Bor, zene, tornázó vágyak, s hozzá a gyász színe, a fekete s a kiömlõ
vér fájdalma. De miért akar egy bizarr halotti tort versbe foglalni a költõ? S miért véli,
hogy mi, olvasók érdekesnek fogjuk találni a vak zongorista õrült dallamát? A kulcs-
mondat az ötödik sor: „Ez az élet melódiája”. Ilyen lenne hát az életünk? Vágyakkal,
õrültségekkel, meneküléssel és vak céltalansággal teli sírva vigadás? A modern mûvészek
bizony gyakran látták ilyennek, s felfokozott, sokszor önpusztító szélsõségek közt ingázó
életük tapasztalata meg is erõsítette õket keserû hitükben. A mi életünk, hétköznapi
halandóké talán mentes ezektõl a szélsõségektõl. De a sírás és a félelem, a mindnyájunkat
tépõ-cibáló külsõ körülmények, a hatalmas erõvel bennünk munkáló vágyak és a meg-
gondolatlan bolondságok ebbõl a hétköznapi életbõl sem hiányoznak. Az erõs színekkel
festõ Ady-vers ítélete talán túlzó, de mindnyájunkra igaz dolgokat túloz el.

1. A vágyak cselekvésre, próbálkozásra, erõfeszítésre késztetõ erõk. – Mely jelzõ-
vel fejezi ki ezt a mozgási kényszert a vers, egyetlen szóba foglalva? Milyen
melléknévi igenévvel helyettesítenéd? Milyen vágyakról beszélnél a jelentés
lényegét megõrizve?

2. A vers egészét aligha véled életedre, sorsodra illõnek. – Válaszd ki azokat a
szavakat, melyeket elfogadsz rád, a te életedre is igaznak!

VERSEK

00869-1_IKER8 _digitre090308.indd   3600869-1_IKER8 _digitre090308.indd   36 3/10/09   11:02:59 PM3/10/09   11:02:59 PM



37

Szimbolizmus

Még egy a klasszikus modernség stílus-
irányzatai közül. Már hármat ismerünk: a
szecessziót, az impresszionizmust és a szimboliz-
must. Ez utóbbi a szimbólum (jelkép) szóból
ered, amelynek azonban mi egy speciális,
irodalmi jelentését is ismerjük. Míg az
allegória pontról pontra lefordítható képsor
(például A walesi bárdok), addig a szimbólum
csak együttesen, képeit együtt tartva
értelmezhetõ jel vagy jelegyüttes. Nem
mondhatjuk: a zongorista Isten, a zongora
az élet, a zene az emberi fájdalom és így
tovább. De a képeket egybefogva, együtt
tartva igenis mondhatjuk: a költõ ilyennek
látta az életet, a vers képsora az élet sajá-
tosságainak szimbóluma, jelképe.

A szimbolista költészet persze nem jelen-
ti, hogy a költõk csakis szimbólumok
alkotásával voltak elfoglalva. A Góg és Magóg
fia vagyok én címû versben például különálló
metaforákkal dolgozott Ady is, amikor
Vereckének nevezte a keletet, Pusztaszernek
a maradiságot és így tovább. A szimboliz-
mus a modern költészet egyik irányzata,
mely – többek között – szimbólumokat is
alkalmazott.

3. Szimbólum-e A magyar Ugaron képsora? Azonosítható-e külön-külön, hogy
mit jelent a dudva, a muhar, a gaz? Mit jelképez a vers képsora együttesen?

4. Fogalmazd meg négy-öt mondatban, mi a különbség a metafora, az allegória
és a szimbólum között!

5. Keresd ki a könyvtárban Charles Baudelaire (sárl bodler) Szeretôk halála és Ady
Endre Héja-nász az avaron címû verseit, és hasonlítsd össze ôket! Hogyan ábrá-
zolja a szerelmet a két vers? 

VERSEK

Gustave Moreau (güsztáv moró): Hésziodosz és a Múzsa
Nézz utána, milyen mûvek kapcsolódnak Hésziodosz

nevéhez! 
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Milyen fa lennél? Milyen autó és milyen zene?

A költészet – legyen bármilyen komoly vagy akár tragikus is – mindig hordoz magában
némi játékosságot. A színészek – bármilyen szomorú történetet adnak is elõ – ját-
szanak. A költõ szándékos nyelvi hibákat ejt: azt mondja például, hogy nyerít a zongo-
ra. Sokszor azonban épp az effajta játék segít a világ és önmagunk megértésében. So-
katmondó lehet, ha úgy jellemezzük egymást, hogy jelzõk helyett metaforákat alko-
tunk a társunk bemutatásakor. Milyen autó lenne? Áramvonalas sportkocsi vagy min-
denre elszánt terepjáró? Mindig fényesre lakkozott kaszni vagy ütött-kopott oldmobil?
És milyen fa? Tüskés ágú akác vagy hallgatag szomorúfûz? Kevély tölgy vagy szerényen
meghúzódó nyírfa?

Tanulságos lehet azt is összevetni, hogy egybevág-e a magunkról alkotott képsor a
mások által rólunk alkotott véleménnyel. Vagy félreismernek minket? Hamis kép ala-
kult ki rólunk? Netán mi magunk ismerjük rosszul önmagunkat?

6. Ady „boros, bolond” szívként jellemzi saját személyiségét. Igazold, hogy a
mûvészi alkotás révülete rokonságban áll a hétköznapok mámorával, a bor
hatásával!

7. Az ókori Dionüszosz-kultusz, Dionüszosz isten tisztelete ugyancsak egybekap-
csolta a mûvészetet és a bor meg a mámor fogalmát. – Miért állíthatjuk ezt?

OLVASD EL!
Hermann Hesse (hessze) Csillagsors címû regényében Veraguth (feragut),
a festõmûvész úgy érzi, kisebbik fia olyan, mint „az utolsó, teljes
virágzását élõ rózsafa a késõ õszi kertben”. (20. oldal)

VERSEK

Új autó – Sánta Balázs fotójaRégi autó – Nagy Adrienn fotója
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Színszimbolika

A különféle emberi kultúrák a színeknek is jelképes jelentést tulajdonítanak. A sárga
a felség és a hatalom színe; Kínában a császár ruhája, a buddhistáknál a szerzetesek
öltözetének színe. A piros szín – akárcsak a vér – egyszerre jelképezheti az életet és
a halált. A görögök e kettõsségnek megfelelõen a halottakat borították le piros 
lepellel, míg a rómaiak a menyasszonyra adtak piros fátylat. A keresztény országok-
ban a piros tojás a termékenység, míg a piros ruha az áldozatiság, vértanúság jelképe.
A zöld a tavasz, a természet és a remény színe, de egyben a naiv, éretlen tapasztalat-
lanságé is. A kék viszont az égé, a mennyé, a halhatatlanságé és a végtelenségé.

8. Gyûjtsd össze hasonló módon, milyen jelentések kap-
csolódnak a fekete és a fehér vagy a szürke színekhez!

9. Melyik színtõl idegenkedsz a leginkább? Fejtsd ki,
miért!

10. A magyar esküvôi szokások szerint a menyasszony éjfél
után a hófehér menyasszonyi ruhát vörös menyecske-
ruhára cseréli. Mit jelképez a ruhacsere? 

Menyecskeruha

VERSEK

Ne felejtsd el!

• Tor: sírva vigadás, gyász és ünnep
• Vágy, téboly, menekülés, céltalanság
• Az élet önmagát emészti fel
• Vak mester: a sors, a körülmények lökik ide-oda az embert
• Szimbólum: általában jelkép
• Az allegóriával szemben: nem fordítható le pontról pontra
• Ugyanakkor élõbb, képszerûbb, többet sugall
• A szimbolizmus egyik vonása ilyen jelképek alkalmazása
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Ady Endre
Emlékezés egy nyár-éjszakára

Torz jövõt nemzõ háború

Ady felesége, Boncza Berta erdélyi lány volt: kastélyuk a Székelyföldet Magyar-
országgal összekötõ fontos útvonal fölött magasodott, Csucsán. Ady innét nézhette
végig az elsõ világháború idején, 1916 nyarán, hogyan menekülnek a székely csalá-
dok az Erdélybe betörõ román csapatok elõl. Ez a szörnyû látvány, a tehetetlen, min-
den vagyonukat, egész életüket hátrahagyó, földönfutóvá lett menekülõk látványa
ihlette e versét. Minderrõl azonban egy szót sem szól a vers. Nem beszél a háborúról,
nem beszél a román betörésrõl, sem a helyszínrõl. Mint amikor párlatot készítenek a
gyümölcsbõl, s az üvegbe zárt italban már semmi sem emlékeztet a barackra vagy

VERSEK

Az Égbõl dühödt angyal dobolt
Riadót a szomoru Földre,
Legalább száz ifjú bomolt,
Legalább száz csillag lehullott,
Legalább száz párta omolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Kigyúladt öreg méhesünk,
Legszebb csikónk a lábát törte,
Álmomban élõ volt a holt,
Jó kutyánk, Burkus, elveszett
S Mári szolgálónk, a néma,
Hirtelen hars nótákat dalolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Csörtettek bátran a senkik
És meglapult az igaz ember
S a kényes rabló is rabolt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Tudtuk, hogy az ember esendõ
S nagyon adós a szeretettel:
Hiába, mégis furcsa volt
Fordulása élt s volt világnak.
Csúfolódóbb sohse volt a Hold:

Sohse volt még kisebb az ember,
Mint azon az éjszaka volt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Az iszonyúság a lelkekre
Kaján örömmel ráhajolt,
Minden emberbe beköltözött
Minden õsének titkos sorsa,
Véres, szörnyû lakodalomba
Részegen indult a Gondolat,
Az Ember büszke legénye,
Ki, íme, senki béna volt:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
Azt hittem, akkor azt hittem,
Valamely elhanyagolt Isten
Életre kap s halálba visz
S, íme, mindmostanig itt élek
Akként, amaz éjszaka kivé tett
S Isten-várón emlékezem
Egy világot elsülyesztõ,
Rettenetes éjszakára:
Különös,
Különös nyár-éjszaka volt.
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a cseresznyére, csak egy finom benyomás az ízében, úgy
párolja le Ady is az élménybõl a költõi képeket. Csak a
lényege marad meg a borzalomnak. Maga az univerzum
veszíti el stabilitását: „legalább száz csillag lehullott.”
Maguk az istenek szítják a harcot: „dühödt angyal do-
bolt / Riadót”. Maga az emberi természet bomlik meg:
„a néma / Hirtelen hars nótákat dalolt”. A háború
„véres lakodalom”-ként kap nevet: nászként, mely ter-
mékeny, s valamiféle jövõt tartogat a világ számára. De
ez e vérben fogant jövõ csak torz lehet – jövendöli Ady
verse.

1. A Biblia tanítása szerint is angyalok fognak jelt adni a végítélet kezdetére. Járj
utána, melyik rész foglalkozik a világvége megjövendölésével!

2. Gyûjtsd ki a versbõl a falusi idillre utaló díszletelemeket! Milyennek látszik a
közelgõ pusztulás ennek a békés, családias idillnek a tükrében?

Szürrealizmus

A modernség második korszakából, az
avantgárdból még csak egy irányzattal is-
merkedtünk meg: a futurizmussal. Ennek
társa a szürrealizmus, egy másik avant-
gárd irányzat. Mint nevébõl is kiolvas-
hatjuk, a realizmuson, a hétköznapi való-
ságon túl tekintõ ábrázolásmódot jelent.
Alkotói nem arra kíváncsiak, amit min-
denki lát, amit realitásnak mondhatunk,
hanem a realitás alá, fölé, mögé tekinte-
nek. A tudatunk alatt meghúzódó kusza
tartalmakat kívánják felszínre hozni, s
ebben az álom tapasztalatai s az álomké-
pek zavaros, kusza, de a kuszaságban sok-
szor mégis igaz és mély értelmû jelenségei
segítik õket. Mûveik olyanok, mintha kü-
lönös álmokat látnánk, melyekben kép-
telenségek és össze nem illõ dolgok ke-
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A háború menekültjei – OWI-fotó

Max Ernst (maksz ernszt): Oedipus Rex
Milyen képtelenségeket fedezel fel a képen? Hogyan
kapcsolódnak ezek Oidipusz királyhoz? 
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rülnek egymás mellé, s valahogy mégis izgalmasnak és igaznak érezzük ezt a zûr-
zavart.

Ady nem volt sem avantgárd, sem szürrealista költõ. Mûveire – ehelyett – a klasz-
szikus modernség jellemzõ: szecesszió, impresszionizmus, szimbolizmus. Ebben
a versében azonban számos, a szürrealizmusra jellemzõ vonást láthatunk. Álom és
valóság keveredik össze a mozgalmas éjszaka sötétjében, s míg a valóság összeomlani
látszik, a képtelenségek kezdik uralni a teret.

3. Keress képtelen állításokat a versben, s keress valóságos, a háborús helyzetekre
csakugyan jellemzõ állításokat is!

4. Keress túlzásokat és ismétléseket a versben!

Álmoskönyvek, álomfejtõk

A szürrealisták a mûvészi alkotás aranybányájának látták az álmot, s mesterüknek
tekintették a nagy hírû bécsi pszichológust, Freudot (frajd), aki 1900-ban jelentette
meg Álomfejtés címû könyvét. Freud rámutatott, hogy életünknek csak egy kis részét
irányítjuk tudatosan, s személyiségünk fontosabb és kiterjedtebb része tudattalan
tartalmakból áll össze. Szerinte régi emlékek, sérülések, a tudat megkerülésével fel-
dolgozott és megjegyzett tapasztalatok gyülekeznek ebben a tudatalatti szférában.
Hogyan juthatunk ennek a mély rétegnek a közelébe? – kérdezte Freud. Arra jutott,
hogy leginkább az álmok elemzésével, melyek átmenetet, kaput, utat jelentenek a
két szféra közt. Volt ugyanakkor egy óriási különbség a szürrealisták és Freud között.
Míg ezek el akarták szabadítani a tudattalant, Freud annak megfékezésére, kordában
tartására törekedett.

5. Ady versének lírai énje álombeli képeket és hangokat sorol. – Idézz mindkét
érzékterület versbeli benyomásaiból!

6. Az elvont szorongások élõlényekké személyesülnek a versben – akárcsak álma-
inkban. Keress megszemélyesítéseket a szövegben!

OLVASD EL!
Elbeszélésében Gabriel García Márquez (gábriel gárszía márkez) egy hu-
szonhét évvel azelõtti gyilkosság feltérképezésébe fog bele, s e térképen
fontos helyet foglalnak el az álmok. A gyilkosság elõtti héten az áldozat
többször is fákról álmodott, és ilyenkor anyját kérte, fejtse meg az álmo-
kat. (Egy elõre bejelentett gyilkosság krónikája, 25. oldal)
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Mi tudatos, és mi nem?

Freud tekintélye a pszichológiában ma is töretlen, az álom és a tudat jelenségeire azon-
ban egyre többen tekintenek másként, mint az õ korában. Elõször is több részre osztják
magát a tudatot. Elsõdleges tudatunk érzékeli a külvilágot, feldolgozza annak jeleit, és
cselekvéssel válaszol rájuk. Másodlagos tudatunk ugyanakkor figyeli, elemzi és szavak-
ba önti mindezt, és elvont tanulságokat fogalmaz meg, feldolgozva a múltbeli tanulsá-
gokat is.

Számos pszichológus az álmot is a tudat (elsõdleges tudatunk) részének tekinti ma
már ahelyett, hogy a tudattalanhoz vezetõ útnak látná. Agyunk eszerint alvás közben is
megszokott tevékenységét folytatja. Mivel azonban nincsenek beérkezõ jelek, a koráb-
ban beérkezetteket „veszi elõ”, azokat „rakosgatja”, „rendezgeti”. Másfelõl cselekvésre,
válaszreakcióra nincs módja, így ezeket meg képzelt cselekvésekkel helyettesíti. (Ha
például megéhezünk, evésrõl álmodunk.) Miután felébredtünk – vallja ez az elmélet –,
másodlagos tudatunk megpróbálja értelmezni és szavakba önteni a látomásokat. 

7. Ady versének nagyobbik része a régi éjszaka képeit idézi – belsõ szakasza a
jelen nézõpontjából értelmezi mindezt. Melyik gondolatsorát kapcsolnád az
elsõdleges tudathoz? Melyiket a másodlagoshoz?

OLVASD EL!
Brunella Gasperini (gászperini) regényének fõszereplõje, Nicoletta egy
egészen másmilyen, boldog „nyáréjszakára” emlékezik. Ahogy az éhes
ember evésrõl, õ a tóparti nyugalomról álmodozik az iskolába járás
„borzalmai” közepette. (Mi és õk, 19. oldal)
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Ne felejtsd el!

• 1916 nyara, Csucsa: erdélyi menekülõk
• Háborús képek helyett csak a káosz, a rémület hangulata kerül 

a versbe
• A világegyetem felbomlani látszik
• Túlvilági erõk játékszerévé lesz az ember
• Klasszikus modernség: szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió
• Avantgárd: futurizmus, szürrealizmus
• Szürrealizmus: valóságon túli

Álomszerû képek, tudatalatti tartalmak
Össze nem illõ dolgok egymás mellett
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