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ÉLETE 

1877. november 22-én született a Szilágy megyei 

Érdmindszenten. Apja, Ady Lőrinc, földön gazdálkodó 

"hétszilvafás" nemes. Anyja Pásztor Mária. 

Nagykárolyban a katolikus piarista gimnáziumban kezdte 

tanulmányait. A négy felső osztályt Zilahon, a kálvinista 

gimnáziumban járta. Jól tanult. Szülei jogásznak szánták, 

de újságíró lett. Első kötete Debrecenben jelent meg Versek címmel (1899). 

MUNKÁSSÁGA 

A XX. SZÁZAD KÖLTŐJE 

A kezdő lírikus még a századvégi költészet talaján indult el, de később 

elsajátította a modern, polgári, nagyvárosi lírának jellemzőit. Felszabadítóan 

hatottak rá Baudelaire, Verlaine, Rimbaud versei. A valósághoz való erőteljes 

kötődése folytán meglehetősen átalakult művészete: az ún. modernizmus nem a 

menekülésnek, a valóságtól való elzárkózásnak, hanem éppen a valósággal való 

szembeszegülésnek lett az eszköze - mint általában a kelet-európai költészetben. 

"PEREMVIDÉKI" LÁTÁSMÓD 

Ady messzebbre látott, mint a kortárs nyugat-európai művészek. A XX. század 

kibontakozó szellemi életének az a jellegzetessége, hogy megnőtt az ún. 

peremvidékek szerepe. A világ szépségét ismerő s a fejlődés nyomorát átélő 

művészek egyszerre látták a magaslatot és mélységet, fokozottabban érthették 

meg a kort. A XX. századi szellemi fejlődésben számos oltás, az akkori Európa 

legelmaradottabb országaiból, a cári Oroszországból, az Osztrák-Magyar 

Monarchiából s Spanyolországból jött. Onnét, ahol érintkezett egymással 

civilizáció és elmaradottság. 

Ez a peremvidéki látásmód, a párizsi egy év tapasztalata, az 1905-ös moszkvai 

fegyveres felkelés hatása s az 1905-1906-os magyar belpolitikai válság élménye, 

az elnyomott erők radikalizálódása segítette a költőt önmagára találásában, új 

típusú költészetének megteremtésében. 

http://erettsegisegedlet.blogspot.hu/2009/04/ady-endre-1877-1919-elete-es-munkassaga.html
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A KÜLDETÉSES KÖLTŐ 

Az Új versek programadó előhangja a cím nélküli, Góg és Magóg fia vagyok én ... 

kezdetű költemény. A Párizsból hazatérő költő forró lírai vallomása ez a vers: írói 

szándékainak összegzése, a hazához való ragaszkodásának összetett érzelmű 

kifejezése. 

Góg és Magóg fia vagyok én 

Az első két versszak hasonló szerkezeti felépítésű: a kezdő sorok erőteljes 

hangütésű kijelentéseit a záró sorok bizonytalanságot tartalmazó kérdései követik, 

a mű egészének tragikus-elszánt kettőssége van. A kijelentő mondatok (1-2., 5-6. 

sor) szimbólumai szuggerálják: a bezárt, elátkozott, pusztulásra ítélt néphez való 

sorsszerű kötődést, az ősi múlt vállalását s egyben a közösségből való kizártság 

tragikumát. A kérdő mondatok tétova félelmében a hazatalálás, a hazatérés 

nosztalgiája szólal meg, de belevegyül a messiási küldetéstudat, a bezártság 

feltörésének bizonytalan reménysége is. 

ÚJ VERSDALLAM, ÚJ RITMIKA 

Az Ady sorok általában nem kényszeríthetők a hagyományos és szabályos 

sorfajokba. Sorai legtöbbször "szabálytalan sorok". Ha tiszta, megszokott ritmusú 

költeményeket ír, akkor annak "mondanivalója" van (pl. a kuruc versekben). 

Versei többnyire a szimultán ritmust valósítják meg, melyben a hangsúlynak 

uralkodó szerepe van, de nem zárja ki az időmértékes lüktetést sem. 

Művészi eredetiségének bizonyítéka a később keletkezett Hunn, új legenda. 

A magyar Ugar (1906) 

Ady fejlődésének kezdeti szakaszában messze szakadt a feudális 

Magyarországtól, ennek szűkkörű provincializmusától. Az Új versek előhangja 

lázadást fejezett ki. Egy újfajta, kritikai jellegű nemzetszemléletet, hazaszeretetet 

tudatosított. 

Ennek a bíráló élű patriotizmusnak a jegyében bontakozott ki 1905 után Ady 

forradalmisága. De a hazai munkásmozgalom gyengesége folytán hiányoztak a 

cselekvésnek irányt szabni tudó társadalmi erők: nem tudott a társadalmi 

cselekvés számára programot találni ez a forradalmiság. 
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Ennek a forradalmiságnak jellegzetes motívuma a magyar Ugar képe. Ady 

köteteinek verseit témakörök szerint ciklusba osztotta, akárcsak Baudelaire. Az Új 

versek a többit maga köré szervező ciklusa A magyar Ugaron. 

A Hortobágy poétája (1906) 

A művész tragédiájáról szól e költemény is. Ellentétekre épülő szerkesztésmód 

uralkodik itt is: a szimbolikus művész-portré s a durva környezet kontrasztja. A 

kezdő ellentét fokozódva tér vissza, kiteljesedik. A többitől fajtában elütő művész 

befelé élő érzékeny lélek. Finom lelki rezdülések kínozzák, a természet szépségei 

bűvölik a költőt. Mindezek megtermékenyítik a lelkét, "virág" nő a szívében. 

A Tisza-parton (1906) 

Ez a műve is az Új versek c. kötet A magyar Ugaron c. ciklusában található. Az 

egyes versek jelképei feltűnnek a kötet más költeményeiben is. Hatalmas 

jelképháló fűzi össze a verseket, mely tovább alakulhat, bővülhet. 

A cím és a legelső sor megteremti a belső feszültséget, melynek további 

működése hozza létre a költeményt. A két pólus - a Tisza-part és a Gangesz partja 

- között ellentét mélyül el 

AZ OTTHONTALANSÁG 

Adyt meg nem értés vette körül. Helyzetét az otthontalanság jellemezte, a 

társadalmi értelemben vett otthontalanság, s ennek volt külső képe az életrajzi 

hontalanság is. Egyszerre élt benne a demokratikus szembeszegülés és a fáradt 

szomorúság, a lemondó reménytelenség. Ennek az életérzésnek jellegzetes 

költeménye A magyar Messiások 

A magyar Messiások 

A nyolc soros versből árad a fájdalom: a költő átérzi a magyar Messiások 

tragédiáját. Ezt az elbukást fokozza a kétszer előforduló ezerszer számhatározó 

túlzása, a szóismétlésekből fakadó rímek egyhangúsága. A második strófa sem 

hoz feloldást; elmélyíti a reménytelenséget és a céltalanságot: a megváltódást 

hangsúlyozó üdv szót rögtön a nincs követi. A magyar Messiások sorsa a meddő 
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áldozat. A szomorúság mélyén fölfedezhető a konok mégis-morál: a bukások 

ellenére újra meg újra is vállalják küldetésüket. 

Harc a Nagyúrral (1907) 

A kapitalizmus világában mindenható hatalommá vált a pénz, az "arany": az élet 

minden szépsége felé csak rajta keresztül vezetett az út. 

A költő vállalni merte az élet szeretetét, az élet élvezését. Gőggel vállalta az 

elzüllés kihívó, provokáló dacát. Merte hirdetni Vér és Arany c. kötetének 

cikluscímében: "Mi urunk: a Pénz". 

LÉDA 

Lázadás volt Ady Léda iránti szerelme. Nyíltan vállalta a megbotránkozást 

kiváltó, megbélyegzett, "házasságtörő" kapcsolatot. Benne rajlett ebben a 

szerelemben a menekülés vágya, az egyéni megváltódás óhaja. Ez az újszerű érzés 

agy titokzatos, álmodott tájra való érkezést, a boldogságot ígérte. 

Héja-nász az avaron 

Nem boldogságot sugallnak a költemény jelképei, hanem vergődő nyugtalanságot, 

gyötrelmes fájdalmat. A szerelmesek szimbóluma a héjapár; a nász: dúló csókos 

ütközet, egymás húsába tépés. Kellemetlen hanghatások kísérik a szerelmi vágyat: 

vijjogás, sírás, csattogás. A második strófa bizonyítja, hogy nem csupán két 

meghatározott ember sajátos kapcsolatáról van szó, hanem szerelmi érzésről 

általában, minden fajta szerelem közös sorsáról. Ezt a diszharmónikus érzést 

tükrözi a külső forma is: a strófák páros rímű sorait egy-egy visszhangtalan, 

elárvult, rímtelen sor követi. 

Lédával a bálban 

Sejtelmes vízió. Kétféle szerelem ellentétére épül a költemény. Az egyik oldalon a 

"víg terem" a maga harmóniájával, tavaszi-nyári színeivel és hangulatával, a 

szerelemnek még örülni tudó, gyanútlan mátkapárjaival. Szemben megjelenik a 

boldogtalanság, "egy fekete pár", s úrrá lesz a rettenet. A "sikoltó" zene "elhal", 

csönd és némaság kíséri a halál-arcú idegeneket. 

A halál rokona ciklus (1907) 
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A halál, a halálvágy, a francia szimbolizmus s a századvégi magyar líra e 

jellegzetes témája korán megjelent Ady költészetében is, s a Vér és Arany 

kötetben már önálló ciklust is kapott. A versekben is fel-feltűnt ez a motívum. A 

Léda-versek állandó kísérője lett a halál. 

A kor általános felfogása szerint az érzékeny lelkű, túlfinomult idegzetű "művész" 

megkülönböztető jegye lett a betegség, s az új, szokatlan értékeket a "sejtő, beteg 

és finom" dalok jelentették. A csúf élettel szemben megszépült a halál, s a 

menekülni vágyó lélek menedéke, otthona lett. 

A NYUGAT ÉS A HOLNAP 

Az első két igazi Ady-kötet hírnevet hozott a költőnek. Az 1908. január 1-én 

megindult új folyóirat, a Nyugat szerkesztői is (Ignotus, Fenyő Miksa, Osvát 

Ernő, Hatvany Lajos) Adyra számítottak, s ő lett a lap vezéregyénisége. A Nyugat 

már címében is jelezte törekvéseit: példaképe a nyugat-európai országok irodalma 

volt, s fórumot kívánt biztosítani a magyar íróknak, akik bátrabban merték 

megszólaltatni saját mondanivalójukat. Az új folyóirat nagyszerű írógárdát 

tömörített maga és Ady Endre köré, s ezáltal a XX. század legjelentősebb irodalmi 

orgánuma lett. Szerkesztőjének, Osvát Ernőnek (1877 - 1929) köszönhető, hogy 

szóhoz jutott benne mindenki, aki tehetségesnek bizonyult. 

A "KÉTMEGGYŐZŐDÉSŰ" FORRADALMÁR 

Együtt, most már táborba gyűlve léptek a nyilvánosság elé az új életérzést hozó 

alkotók, s erre felfigyelt a konzervatív tábor is. 1908-tól kezdve kritikai hadjárat 

indult meg a nyugatosok és a holnaposok ellen. Az üldözött, megrágalmazott 

költő egyre szorítóbbnak érezte magányát. Anyagi gondok is gyötörték. Újra meg 

újra menekült Nyugatra. De Párizs sem volt már menedék számára. A daloló 

Párizsban felfigyelt a daltalan nyomorra, észrevette az árnyakat is. Adyban már 

felmerültek a kételyek: kiábrándultan kezdte nézni a fejlett polgári társadalmat. 

Cikkeiben az antifeudális indulatokhoz antikapitalista dühök is társultak. 

ISTENES VERSEK 

Ady életét és költészetét 1908 után is mély válságok, súlyos ellentmondások 

jellemezték. Az évenként megjelenő verseskötetek folytatták azokat a 
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témaköröket, melyek az Új versekben és a Vér és Aranyban megszólaltak: az 

egyes ciklusokban feltűntek a magyarság sorskérdései, a szerelem, a pénz, a halál 

motívumai. Mélyülő szomorúsággal fejeződött ki csaknem minden kötetben a 

magárahagyottság, az elszigeteltség, a közösségből való kizártság tragikus 

élménye, az idegenség. 

A Sion-hegy alatt 

A "régi ifjúság" emlékei kelnek életre a versben, s mosódnak össze a "rongyolt 

lelkű" férfi reménytelen istenkeresésével. Gyermeki képzeletében a harangzúgás 

hívó szava felidézte a Biblia Urát, s töredezett emlékeiben azonosul a jeruzsálemi 

Sion-hegy a Mózes történetében szereplő Sínai-heggyel. 

AZ 1912-ES FORRADALMI HULLÁM 

1912-ben Ady költészetét új forradalmi hullám járta át. A munkásság mozgalmai 

reménykeltően megélénkültek. 1912. május 23-án a budapesti munkások 

százezres tömeg tüntetett az úri Magyarország s annak vezére Tisza István ellen. 

Új tavaszi seregszemle 

A Galilei-kör 1912. március 15-i ünnepségére elküldött verse minden eddiginél 

bizakodóbb. Ujjongás, remény, diadalmámor ömlik végiga strófákon, a világ 

megújulását,v megváltását hirdeti a hozsannázó hit. Az új idők új dalainak robogó 

serege hatására most már másképpen látja mindenki a világot. 

Ének aratás előtt 

A vers első két strófája hiányos mondatok egymásutánjával, zaklatott 

halmozásaival érzékelteti a még visszaszorított, de bármelyik pillanatban 

kirobbanni kész forradalmi indulatokat. A versszakok utolsó sorai (4.,8.) 

kerekednek teljes szerkezetű, határozott tőmondatokká; ezek egymás szinonimái. 

A 8. sor hátravetett értelmezői a közelgő megoldást, az ünnepi reményt sugallják. 

Rohanunk a forradalomba 

A "véres csütörtök" eltiprása mér inkább kiélezte a forradalmi helyzetet. 

Elszántsága, a népbe vetett hite csak megerősödött. Rohanunk a forradalomba c. 
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művének mondanivalója az új, győztes forradalom bizonyossága s az, hogy a 

véres megtorlás ellenére minden készen áll az újrakezdésre. "S ha most támadunk, 

le nem vernek" - kiáltotta a néppel azonosult költő többes szám első személyben. 

A döbbent csönd új földrengést ígér. A hosszú vers végén összegződik a 

részletekből levonható. 

"AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR" 

Megszólaltatta és átélte Ady háborús költészetében a XX. századi ember 

élményét: a fenyegetettség érzését. Az élet értelmetlenségét nem tartotta örök és 

általános emberi végzetnek. Versiből a világháború alatt sem tűnt el a távlat. A 

szebb, emberibb múlt, a "tegnap" tűnt fel értéknek a jelen borzalmával szemben, s 

tudta, hogy a "történt szépek, éltek és voltak" "meg nem halhatnak soha". 

CSINSZKA 

Ekkori szerelmi lírájának, az ún. Csinszka-verseknek is a szépség és az idill 

őrzése adta meg a különös varázsát. 

De ha mégis? 

Ez a hiányos kérdő mondat már jelzi a kétkedő bizonytalanságot, a sorssal 

szembenéző dacot. A háború orkánjában újra felrémlik az emberi-erkölcsi értékek 

megrendítő pusztulása. A költő a keresztre feszített megváltó kínjainak 

iszonyatával jellemzi önmagát. Ez a tragikus helyzet indokolja a versen 

végigömlő gyöngédséget, s a szerelem értékét, megtartó erejét. Négyszer jajdul fel 

a "tarts meg" rimánkodó könyörgése. Az utolsó strófa a bizakodás érzelmeit 

szólaltatja meg: ha meg kell is halnia, életét drága, kicsi társának áldozza. 


