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„A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart. Kelet népének
is ez az útja, s ha járja: azon nap alatt jár, annak az emberiségnek felese,
annak a történelemnek alakítója, mint a legnagyobb nemzetek.”

A NYUGAT ÉS SZELLEMI KÖRNYEZETE
„[A Nyugat első száma] irodalomtörténeti kultuszunk
részének is tekinthető, abban az értelemben, hogy
valami legendás, nagyszabású jelenségnek a kezdete.
Ebben az esetben a XX. századi magyar irodalom legjelentősebb folyóiratának, egy olyan folyóiratnak,
amelynek például azt is megengedhette az irodalomtörténet, hogy egy korszakot nevezzenek el róla.”
(Schiller Erzsébet)
„Az irodalom, úgy képzeltem, ott kezdődik, ahol több
önmagánál: arkangyalok összeesküvése a világ feje
fölött: ami a Nyugat volt. Ezek az óriások rendületlenül, tűzön-vízen át kitartottak egymás mellett, fölébe
emelkedve nemcsak mindennek és mindenkinek,
hanem az egymás közötti, civilek által fel sem fogható
mértékű ellentéteiknek is.”
(Ottlik Géza)
„Aki e korszak irodalomtörténetét meg fogja írni, legjobban teszi, ha fejezetei címéül egy-egy kávéházat
választ: Royal, Club, Central, New York, Szabadság,
Philadelphia, Modern.”
(Fenyő Miksa)
„A Nyugatot ellenségei tették elterjedtté, érdekessé,
figyelemre méltóvá.”
(Krúdy Gyula)
„[S]zámos legendát is el kell oszlatni, és a továbbhagyományozódó, ám változó irodalmi tudatból ki kell
bontani és meg kell fogalmazni a Nyugat-jelenségnek
a mai recepció [befogadás] szerint érvényesülő és ma
is állandó mozgásban lévő jelentéseit.”
(Kenyeres Zoltán)
„Szerintem a Nyugat színre lépésében nem az volt
a tényleges újdonság, hogy számottevően »modernebb« volt a többi irodalmi fórumnál. (…) Tényleges
újdonságot az jelentett, ahogy a Nyugat szellemi
műhelyként működött.”
(Márton László)
„A Nyugat, s nem vallomás, nem hitvallás ez, a mai
napig nélkülözhetetlen eleme költészeti kultúránknak
és gyakorlatunknak.”
(Tandori Dezső)

1. Ha ki szeretnétek adni egy irodalommal, kultúrával foglalkozó folyóiratot,
mi mindenre lenne szükségetek az elindításához, a szerkesztéséhez? Gyűjtsétek össze!
a) Írjátok meg egy kortárs művek
megjelentetését célul tűző folyóirat
indítási kérelmét! Hová fordulnátok vele?
b) Fogalmazzátok meg tíz-tizenkét
mondatban szerkesztői hitvallásotokat, a folyóirat küldetésnyilatkozatát!
c) Válogassatok kortárs szerzők műveiből, cikkeiből, képzőművészek
alkotásaiból, és készítsétek el egy
folyóiratszám tervét!
d) Adjatok címet kiadványotoknak,
és tervezzétek meg az első szám
címlapját!
2. Értelmezd a Nyugat című folyóirat
jelentőségét méltató idézeteket kettéosztott naplóval!
3. Írj az idézetekhez kapcsolódó kérdéseket cédulára! Készítsetek közös
kérdésposztert!
4. Próbáljátok megmagyarázni, mit jelenthetett a Nyugat folyóiratcímként
a XX. század elején!
5. Olvasd el A Nyugat és szellemi környezete című tankönyvi részt!
6. Beszéljétek meg, mely kérdéseitekre
kaptatok választ!
7. Keressetek választ a világhálón azokra
a kérdéseitekre, amelyek megválaszolásához a tankönyvben nem volt elegendő információ!
8. Keresd fel a Petőfi Irodalmi Múzeum
virtuális Nyugat-kiállítását!
(http://www.pim.hu/object.eb472bfcf97c-4627-883b-255680ce6ddd.ivy)
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A szecessziós építészet legjelentősebb képviselője, Lechner Ödön tervei alapján épült
Iparművészeti Múzeum ünnepélyes megnyitása 1896-ban

A budapesti Keleti pályaudvar 1912-ben

Új irodalmi törekvések
Az Európában a XIX. század közepétől, utolsó harmadától jelentkező klasszikus modernség a magyar irodalomban a századforduló táján már erősen éreztette hatását. Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő költészete nyomán
az 1880-as évektől új fejezet kezdődött a magyar líra
alakulástörténetében. A századforduló virágzó kisprózájával (Gozsdu Elek, Petelei István, Cholnoky Viktor,
Lovik Károly, Bródy Sándor, Tömörkény István) együtt
előzményét jelentette a magyar modernségnek. A századelőt a modern szellemi áramlatok irányába való tájékozódás, pezsgő szellemi és színházi élet és kiterjedt
könyvkiadás jellemezte. 1906-ban megjelent Ady Endre
Új versek című kötete, amelyet jelképesen ma is a hazai
klasszikus modernség első versesköteteként tartunk számon. A néhány évvel később jelentkező költőnemzedék

A Párisi Nagy Áruház 1913-as árjegyzékének
fedlapja
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Válság és civilizációs-kulturális pezsgés. A dualizmus kori
Magyarország történetének 1890-ig tartó szakasza viszonylag nyugodt időszak volt. Az 1890-es évektől azonban több
probléma is jelentkezett. Ezek részben korábban is léteztek,
csak lappangó formában, részben a változások nyomán, a
századforduló környékén alakultak ki. A gyakori kormányválságok hátterében nagyrészt a mezőgazdaság és az ipar
ellentéte húzódott meg, illetve egyes nemzeti követelések
felerősödése. Az ellenzék újra és újra felvetette az önálló
vámterület és a magyar nemzeti bank megvalósításának tervét. Így a közös ügyek egyre több összeütközéshez vezettek
az Osztrák–Magyar Monarchia két része között. Ugyanakkor Magyarország és Ausztria továbbra is egymásra volt
utalva a birodalom fenntartása érdekében. A magyar pártok
szembenállásának hagyományos alapja, a közjogi kérdés
(a Monarchián belüli státuszunk) mellett új ellentétek is
megjelentek (liberálisok, konzervatívok, munkásszerveződések, agrárszocialista megmozdulások, polgári radikálisok). Az ellentétek tehát kiterjedtek a két állam közjogi viszonyaira, a hatalmi elit belső viszonyaira, a nemzeti és
nemzetiségi, valamint a munkás- és parasztkérdésekre.
Miközben a válság egyre erősödött, a gazdaság továbbra
is fejlődött. A századforduló a reformkorhoz mérhető civilizációs és kulturális eredményeket mutatott fel. Kialakult
Budapest belvárosának mai képe. Felépült az Országház és
több híres középület. Budapest világvárossá vált. Erősen
magyarosodó, de vegyes összetételű lakossága 1890-re elérte
a félmilliót, és ez a szám az első világháború végére megkétszereződött. 1893-ban megindult a villamosáram-szolgáltatás. Három év múlva pedig, a kontinensen elsőként, a földalatti vasút. Ipari és technikai fejlődésünket olyan műszaki
értelmiségiek neve fémjelzi, mint az ingát feltaláló Eötvös
Loránd, a telefonközpontot megalkotó Puskás Tivadar
vagy a vasút-villamosításról nevezetes Kandó Kálmán.
Ebben az időszakban épült ki közoktatási intézményrendszerünk is.
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pedig már nem jogi tanulmányokat folytatott, hanem a
pesti bölcsészkaron tanult. Négyesy László stílusgyakorlati szemináriumán találkozott először Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Csáth Géza és Tóth
Árpád. Ők a korszak nyelveket beszélő, a nyugat-európai irodalmat eredetiben olvasó, művelt, az irodalmi
pályára tudatosan készülő költő-, író- és fordítónemzedékének tagjai voltak.
A modernség térhódításához hozzájárult az irodalmi
intézményrendszer feltételeinek változása is. Magyarországon a szervezett irodalmi élet kialakulásától, a XVIII.
század végétől jelentek meg folyóiratok. A XIX. század
első felétől a lapok már viszonylag rendszeresen közöltek
kritikákat is. Az új irodalom kibontakozását a XIX. század végén és a XX. század elején „folyóirat-alapítási láz”
jelezte. Több fontos folyóirat említhető a Nyugat előzményei között is.

A Nyugat
A modernséget a magyar irodalmi hagyomány szimbolikusan a Nyugat (1908–1941) folyóirat megjelenéséhez köti.
Első számának címoldalán az „1908. január 1.” dátum szerepel, de a folyóirat már 1907 karácsonyára napvilágot
látott. Címlapján Beck Ö. Fülöp Mikes-plakettje szerepelt,
ez lett a folyóirat emblémája. Főszerkesztője 1929-ig Ignotus (Veigelsberg Hugó) volt, a századelő egyik legjelentősebb kritikusa, a folyóirat bejelentkező cikkének szerzője.
Szerkesztői az induláskor a művelt, pénzügyi körökben is
ismert irodalombarát, Fenyő Miksa és a fiatal tehetségeket
felfedező szerkesztőegyéniség, Osvát Ernő voltak. A lap
többek között Hatvany Lajos pénzügyi támogatásának
köszönhette megjelenését. Fontos még megemlíteni a
műbíráló Schöpflin Aladárt és a szerkesztői mindenes feladatait ellátó Gellért Oszkárt. Osvát halála után a Nyugatot
1929-től 1933-ig Babits szerkesztette Móriczcal, majd
1933-tól Gellért Oszkárral. A lap 1941-ben szűnt meg,
Babits halálakor.

A folyóirat címe tájékozódási irányt jelzett. Művelt,
több nyelvet beszélő, az akkori kortárs irodalomban
járatos szerkesztői a nyugati (francia, angol, német) esztétizáló modernséget tekintették mintának. E művészi
törekvések hazai megismertetését tűzték ki célul. Vállalkozásuk a Bécs–Prága–Budapest háromszög részeként
is jelentős volt a szimbolizmus, az impresszionizmus és
a szecesszió egymást átfogó mozgalmaiban. A lap szellemi tájékozódását elsősorban Nietzsche, Bergson és
Freud neve fémjelezte. A bécsi pszichiáter munkáit
1912-től neves tanítványa, Ferenczi Sándor népszerűsítette.

A Hét (1890–1924)
a Nyugat indulásáig a
modern irodalom legfonm
tosabb fórumának számíto
tott. A szabadelvű városi
to
ppolgárság igényeit célozta
meg. Alapító szerkesztője
m
Kiss József volt.
K
Herceg Ferenc népszerű,
H
szórakoztató jellegű
sz
oorgánuma volt az Új Idők
((1894–1949). Ebben
a lapban jelent meg Ady
Endre A duk-duk affér
E
című írása (1908).
cí

A Huszadik Század
című társadalomtudomácí
nyi folyóirat (1900–
n
11919) a XX. század első
kkét évtizedének haladó
sz
szellemű műhelye volt.
SSokat tett a hazai tudományos, politikai és
m
kkulturális közgondolkoddás korszerűsítéséért.
Já
Jászi Oszkár és Szabó
Ervin is szerkesztette.
A Nyugat egyik elődjének tekinthető az 1905n
bben indult Figyelő. Az
Osvát Ernő szerkesztette
O
havi szemlében jelent
h
meg Ady Ismeretlen
m
Korvin-kódex margójára
K
című írása (1905), a sokat
cí
idézett sorokkal: „Kompid
oország, Komp-ország,
Komp-ország: legképesK
ségesebb álmaiban is csak
mászkált két part között:
Kelettől Nyugatig, de
szívesebben vissza. Miért
hazudták, hogy a komp
– híd?”

 Tudj meg többet A Hét című folyóiratról!
Nézz utána a világhálón!
 Nézz utána, mi volt a „duk-duk affér”
néven elhíresült vita lényege!
 Értelmezzétek a komp- és a hídmetaforát!
 Magyarázzátok meg a két metafora
közötti különbséget!
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A Holnap című antológia első kötetének és a Nyugat című folyóirat
első számának címlapja

A magyarországi modernség térhódításának fontos éve volt
az 1908-as év: a Nyugat megjelenése mellett ekkor alakult meg
Nagyváradon A Holnap nevű irodalmi társaság, amely kétkötetes
antológiát is megjelentetett 1908-ban és 1909-ben a Nyugat
törekvéseivel azonos szellemben. Az első kötet többek között
Ady, Babits, Balázs Béla és Juhász Gyula verseit közölte.
A Nyugat című folyóirat eszméje három alapvető gondolat
körül kristályosodott ki: 1. Az irodalom függetlenségének
védelme (Ambrus Zoltán); 2. Európai tájékozódású nemzetszemlélet (Ady Endre); 3. A tehetség feltétel nélküli felkarolása
(Osvát Ernő).

Kávéházi kultúra. A városi-nagyvárosi polgári kultúra kialakulása
és megerősödése az értelmiség újfajta szellemi tájékozódását hozta
magával. Már a XIX. századtól a
polgári kultúra jellegzetes helyei
lettek a kávéházak. Alkalmat teremtettek művészek, tudósok és
más értelmiségiek találkozására,
lehetőséget biztosítottak a művészetről, politikáról, a világról,
filozófiáról, tudományról vagy üzletről folytatott eszmecseréknek.
Az irodalmi kávéházakban papírt
és tintát is kaphattak a szerzők,
akik kisebb-nagyobb gyakorisággal a kávéházi asztalnál írták műveiket, vagy foglalatoskodtak egyegy folyóirat szerkesztési munkálataival.
Ilyen híres kávéház volt többek
között a Japán. Művészasztalához
tartoztak például Szinyei Merse
Pál és Rippl-Rónai József festők.
A Bristolban a Nyugatnak is volt
asztala, a New York pedig a legnag yobb hírlapg yűjteménnyel
büszkélkedhetett. Az EMKE egy
időben kölcsönkönyvtárral is rendelkezett.
Az első világháború után a Centrál lett a szellemi központ, a Nyugat íróinak törzshelye. Minden
kedden „Nyugat-zsúrt” rendeztek,
szerdánként pedig az írónők tartották összejöveteleiket. A kávéház
témaként is megjelent az írók, költők műveiben. Török Sophie naplójában olvashatjuk, hogy Babits
itt kérte meg a kezét. Az 1930-as
években Karinthy gyakran írt a
Centrál üvegablaka mögött. Bartók egyik tanítványa, Székely Júlia
rendszerint a következő köszönéssel lépett be a kávéházba: „Karinthy úr, kérem, jöttem rajongani.”
A magyar kávéházi kultúra társasági fórumot, bemutatkozási lehetőséget teremtett kezdő és elismert szerzőknek egyaránt. Palló
Gábor tudománytörténész szerint
a XX. század emigrációban élő magyar tudósai, Nobel-díjasai (Gábor
Dénes, Szilárd Leó, Wigner Jenő,
Teller Ede) pesti életüket folytatva,
az itthoni kávéházi kultúra nyomán építették ki folytonos tudományos kommunikációt biztosító,
laza informális hálózatukat Berlinben.
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A Nyugat legfontosabb feladatának a kortárs magyar irodalom
művészileg legigényesebb alkotóinak összefogását tekintette. Sem
eszmeileg, sem esztétikailag nem volt egységes. Indulásától teret
adott a sokféleségnek. Belső irányai a konzervatív népnemzeti hang
kizárásával és az avantgárd ízlésvilágától távol bontakoztak ki. Az
orgánum a XX. század első felének meghatározó jelentőségű folyóirata lett. Versek, novellák, cikkek közlése mellett szemlerovatában
napra kész kritikákat közölt az irodalmi élet legfontosabb eseményeiről. Rövid idő alatt kialakult szerzői köre. Első munkatársai
között találjuk a magyar modernség első hullámának legkiemelkedőbb alkotóit: Ady Endrét, Babits Mihályt, Kosztolányi Dezsőt,
Juhász Gyulát, Tóth Árpádot, Móricz Zsigmondot, Krúdy Gyulát,
Karinthy Frigyest, Füst Milánt, Kaffka Margitot.
A folyóirat több mint három évtizedes működése alatt egymást
követő nemzedékeknek biztosított publikálási lehetőséget. A Nyugatban való megjelenés mindenkor rangot jelentett. Tekintélye
évtizedekre meghatározta a magyar folyóirat-kultúrát. Megszűnését
követően is voltak olyan fiatal költői-írói csoportok, amelyek az
örökösének vallották magukat. Például az Illyés Gyula szerkesztette
Magyar Csillag (1941–1944) vagy az Újhold (1946–1948) köré
csoportosuló nemzedék: Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János,
Ottlik Géza, Mészöly Miklós.
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Ferenczy Károly: Napos délelőtt (1905) és Rippl-Rónai József: Lazarine és Anella a kertben (1910)
A modernség különféle irányzatai a festészetben is jelentkeztek. A Münchenben festőiskolát működtető Hollósy
Simon 1895-ben nyári művésztelepet létesített a változatos táji motívumokban gazdag Nagybányán. Az itt alkotó
festők, többek között Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla, Réti István, Thorma János és Rippl-Rónai József voltak
az impresszionizmus és a szecesszió hazai meghonosítói.

Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja Názáretben (1908) és Gulácsy Lajos: Arte, Vita, Natura (1916–1917)
Csontváry a szimbolizmus és az expresszionizmus egyik legjelentősebb magyar festője. Gyakran freskó méretű,
látomásos vásznain az „egész” átfogására és megragadására törekedett. A szecesszióval és a szimbolizmussal
rokonítható Gulácsy Lajos művészete, akinek képvíziói a szürrealizmust is előlegezik.
 Hogyan függhet össze az arányok torzítása Csontváry képén a lelki-gondolati tartalmak előtérbe kerülésével?

Bartók Béla 1910-es operájának, A kékszakállú herceg
várának berlini színpadképe. A XX. század első évtizedei a magyar zenei életben is újat hoztak. Dohnányi Ernő
(1877–1960) és a népzenére támaszkodva a magyar
zenét új alapokra helyező Bartók Béla (1881–1945),
Kodály Zoltán (1882–1967) nemzetközi hírnévre,
elismertségre tettek szert. Dohnányi a század első évtizedének zseniális zongoraművésze és a német késő
romantika hangzásvilágát megszólaltató zeneszerzője
volt. Bartók a népzenét elsősorban a zenei expresszionizmus tapasztalatával ötvözte. Kodályt elsősorban
a vokális zene érdekelte, de alkotásmódja szintén
beépítette a folklórhagyományt. Értekezése a magyar
népdalról 1906-ban látott napvilágot.
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„Azt hiszem, fontos irodalomtörténeti adat, hogy
az Ady-hívek sem jutottak el rögtön Adyhoz. Nevelődniök kellett hozzá. Minden kötetért külön viaskodnunk kellett.”
(Hatvany Lajos)
„Mitológia lesz az egész életből Ady verseiben. (…)
[F]élelmes árnyékokat vető erőt kapnak itt Pusztaszer és Dévény, Csák Máté és Debrecen város. És
megindul ellenük a küzdelem: a kurucok régi küzdelme, a Dózsa Györgyök örök harca, és a Vazulok
és a Szent Margitok megölt lelkei sírnak kíséretet a
nagy viadalhoz.”
(Lukács György)
„Új lírikusaink különösen három ponton mondtak
nemet a mi addigi általános igenünkre. Erős, de
sohasem támadó, sohasem fitogtatott nemzeti érzés
és fajszeretet; tisztes, férfias szemérem; s világos,
közérthető beszéd: azt hittük, ez a három végérvényesen megmarad, vagy legalább nyíltan meg nem
támadtatik a magyar irodalomban. (…) S most egyszerre új irány indul, mely tagadásba veszi mind a
hármat, s gőgös nemzetköziséggel, satnya érzékiséggel és nagyképű homállyal lep meg.”
(Horváth János)
„Vannak álló versek és vannak haladók, vannak sorok,
amelyek mennek valamerre (…). Petőfi fölhág valahová a versben, Ady megveti a lábát, megszobrosodik.”
(Németh László)
„A koncentrációs táborok világa, az egyetlen kis
didergő molekulára redukált ember után mit kezdjünk Ady királyi pózaival?”
(Pilinszky János)
„(…) Ady nevével először a bilin ülve találkoztam. Ott
volt a könyvespolcon, a gerincén ennyi: ADY. (…)
[H]armadik gimnazista koromban »jött be« először, akkor éreztem rá, mitől fogja meg az embert.”
(Kemény István)
„[A] negyedik előtti nyáron (…) terméskövekkel
bodybuildingeztem a kertben, s közben „adybuildingeztem” is: vagy húsz Ady-verset benyomtam a fejembe. (…) Így utólag, a testedzéssel összekapcsolva
a dolgot, az a benyomásom, hogy valamilyen módon
a férfivá válást, afféle beavatást jelenthetett nekem
mindez.”
(Lackfi János)

Ady Endre (1877–1919)
az észak-erdélyi (szilágysági) Érmindszenten született, kálvinista családban.
Apja paraszti sorban élő
„hétszilvafás” nemes volt,
anyja tanítók és papok leszármazottja. Ady a nagykárolyi piarista gimnáziumban, majd a zilahi református kollé giumban
tanult. 1896 őszén beiratkozott a debreceni jogakadémiára, és különböző
debreceni lapoknál újságírással próbálkozott. Jogi
tanulmányait nem fejezte be.
1900-ban a nagyváradi Szabadság (a Szabadelvű
Párt lapja) munkatársa lett. 1903-ban Váradon találkozott a nagy szerelemmel, a széles látókörű, művelt,
Párizsban élő Diósy Ödönné Brüll Adéllal. Verseiben – neve megfordításával – Lédának nevezte az
asszonyt. 1904 februárjában utánautazott Párizsba.
Baudelaire verseit az ő segítségével olvasta.
1905 januárjában Ady hazatért. A liberális szellemű Budapesti Naplóhoz került, ahol a Nyugat indulásáig versei is megjelentek. 1906 júniusától 1907
nyaráig ismét Párizsban tartózkodott; 1911-ig még
öt alkalommal. A Nyugatnak a lap indulásától haláláig főmunkatársa volt. 1909-től korábban szerzett
betegsége (vérbaja), éjszakázó életmódja és a narkotikumok következtében egészsége fokozatosan romlott.
1912-ben végleg megszakadt a kapcsolata Adéllal.
1914 áprilisában Ady Csucsán felkereste Boncza
Miklós erdélyi földbirtokos lányát, a húszéves Boncza
Bertát, akivel 1911 óta levelezett. Berta még egy
svájci leánynevelő intézetből kezdte írni leveleit a
szegről-végről rokonának tartott Adynak, „Kedves
Endre bátyám” megszólítással. 1915-ben Ady feleségül vette Bertát, akit verseiben Csinszkának nevezett. A játékos névalkotás onnan ered, hogy Ady
önmagát Csacsinszkynak, menyasszonyát Csacsinszkának nevezte.
Az első világháború kitörésekor Ady azon kevesek közé tartozott, akik felismerték, hogy világkatasztrófa van készülőben, és a háború ellen foglalt
állást. A házaspár visszavonultan élt, többnyire
Csucsán. 1915-ben Ady Levél helyett Gogának című
írásával üzent az Erdély elszakítását sürgető és a magyarok ellen uszító egykori barátnak és költőtársnak,
a román Octavian Gogának: „Nem vagyok büszke
arra, hogy magyar vagyok, de büszke vagyok, hogy
ilyen tébolyító helyzetekben is megsegít a magam
letagadhatatlan magyar magyarsága.”
1917-ben, Boncza Miklós halála után beköltöztek annak megörökölt pesti lakásába. 1918 őszén
Ady betegsége súlyosra fordult. 1919. január 27-én
egy szanatóriumban halt meg. A Magyar Nemzeti
Múzeum előcsarnokában ravatalozták fel, és a nemzet halottjaként temették el.

ÉLETMŰVEK A KLASSZIKUS MODERNSÉG MAGYAR IRODALMÁBÓL

ADY ENDRE
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1. Gyűjtsétek össze asztalterítő-technikával, mi mindent tudtok már Ady Endréről! Mit ismertek,
mit olvastatok tőle és róla?
a) Csoportosítsátok ismereteiteket különböző szempontok szerint!
b) Idézzétek fel, hogy Ady költészetének milyen témáit, kérdésfelvetéseit, poétikai jellemzőit ismertétek meg általános iskolai tanulmányaitok során!
2. Reflektálj az Adyról szóló idézetekre a kettéosztott napló technikájával! Írhatsz kérdést, megjegyzést, előfeltevést, véleményt is!
3. Beszélgessetek kettéosztott naplóitokról az utolsó szó joga eljárással!

Helye a kánonban
Ady a Nyugat-kánon egyik kiemelkedő alkotója, a
folyóirat indulásától annak főmunkatársa. Szemléletét a magyar nemzeti-történelmi, valamint a kálvinista és ótestamentumi hagyományokhoz való
kötődés határozta meg. További jellemzője a messianisztikus vonásokkal árnyalt politikai radikalizmus. Személyiségfelfogására elsősorban Nietzsche
volt hatással. Különösen pályája első szakaszában
költészetének meghatározó vonása a lírai ént felnagyító, mitizáló, vallomásos és kijelentő hang.

Pályája a modernség magyarországi térnyerésével párhuzamosan bontakozik ki. Folytatója és
lezárója a magyar utóromantikus lírának, de modernsége sok szállal kapcsolódik a szecesszió és a
Baudelaire nyomán kialakuló szimbolizmus korszerű szemléletformáihoz. Életműve később az
avantgárd, elsősorban az expresszionizmus tapasztalatával is együtt halad. Számos verse bizonyítja,
hogy kulcsszerepe volt a XX. századi magyar líra
alakulástörténetében.

A fekete macska
Mark Twain csinált egy áprilisi tréfát. Kiírta a lapokban, hogy neki elveszett egy fekete macskája. Aki viszszahozza, nagy jutalmat kap. Azonban a macskát bajos lesz megtalálni. Olyan fekete, hogy láthatatlan. Még
napverőn sem tetszik meg fekete teste. És mi történt? A tréfa nem sült el. Másnap legalább ezer macskát
vittek a szerencsétlen humorista lakására.
Úgy hirtelen nem tudom ellenőrizni, hogy ez a macska nem – kacsa-e. Ám lehet, hogy az eset tényleg
megesett Mark Twainnel. Ha pedig nem esett meg, s az egész hír egy újságíró tréfája, az az újságíró állapítsa
meg magáról, hogy ő a modern Aiszóposz. Pompás egy modern mese volna ez a mese. Halhatatlanságra
méltó szimbóluma annak a viszonynak, melyben művész és közönség állanak. Persze művész alatt író is értendő. Azon fordul meg minden, el tud-e valamit a publikumával hitetni a művész. Önök, kik most tárlatokra járnak, húsz évvel ezelőtt nem láttak rőtvörös eget, violás rétet, kék ugart s effélét. Ma látnak. Jönni
szokott időnként egy piktor, ki újat lát. Megfesti. Megtanítja önöket új színekre. És evvel megtanította önöket látni. Baudelaire hangulatait Baudelaire előtt biztosan, határozottan nem érezték az emberek. De jött ő.
Megérezte ő. Verseiben beszámolt róluk, s megtanított minket új hangulatokra.
Minden művész ezt csinálja, s annyira művész, amennyire ez sikerül neki. A fekete macska láthatatlan, de
a művész megmutatja, s mindjárt látja ezer ember.
Az aztán az életnek egy másik lapjára tartozik, hogy némely művésznek könnyebben elhiszik, hogy valahol ott a macska. Még ha a művész nem is művész. Ki tudja? Talán él Amerikában egy szegény ismeretlen
ördög, ki tízszer akkora író, művész, humorista, mint Mark Twain. Írta volna ki ez a szegény ördög a macska
dolgát, nemigen vittek volna neki ezer macskát… S ezen világrengető hír se nyargalt volna át hozzánk olyan
gyorsan az Óceánon, ha hőse nem egy Mark Twain. Mindegy: a mese pompás.
(Budapesti Napló, 1905. április 8.)
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5. Igazoljátok a szövegből vett érvekkel, hogy a publicisztikai írásból kiolvashatóan Ady szerint utánzás vagy teremtés-e a művészet!

Az Új versek című kötet és cikluskompozíciója
Ciklusokba rendezett lírakötet
Az Új versek kötet kompozíciója

Az Új versek (1906) Ady két kevésbé fontos verseskötetét követően jelent meg. A nagy gondossággal és
tudatossággal megalkotott lírakötetben a költő ciklusokba rendezte a verseket. A versek a szecesszió és a
szimbolizmus jellegzetességeit is mutató nyelven szólaltak meg.
Ady ettől a kötettől kezdve fontosnak tartotta, hogy
a művek keletkezési időrendjét figyelmen kívül hagyva,
verseskönyveit megszerkessze. Ügyelt arra, hogy a
könyv és a versciklusok élére kerülő cím tartalmi és hangulati szempontból átfogó legyen. Azt is szem előtt tartotta, hogy a címadó szövegek és a kulcsversek a ciklusok kiemelt helyeire kerüljenek (nyitó, záró, középső
vers). Az 1906-os kötettől kezdve a verscímek három
szóból állnak – ha a névelőket, névmásokat és határozószókat nem mindig tekintjük külön szónak.
A ciklusba rendező szerkesztésmód azt is eredményezi, hogy a költemények nem csak önmagukban értelmezhetők. Változatos, dinamikus kapcsolatokat építenek ki a ciklus, illetve a kötet más szövegeivel is. Ezáltal újabb és újabb jelentésekkel gazdagodhatnak. Az
Új verseket Ady Lédának ajánlotta. A kötet négy tematikus ciklusát két programverssel, ars poeticával fogja
keretbe.
A kompozíció megalkotásához Baudelaire A Romlás virágai című kötetének 1861-es második kiadása
szolgálhatott mintául. Ady a jellemzően szimbolistaallegorikus képalkotásuk miatt többértelmű, rögzíthetetlen jelentésű verseknek kiemelte egy-egy jelentésrétegét. Így helyezte témacsoportba (ciklusba) az
alkotásokat. Ez az oka annak, hogy az olvasó az egyes
költeményeket más ciklusok hasonló kérdésfelvetéseivel összefüggésben is értelmezheti.

Vezérvers

Góg és Magóg fia vagyok én…

1. ciklus

Léda asszony zsoltárai

2. ciklus

A magyar Ugaron

3. ciklus

A daloló Párizs

4. ciklus

Szűz ormok vándora

Záró vers

Új vizeken járok

ÉLETMŰVEK A KLASSZIKUS MODERNSÉG MAGYAR IRODALMÁBÓL

4. Beszéljétek meg tollak középen technikával a következő kérdéseket!
a) Mit mond a Mark Twainről szóló anekdota parabolaként a műalkotásról, a művész és a közönség viszonyáról?
b) Szerintetek miért változnak a művészi látás- és kifejezésmódok?
c) Mi mindentől függhet, hogy a befogadók „vevők”-e az újra, a szokatlanra?
d) Mit jelent „megmutatni a láthatatlant”?

Az első kiadás borítója
 Pókhálóábrával társítsatok a kötetcímhez
és külön-külön a ciklusok címeihez minél
több gondolatot, asszociációt!
 Keressetek lehetséges kapcsolatokat (párhuzamot, ellentétet) a cikluscímek között!
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1. Gyűjtsetek tizenkét idézetet, izgalmas, szokatlan, újszerű költészeti témákat, nyelvi-poétikai megoldásokat mutató idézeteket az Új versek kötet ciklusaiból arányosan! Használjatok Ady-kötetet
vagy elektronikus könyvtárat!
2. Értelmezzétek az idézeteket, és írjátok fel mindegyiket egy-egy idézetkártyára! Küldjétek el a
kártyacsomagot a szomszéd csoportnak!
3. Szerkesszetek kötetet! A szomszéd csoporttól kapott idézetkártyákat próbáljátok meg besorolni
az Új versek ciklusaiba!
4. Beszéljétek meg közösen a csoportosítási kísérlet általánosítható tapasztalatait!

Góg és Magóg fia vagyok én…1
2

Góg és Magóg fia vagyok én,
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?
Verecke3 híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél4 betörnöm
Új időknek új dalaival?
Fülembe forró ólmot öntsetek,
Legyek az új, az énekes Vazul5,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.
De addig sírva, kínban, mit se várva
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer 6,
Mégis győztes, mégis új és magyar.
(1905)

1

A versnek tulajdonképpen nincs címe.
A Bibliában szereplő, Istentől elhagyott pogány népek fejedelmei. Góg és Magóg népét az Európa-szerte olvasott, ókori
eredetű Sándor-regény szerint Nagy Sándor kőfallal és érckapukkal zárta be a hegyeik közé, hogy ne háborgassák birodalmát. Idővel a szkítákkal azonosították ezt a népet, ez
késztethette Anonymust arra, hogy a magyarokat tőlük eredeztesse.
3
A honfoglaló magyarok többek között a Vereckei-hágón
jöttek be a Kárpát-medencébe. Így ez az ország keleti kapujának jelképe.
4
A történelmi Magyarország nyugati kapuja, itt ért a Duna
magyar területre.
5
Árpád-házi herceg. A trónutódlási harcok során István király
megvakíttatta, és fülébe ólmot öntetett (vagyis alkalmatlanná tette az uralkodásra).
6
Anonymus krónikája szerint 896-ban itt kötötte meg a hét
honfoglaló vezér a vérszerződést, és itt tartották az első szeri
gyűlést (törvénykezést).
2

5. Húzzátok alá a versben a tulajdonneveket!
6. Gyűjtsétek össze, hányféle kulturális
környezetből származnak a versben szereplő tulajdonnevek!
a) Értelmezzétek szemponttáblázattal a
tulajdonnevek bevett és új, szimbolikus jelentéseit!
b) Vizsgáljátok meg, hogyan alakítják
mitikussá az időt és a teret a tulajdonnevek! Mi az idő és a tér szerepe a lírai
én helyzetének megalkotásában?
c) Rögzítsétek T-táblázattal, mennyiben
segítik és mennyiben nehezítik a tulajdonnevek a versbeli állítások megértését!
d) Azonosítsátok a látószöget, amely
szövegszervező erőként egymás mellé
rendeli a tulajdonneveket!
7. Készítsetek szemléltető ábrát a versszervező ellentétekről! Mi a szerepük az ellentéteknek? Mit mondanak a lírai hős
és környezete viszonyáról?
a) Jellemezzétek a beszélő helyzetét,
költői magatartását, beszédmódját!
b) Gyűjtsétek össze és értelmezzétek a
beszélő gesztusaiban és megszólalásában rejlő nyelvi ellentmondásokat!
c) Hogyan alakítja a jelentést az „új” melléknév többszöri ismétlése a versben?
d) Hogyan alakítja a jelentést a „hiába”
és a „mégis” határozószó szerepeltetése a versben?
8. Mi lehet az oka annak, hogy az újat,
mást, jobbat akaró embereknek általában meg kell küzdeniük környezetükkel? Beszéljétek meg tollak középen
technikával!
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Pablo Picasso: Faun és az alvó nő (1939)
 Nézz utána, ki volt Faun!
 Milyen tulajdonságai tehetik a mitológiai Faunt izgalmassá, érdekessé, taszítóvá
vagy vonzóvá?
 Miért és hogyan kapcsolódik hozzá
a buja erotika Picasso képén?

Giovanni Battista Tiepolo: Apollo és Diana
(1757)
 Milyennek állítja magát az a beszélő,

aki Apollóval azonosítja önmagát?
 Olvasd el Ady első két verseskötetét!
Milyen mitológiai, bibliai vagy pogány
alakokkal nevezi meg magát a versek
beszélője? Gyűjts idézeteket!

ÉLETMŰVEK A KLASSZIKUS MODERNSÉG MAGYAR IRODALMÁBÓL

Christian Griepenkerl: Prométheusz
és Herkules (1878)

9. Jellemezzétek Adynak a költői ént felnagyító, önmitologizáló poétikáját a Góg és Magóg
fia vagyok én… kezdetű vers és a következő
idézetek alapján! Mennyiben köthető ez a
poétika a romantikához, illetve az esztétizáló modernséghez? Gyűjtsetek T-táblázatba érveket!
a) „Hogy akkor majd reám hajoljál, / Fülembe csókold, mit te tudsz: / Csúf faunom, Apolló voltál.” (Vén faun üzenete)
b) „Paraszt Apollónak termettem, / Ki dalos,
erős és pogány.” (A Krisztusok mártírja)
c) „A szép holnapnak, meg nem érkezettnek / Vagyok királya, vagyok büszke hőse, / Aki útálja a mát, ezt a holtat, / Kinek
az álma a szent, titkos Holnap / S a szamárfüles Midász volt az őse.” (Midász
király sarja)
d) „Az Úr Illésként elviszi mind, / Kiket nagyon sujt és szeret” (Az Úr Illésként elviszi
mind)
e) „Dőltömre Tökmag Jankók lesnek: / Úgy
szeretnék gyáván kihúnyni / S meg kell
maradnom Herkulesnek.” (A muszájHerkules)
f ) „Uram, én Jehovám, / Tudtam, hogy
ölni nem szabad / S Kain megölte Ábelt:
/ Megöltem magamat.” (Kain megölte
Ábelt)
10. Beszéljétek meg, hogyan kezdeményez párbeszédet a Góg és Magóg fia vagyok én… kezdetű Ady-verssel kortárs költőnk, Orbán
János Dénes két verse! Keressetek rá a világhálón, milyen további Ady-szövegeket, -motívumokat idéz meg, ír újra a két szöveg!
a) „Verecke híres útjának porát / fölsöpröm
a halottak élén, / s az ugart mint vakondok töröm föl / ha te vársz rám a munka
végén.” (Véremnek elég volt egyetlen átok)
b) „Verecke híres útján zöld Trabanttal, /
alig ötvennel kavarom a port. / Rivall a
rádióból az újmagyar dal, / az ólmos benzin füstje áthatolt // a zárt ablakon. Hát
így, akaratlan, / fakadt a könny a Kárpátok alatt, / holott mindég, mindenről lemaradtam, / mi megható, s lelkemnek
szárnyat ad.” (Verecke híres útján, át Kocsárdon)
11. Mi indokolja a Góg és Magóg fia vagyok én…
kezdetű vers ciklusok elé emelését, elhelyezését kötetnyitó versként?
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Vezérvers

Domján Veronika:
Góg és Magóg kölyke vagyok én

A kötetet a dőlt betűvel is kiemelt vezérvers nyitja. Első olvasásra feltűnhet az újítás szándékának ismétlésekkel való bejelentése, a lírai én magabiztos, lázadó, személyes névmással is
nyomatékosított hangja. Helyzetének megalkotásában a
nyelvtani-nyelvi ellentétek szintén meghatározó szerepet játszanak (például: szabad-e sírni ↔ szabad-e betörnöm; sírni ↔
döngetek; felszólító mód ↔ valójában feltételes jelentés). Az
is szembeötlő, hogy a beszélő egymástól térben és/vagy időben távol eső műveltségelemeket kapcsol össze. Ezekkel a
szimbolikus tartalmú tulajdonnevekkel érzékelteti helyzetét
és törekvéseit. A távol eső műveltségelemek összekapcsolása
miatt kitágul, mitikussá válik a tér és az idő. A tér és az idő
mitizálása a lírai hőst is megnöveszti, mitikus alakká formálja.
A Góg és Magóg fia vagyok én… kezdetű vers ars poetica.
Programot ad, és egy sajátos költői magatartást állít előtérbe.
Beszélője egyszerre vallja magát az ősi, Keletről hozott értékek
örökösének és a Nyugatra tekintő új költészet megteremtőjének; a magyarsághoz tartozónak és az ország elmaradottsága
ellen lázadónak, küldetéses embernek. A lírai én megformálása
hasonlít a romantikus váteszköltő szerepéhez.
A vers legfontosabb belső szervező elve az ellentét. Ez abban
is megnyilvánul, hogy a költői én magatartását egyszerre jellemzi a lemondás, a reménytelenség és az űzöttség érzete, valamint az eltökélt dac és küzdésvágy. Ezt a kettősséget Ady
későbbi költeményeiben is gyakran jelöli a „hiába” és a „mégis”
határozószavakkal. A Góg és Magóg… azért is kulcsvers, mert
miközben magyarázza a kötet címét, és meghatározza szerveződését, egyúttal előreutal a záró vers motívumrendszerére.

Góg és Magóg kölyke vagyok én,
Hiába, nem hull a sült galambfalat
S mégis dumálok veletek,
Kérdem: az útból vehetek? – Szabad. –
Felújított Roces görkorimon jöttem én,
Fülembe még Ganxta-rap ugat…
Szabad-e most jópofit vágnom,
Ha új szelek fújnak el ó dallamokat?
Számba forró csokit öntsetek,
Legyek király, menő csávó, Vazul!
Nem értem a nagykutyák bajait,
Bekasznizott lelkem kiszabadul.
De addig extázisban, zsongva száll ma
A kómás angyalok álma, a dal,
S ha megjön a lerázott mester,
Mégis ciki, ha nem vagy magyar.
(2001)

Új Vizeken járok
Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse,
Röhögjenek a részeg evezősre.
Röpülj, hajóm,
Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse.
Szállani, szállani, szállani egyre,
Új, új Vizekre, nagy szűzi Vizekre,
Röpülj, hajóm,
Szállani, szállani, szállani egyre.

1. Hasonlítsátok össze az eredeti és a remixverset a következő szempontok alapján!
a) a lírai én alakja, helyzete (pozicionálása)
b) a beszélő és környezetének viszonya
c) nyelvi, stílusbeli, motivikus átvételek, újraírások,
aktualizálások
d) hangvétel
2. Azonosítsátok, hogy a remixvers mely szöveghelyei
olvashatók kortárs zeneszövegekre való utalásként is!

A remix esztétikai értéket hordozó műalkotás újraalkotása,
átértékelése vagy átértelmezése. A kifejezést először a zenében
alkalmazták, innen került át az ezredfordulón az irodalomba.
A szóalak a latin ree ’vissza, ellen, újra’ és az angol mixx ’kever,
vegyít, elegyít’ szóelemek rendhagyó összetétele. A remix alkotója először kiválasztja a művet, amely alapján az új, rendhagyó változatot tervezi. Ebben segítséget nyújthatnak a
kiadói pályázatok, amelyek például közölhetik azt a klasszikus
művet, amelynek a remixelését várják (kötött remix).

Új horizonok libegnek elébed,
Minden percben új, félelmes az Élet,
Röpülj, hajóm,
Új horizonok libegnek elébed.
Nem kellenek a megálmodott álmok,
Új kínok, titkok, vágyak vizén járok,
Röpülj, hajóm,
Nem kellenek a megálmodott álmok.
Én nem leszek a szürkék hegedőse,
Hajtson Szentlélek vagy a korcsma gőze:
Röpülj, hajóm,
Én nem leszek a szürkék hegedőse1.
(1905)

1

A középkori vándorzenészek és énekmondók
megnevezése. Ennek nyomán vált a hegedű a lanthoz hasonló költészetjelképpé irodalmunkban.
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Alakzatok. A vers ismétlésre, párhuzamra és ellentétre épülő gondolatalakzatai az élet és a költészet sürgető
birtokbavételének vágyát egyaránt
kifejezhetik. A rövid, önbiztató harmadik sor mind az öt strófában megismétlődik. Ez a vers lírai hősének
szorongásáról is vall. Aki ugyanis
önmagát bátorítja, ismeri a félelmet
is. A záró vers ars poetica jellegével és
az újítás igényének hangsúlyozásával
körkörössé formálja a kötet szerkezetét. A jövő hangsúlyozásával pedig
meg is nyitja azt a továbbírhatóság, a
következő kötetek irányába.

Lírai szerepek és hagyományfelfogás. A kötet záró verse szintén ars
poetica. Képrendszere a francia szimbolistákat idézi, ami azért érdekes, mert közben a versbeszélő az eredetiséget nyilvánítja ki értékként.
A vers megszólítottja, illetve lírai énje a hajó, az evezős és „a Holnap hőse”. A megszólító és a megszólított viszonya értelmezhető
önmegszólításként, de az én többszörözéseként is. A víz, a vízen „járás”
motívuma pedig a jézusi szerep felvételét is jelölheti. A beszélő magára
ölti a szabadság és a megismerés kalandjától megrészegült evezősnek,
a jövő emberének és a „hegedősnek” a szerepét. Elutasít mindent, ami
régi. Költészetének hajtóerejét, ihletforrását pedig egyszerre jelöli egy
szent és egy profán kifejezéssel. E kifejezések közös jelentése (megszállottság, hit, alkohol) a „részeg evezősre” is visszautaló mámoros állapot. A hagyományosan ellentétes értékek itt azonban egyenrangúnak,
felcserélhetőnek, választhatónak mutatkoznak.

A Léda asszony zsoltárai ciklus
A kötet első ciklusa a Léda asszony zsoltárai. Már a cikluscímben szokatlan kifejezésekkel szembesül az olvasó. Feltételezheti, hogy a ciklus szerelmes verseket tartalmaz, hiszen szerepel
benne egy, a görög mitológiából is ismert női név. Ugyanakkor
a bevett, nyilvános erkölcsi értékrend provokációja jelenik meg
abban, hogy a címzett egy férjezett, idősebb zsidó nő. Továbbá,
hogy a versek a Bibliából ismert, Istenhez szóló közösségi ének
műfajával vannak megnevezve. Zsoltárok az ölelés mesteraszszonyának: „Te vagy a bölcse, / Mesterasszonya / Az ölelésnek.”
A maga korában az értékek átértékelése (a nietzschei hatás)
miatt talán ez a ciklus váltotta ki a legnagyobb döbbenetet.
Hiszen élesen szembehelyezkedett az erkölcsi és költészeti
konvenciókkal. A szerelmet házasságon kívül is jogos, igazi
kapcsolatnak állította, nemcsak idillnek vagy gyötrelemnek,
hanem önkeresésnek, harcnak, önzésnek, hajszának, vágynak
és ösztönnek is. A lírai én és a „te” szerepei ebből fakadóan
sokrétűek. A megszólítotthoz való viszonyt hol az elfogadás és
az idealizálás, hol a tagadás jellemzi. A ciklus utolsó verse a
Héja-nász az avaron.

ÉLETMŰVEK A KLASSZIKUS MODERNSÉG MAGYAR IRODALMÁBÓL

1. Vizsgáljátok meg a vers toposzait! Hogyan kapcsolódnak ezek az európai lírahagyományhoz?
2. Hány megszólítottja van a versnek? Hányféleképpen értelmezhető a megszólító és a megszólított összefüggésében az én–te viszony?
3. Húzzátok alá, és értelmezzétek kettéosztott naplóval a vers beszélőjének azokat az állításait, amelyek a hagyományhoz való viszonyára vonatkoznak!
4. Baudelaire Az utazás című ciklusában olvashatók a következő sorok: „örvénybe szállani, mindegy: Pokolba,
Égbe, / csak az Ismeretlen ölén várjon az Új!” (Tóth Árpád fordítása). Hol idézi meg Ady verse a baudelaire-i
gondolatot? Mit árul el az idézés a beszélő hagyományhoz való viszonyáról (amit állít és amit tesz)?
5. Rögzítsétek T-táblázatban, milyen szerepeket utasít el, és milyen szerepekkel azonosul a vers beszélője!
6. Emeljétek ki és értelmezzétek azokat az állításokat, amelyek költői programként is olvashatók!
7. Hasonlítsátok össze halmazábrával az Új Vizeken járok című verset a Góg és Magóg fia vagyok én… kezdetűvel!
8. Adjátok elő a verset különféle hangnemekben (például: patetikusan, közönyösen, ironizálva, sértődötten)!

Léda (Brüll Adél) 1906-ban. Székely
Aladár felvétele. Ady az Adél nevet viszszafelé olvasva alkotta meg a Léda nevet.
 Nézz utána a görög mitológiában
Léda történetének!
 Ha a versek megszólítottja, teremtett nőalakja Léda, kivel azonosítja
magát a versek beszélője, illetve Ady?
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1. Írd le egy T-táblázat bal oldali oszlopába, mit vársz egy szerelmes verstől! Gondolhatsz például a
vers- és beszédhelyzetre, a szerelemfelfogásra, a kép- és motívumrendszerre, a beszédmód és
a hangvétel jellegzetességeire.
2. Gyűjtsd össze pókhálóábrával, mi jut eszedbe a Héja-nász az avaron verscím szavairól!

Héja-nász az avaron
Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.
Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.
Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.
Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.

Edvard Munch: Elválás (1893)
 Milyen szimbolikus tartalmakkal gazdagíthatja
a kép tematikáját a toposzok és a tónusok játéka?

(1905)

3. Asszociációid közül melyek jelennek meg Ady versében is? Hogyan, milyen összefüggésben?
4. Miért különös, szokatlan a vers központi képe, a héjapár? Fogalmazd meg hat-nyolc mondatos
rövid esszében!
a) Milyennek állítja a vers beszélője a szerelmet?
b) Milyen szófajú szavak hogyan fejezik ki ezt a sajátos szerelemfelfogást?
5. Beszéljétek meg írásaitokat névlánccal!
6. Halmazábrával gyűjtsétek össze, miben hasonlítanak és miben különböznek az „új héjapárok” az
„útra kelőktől”!
a) Vizsgáljátok meg, honnan hová tart az útra kelők mozgása térben és időben!
b) Hogyan változik az útra kelők mozgásának intenzitása a versben?
7. Töltsétek ki T-táblázataitok jobb oldali oszlopát! Mi mindenben tér el Ady verse a szerelmi líra
hagyományaitól?
8. Keresd meg kötetben vagy elektronikus könyvtárban a Lédával a bálban című verset!
a) Gyűjts lehetséges elemző-értelmező szempontokat a vers megközelítéséhez!
b) Válassz ki néhányat, és értelmezd a költeményt!
c) Rögzítsd gondolkodástérképpel meglátásaidat!
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Ady korai költészetének képalkotása gyakran egy központi kép
egységesítő szerepére épül. A vers középpontjában lévő kép
hálózatot épít ki a többi képpel, illetve motívummal. Ennek a
hálózatosságnak az alapja a bennük rejlő azonosság. A szerelmi
költészet metaforikájában szokatlan, sőt meghökkentő a ragadozó madárpár(ok) képe. A kép a „mi” és az „ők” részben párhuzamos, részben ellentétes viszonylatában is megjelenik. Elsősorban időbeli fáziseltolódást jelez, szimbólumként két ember
sajátos, változó kapcsolatát jelöli. Érvényessége a személyesen
túl kiterjeszthető minden szerelmi kapcsolatra vagy annak
folyamatára, esetleg magára az életre. A szerelem lelki élményének összetett, akár ellentétes érzésekben megnyilvánuló voltát
a kellemetlen hangképletek („vijjogva”, „sírva”, „csattognak”,
„beletépünk”) is jelzik, és a rímtelen harmadik sorok is nyomatékosítják. A harmadik versszak „űzve szállunk” határozós szerkezete olvasható a kapcsolatból vagy a lélekből fakadó belső
kényszerként, de külső ráhatásként is (elűzetés). A nemek közti
kapcsolat harcként való megjelenítése, a vad erotikusság újdonság az újabb magyar költészetben (Tüzes seb vagyok, Vad szirttetőn állunk, Hiába kísértsz hófehéren).
A vers középpontjában a „mi” áll. Hozzájuk kapcsolódnak
a térbeli, tempóbeli és időbeli vonatkozások is. Egyre gyorsuló,
majd lassuló mozgásuk térben fentről lefelé tart. Időben a Nyárból az Őszbe, az életből a halálba, a szerelemből a kiégésbe vezet.
Ugyanakkor a kapcsolat diszharmonikusságát a többes szám
első személy ellenpontozza is. A szerelem és az elmúlás, illetve a
kiégés a műben összekapcsolódik a sorsszerűséggel, a természet
rendjével. Az elmúlás – vagy a szerelem kiégése – előtti utolsó
nász felfokozott intenzitását éppen ennek a tudata adhatja.
Ady verse a szerelmet összetett, ellentmondásos érzésnek
mutatja. Olyan rendkívüli testi és lelki dinamizmusnak, amelybe
az összetartozás és az eggyé válás érzése éppen úgy belefér, mint
a szerelem ütközetként, harcként, nyugtalanságként vagy nyughatatlanságként való felfogása.

Gustav Klimt: Csók (1907–1908)
A vár fehér asszonya
A lelkem ódon, babonás vár,
Mohos, gőgös és elhagyott.
(A két szemem, ugye, milyen nagy?
És nem ragyog és nem ragyog.)
Konganak az elhagyott termek,
A bús falakról rámered
Két nagy, sötét ablak a völgyre.
(Ugye, milyen fáradt szemek?)
Örökös itt a lélekjárás,
A kripta-illat és a köd.
Árnyak suhognak a sötétben
S elátkozott had nyöszörög.
(Csak néha, titkos éji órán
Gyúlnak ki e bús, nagy szemek.)
A fehér asszony jár a várban
S az ablakokon kinevet.
(1905)

1. Vizsgáljátok meg, hogyan alakítja a vers képhálózata a cím jelentését!
a) Melyik kép értelmezésekor kinek, minek a „fehér asszonyáról” van szó?
b) Milyen viszony kapcsolja össze a vár–terem–fal–ablak–völgy képsort?
2. Csoportosítsátok az első versmondatban megjelenő tulajdonságokat aszerint, hogy a várhoz, az ént jelölő
„lelkem”-hez vagy mindkettőhöz kapcsolhatók!
3. Milyen jelentésasszociációk mentén válhat azonossá a lélek–vár metaforában a külső és a belső tartalom?
4. Hányféleképpen értelmezhető a 3. versszakban az „itt” ráutalás?
5. Minek a jelölője az utolsó versszakban a szem, illetve a vár? Miben különbözik ez a képalkotás az 1–2. versszakétól?
6. Mindezek fényében milyen jelentések kapcsolhatók a vár fehér asszonyához, és hányféleképpen értelmezhető
a megnyilvánulása („az ablakokon kinevet”)?
7. A vers három strófájában is találkozunk zárójelbe tett kérdéssel vagy állítással. Mi lehet a zárójelek formális
és jelentésbeli szerepe?
8. Allegóriának vagy szimbólumnak tekinthető szerintetek a vers képalkotása? Érveljetek!

ÉLETMŰVEK A KLASSZIKUS MODERNSÉG MAGYAR IRODALMÁBÓL

Szimbolikus kifejezésmód
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Meg akarlak tartani
Őrjít ez a csókos valóság,
Ez a nagy beteljesülés,
Ez a megadás, ez a jóság.
Öledbe hullva, sírva, vágyva
Könyörgök hozzád, asszonyom:
Űzz, kergess ki az éjszakába.
Mikor legtüzesebb az ajkam,
Akkor fagyjon meg a tied,
Taposs és rúgj kacagva rajtam.
Hóhérok az eleven vágyak,
Átok a legszebb jelen is:
Elhagylak, mert nagyon kivánlak.
Testedet, a kéjekre gyultat,
Hadd lássam mindig hóditón,
Illatos vánkosán a multnak.
Meg akarlak tartani téged,
Ezért választom őrödül
A megszépítő messzeséget.
Maradjon meg az én nagy álmom
Egy asszonyról, aki szeret
S akire én örökre vágyom.

Egon Schiele: Szeretők (1917)

1. Mi az a líraian kitüntetett helyzet, amely a beszélőt vallomásra készteti?
2. Milyen paradoxonra épül a vers?
3. Mi a beszélő vágya, törekvése?
a) Szokatlan vagy szokványos ez a törekvés?
b) Mivel indokolható?
4. Mi jellemzi a versben megalkotott nőalakot? Milyen térben
és időben létezik?
5. Milyen összefüggés van a beszélő szerint a vágy és a távolság
között?

(1905)

A magyar Ugaron ciklus
A kötet második ciklusa épít a tájversek díszletezésének hagyományára. Versei jellemzően a lírai
énnek, valamint környezetének viszonyát állítják a
középpontba. A versekben megjelenő tájak, tájelemek azonban „valósak”. Látomásos jellegűek, alá
vannak rendelve a szimbolizálásnak. Így többletjelentések, többértelműségek hordozói. A táj látomásos deformálása jelentős újdonság a magyar
tájköltészet hagyományához képest.
Ez a ciklus mégis kevesebb értelmezési problémát okozott a korabeli olvasóknak. Szövegei többnyire a kései romantikához szokott olvasásmóddal
is megközelíthetőnek bizonyultak. Ugyanakkor
éppen ennek a ciklusnak a versei váltották ki a legnagyobb visszhangot. A konzervatívok és többen
az induló, fiatal modernek közül egyaránt felháborodással fogadták a versek nemzetostorozó indu-

latát. Hazafiatlansággal, hálátlansággal vádolták
a költőt. Mások viszont éppen ebben látták az új
társadalmi iránytű megjelenését. Ők kiérezték
az indulat mögül a hazaszeretet, a hazaféltés
hangját.
A tematikus verscsoport címadó darabjának
központi szimbóluma az ugar. Az Értelmező szótár
szerint az ugar elsődleges jelentésében a termőképesség javítása érdekében pihentetett, felszántott,
de bevetetlenül hagyott földterület. A szó átvitt
értelmű jelentése: társadalmi-kulturális elmaradottság, tespedtség, ki nem használt lehetőségek.
E jelentéskör előzménye Széchenyi parlag- és Arany
János ugarmetaforája. A cím jelzője egyben konkrét
helyet is kijelöl. A kép eszerint Magyarországra
vonatkoztatható. A rész az egészet jelöli, vagyis szinekdoché.
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A Tisza-parton
Jöttem a Gangesz partjairól,
Hol álmodoztam déli verőn,
A szivem egy nagy harangvirág
S finom remegések: az erőm.
Gémes kút, malom alja1, fokos,
Sivatag, lárma, durva kezek,
Vad csókok, bambák, álom-bakók.
A Tisza-parton mit keresek?
(1905)
Deák-Ébner Lajos: Folyópart (1877 körül)

4. Végezzetek jóslásellenőrzést! Igazolódtak a tartalomra és a műfajra vonatkozó elképzeléseitek?
5. Készítsétek el a vers motívumhálóját poszterre fürtábrával!
a) Jelöljétek a kapcsolódó motívumokat, költői képeket, jelentéseket!
b) Feleltessétek meg egymással a két versszak motívumait!
6. Készítsetek szemponttáblázatot poszterre!
a) Milyen a lírai én viszonya a múlthoz és a jelenhez?
b) Milyen a lírai én viszonya a térben távolihoz és a térben közelihez?
c) Milyen lehetőségeket kínál (kínált) számára a Gangesszel, illetve a Tisza-parttal jelölt környezet?
7. Vizsgáljátok meg T-táblázattal poszteren a vers viszonyát a magyar költészeti hagyományhoz!
a) Hogyan viszonyul a téma, a kép- és motívumrendszer a magyar tájleíró vershagyományhoz?
b) Miben különbözik a toposzok értékvonatkozása a XIX. századi magyar lírahagyománytól?
8. Igazoljátok kettéosztott naplóval poszteren a szimbolizmus és a szecesszió hatását a versben!
9. Ritmizáljátok a verset! Hogyan érvényesül az ütemhangsúly és az időmérték ritmusalkotó szerepe?
10. Az alábbi részlet alapján válaszoljatok fagocitátum technikával a Budapesti Hírlap főszerkesztőjének, Rákosi Jenőnek hírhedt cikkére!
„Természetesnek kell vennem, hogy a költő ismeri a Tiszát. Hiszen valahol kanyargásai közt vagy
közel oda született. (…) Azért, amit Ady Endre ott meglát, Ady Endrének nem érdemes odamenni, vagy kínos ott lenni. Petőfinek testi-lelki gyönyör volt, amit a Tisza partján látni tudott. (…)
De volt-e valaha Ady Endre a Gangesz partján? (…) Mit gondol vajon magában Ady Endre?
Azt-e, hogy a Gangesz partján nincsen fokos, bamba, durva kéz és álombakó, és a Tisza partján
nem lehet harangvirágot látni? Nem tudja Ady Endre, hogy a Gangesz partján néhány ezer angol
ül zsarnokul sok millió bennszülöttön, kik közt a lepra és a pestis és az éhhalál krónikusan pusztít, és osztozik az angollal a zsarnokságban? Hej, micsoda úri nép testben és lélekben a tiszamenti
halász, csikós és földműves ez indus rabnéphez képest!”

1

ÉLETMŰVEK A KLASSZIKUS MODERNSÉG MAGYAR IRODALMÁBÓL

1. Milyen jelentéslehetőségeket hordoz az idézetekben a folyó motívuma? a) „roppant barlangokon át / örök éjbe veti magát / az Alph, a szent folyam” (Coleridge); b) „A keskeny csónak visz
a menny / tulsó partjára sebesen.” (Novalis); c) „a Gangesz-parton a legszebb / ligetbe röpülsz
velem” (Heine); d) „S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra?” (Nagy László)
2. Jósolj! Mi lehet a témája, a műfaja A Tisza-parton című versnek?
3. Milyen szövegszervező elemekre érdemes figyelni a vers olvasásakor? Készíts listát!

A gazdák őrletés közben itt vitatták meg a falu dolgait.
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