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A 20. szá zad ban nin cse nek egy sé ges kor-
stí lu sok, stí lu sok. Az irány za tok egy más-
sal pár hu za mo sak.
 Ten den ci ák, irány za tok:  avant gárd, új re-
a liz mus, új klasszi ciz mus, újtárgyiasság, 
új né pi es ség, katasztrofizmus, ab szurd, neo-
avantgárd,  poszt mo dern.

Irányzatok

Az  avant gárd

(fr. ’elõ õrs’) A ha gyo má nyok tól tu da to san 
el tér ni aka ró mû vé sze ti irány za tok össze-
fog la ló ne ve a 20. szá zad el sõ év ti ze de i ben.

IRÁNY ZA TAI

 KU BIZ MUS 
(lat. ’koc ka’) Tö rek vé sük a vé let len sze rû 
kül sõ for ma mö gött rej lõ bel sõ struk tú ra 
fel tá rá sa.

KÉP VI SE LÕI

Festészet: 
  Pablo Pi cas so (1881–1973): Avig no ni 
kis asszony ok

  Fernand Léger (1881–1955): Ak tok az 
er dõ ben, Lép csõ

 FU TU RIZ MUS
(olasz ’jövõ’) Cél juk: a pol gá ri ha gyo-
mány tel jes le rom bo lá sa. Té má ja: a tech-
ni ka cso dái, mo dern, nagy vá ro si jö võ. 
Köz pont jai: Olaszország és Orosz or szág/
Szovjetunió.
VE ZÉR ALAK JAI 

  Filippo Tomasso Marinetti (1876–1944): 
A sza vak fu tu ris ta sza bad ság gal

  Vlagyimir Vlagyimirovics Ma ja kovsz-
kij (1893–1930): Te li to rok ból

  EXP RESSZI O NIZ MUS
(lat. ’kifejezés’) Köz pont ja Né met or szág. 
Cél ja: til ta ko zás a lé te zõ tár sa da lom rend je 
el len. Szen ve dé lyes ség, zak la tott ság jel-
lem zi. Témája az egyén és a társadalom 
konfliktusa.

KÉP VI SE LÕI

Fes té szet: 
  Vaszilij Kandinszkij (1866–1944): 
Lo vak

  Paul Klee (1879–1940): Er dei eper
  Emil Nolde (1867–1956): A próféta
  Edvard Munch (1863–1944): Sikoly

Ze ne: 
  Igor Fjodorovics Sztravinszkij 
(1882–1971): A tûz ma dár

  Bartók Béla (1881–1945): A fából fara-
gott királyfi, A kékszakállú herceg vára, 
Allegro Barbaro

 DA DA IZ MUS
(vé let len sze rû el ne ve zés)
Cél ja: bot rány kel tés, pol gár puk kasz tás, pro-
vo ká ció. Esz kö zei: hul la dék szob rok, ké szen 
ka pott tár gyak mû al ko tás sá nyil vá ní tá sa.
VE ZÉR ALAK JAI

  Tristan Tzara (1896–1963): Hét Dada 
kiáltvány

  Hugo Ball (1886–1927) író
  Max Ernst (1891–1976) festõ: A hal 
csatája

 SZÜR RE A LIZ MUS
(fr. ’realitáson tú li’) Lé nye ge: el vo nu lás a 
fan tá zi á ba, a ví zi ók ir re á lis vi lá gá ba. 
Témája az álom, a halál és a szexualitás.
KÉP ZÕ MÛ VÉ SZEK

  Sal va dor Da lí (1904–1989): A pol gár-
há bo rú elõ ér ze te

  Marc Cha gall (Moise Zaharovics 
Sagalov) (1887–1985): Ádám és Éva, 
Alkonyat

  Paul Klee (1879 – 1940): Szár nyas hõs
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 KONST RUK TI VIZ MUS
(lat. ’fel épí tés, szer ke zet’) Tö rek vé sük a 
ra ci o ná lis rend, egyen súly meg te rem té se. 
Esz kö ze ik: szi go rú mér ta ni for mák ból 
épít kez nek, ará nyos szer kesz téssel.
KÉP VI SE LÕI

  Piet Mondrian (1872–1944) fes tõ: 
Kompozíció, A tehén

  Le Corbusier (1887–1965) épí tész: Sváj-
ci di á kok pa vi lon ja (Pá rizs).

A BAUHAUS
A 20. szá zad leg na gyobb ha tá sú mû vé sze-
ti al ko tó mû he lye volt. Ipar mû vé sze tet, 
tárgy for má lást, ti pog rá fi át, fény ké pe zést, 
szín há zat és tán cot is ta ní tott. A mû vé szi 
al ko tás esz kö ze ként el fo gad ta a gé pet, az 
ipar és a tech no ló gia fon tos sá gát. 
ALA PÍ TÓ JA 

  Walter Gropius (1919, Weimar).
 HA ZAI KÉP VI SE LÕ JE

  Mo holy Nagy Lász ló (1895–1946) 
fo tog rá fus, konst ruk ti vis ta fes tõ, ipar mû-
vész for ma ter ve zõ.

Társművészetek

Ze ne

Több irány zat él egy más mel lett. 

NEO KLASSZI CIZ MUS
Bach for mai el ve it akar ta egyez tet ni az új 
ze ne ele me i vel. 
KÉP VI SE LÕI

  Ferruccio Busoni (1866–1924)
  Igor Stravinsky (1882–1971): Tûzmadár

 FOLKLORIZMUS
Az eu ró pai, tá vol-ke le ti és ame ri kai kon ti-
nens nép ze né jé nek elõ tér be ke rü lé se. 

KÉP VI SE LÕI 
  Claude Debussy (1862–1918): A faun 
délutánja

  Ko dály Zol tán (1882–1967): Pün kös-
dölõ

Fotómûvészet

A szá zad for du lón vi rág zott a fes tõ i nek 
ne ve zett fény ké pé szet. 

KÉP VI SE LÕI

  Haranghy György (1868–1945)
  Schmidt Nán dor (1889–1966) a kép-
zõmû vé sze ti al ko tá sok hoz va ló ha son-
lóság ra tö re ked tek. A szá zad el sõ év ti-
zede it a fo tó nyelv mo der ni zá ci ó ja 
jel lem zi.

  Pé csi Jó zsef (1889–1956): rek lám fo tók.

Film

A századelôn megjelent az úgynevezett 
hetedik mûvészeti ág, a film, melyben az 
 avantgárd irányzatok közül leginkább az 
 expresszionizmus és a  szürrealizmus 
hatott. Elôbbire az erôteljes kontrasztok, a 
képzômûvészetileg megkonstruált és a 
belsô feszültséget kifejezô díszletek (éles, 
hegyes szögek, ferde felületek), illetve 
extrém témák (pl. vámpír, ôrület) voltak 
jellemzôek. A  szürrealizmus filmjeit a 
tartalmi és formai kísérletezô kedv, a sza-
bad asszociációk és a polgárpukkasztó 
tabudöntögetés jellemezte (pl. polgári 
értékek megkérdôjelezése, szexualitás 
ábrázolása).

PÉLDÁK
 EXPRESSZIONIZMUS

  Robert Wiene: Dr. Caligari (1919)
  Friedrich Wilhelm Murnau: Nosferatu 
(1922)

  Fritz Lang: Metropolis (1926)
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 SZÜRREALIZMUS
  Luis Bunuel és Salvador Dalí: Az 
andalúziai kutya (1928)

Vi lág iro da lom

LUIGI PI RAN DEL LO 
(1867–1936)

Drá ma író, az  avant gárd ered mé nye it fel-
hasz nál va sza kít a 19. szá za di drá ma tí pu-
sok kal.

  Mattia Pascal két élete (1904)
  Hat szerep keres egy szerzôt (1921)

MAK SZIM GOR KIJ 
(1868–1936)

Orosz re gény- és drá ma író. Éj je li me ne-
dék hely cí mû drá má ja a le csú szott em be-
rek, a tár sa da lom mé lyé re sül  lyedt fi gu rák 
vi lá gát mu tat ja be fi lo zó fi ai mély ség gel. 
LEG JE LEN TÕ SEBB RE GÉ NYEI: 
Az Artamonovok (1925) csa lád re gény, egy 
pol gár csa lád fel emel ke dé sé nek és bu ká sá-
nak tör té ne te.) Klim Szamgin éle te (1925–36) 
Gor kij fõ mûve, tár sa dal mi tab ló.

MARCEL PROUST 
(1871–1922)

 Fran cia re gény író, a mû fa ji ha gyo má nyok 
meg újí tó ja. Berg son ha tá sára a tu dat mû-
kö dést, az em lé ke zést ál lít ja a kö zép pont-
ba a kül sõ cse lek mény he lyett. 
 Az el tûnt idõ nyo má ban (1913–28) 
cí mû re gény fo lya má nak hí res je le ne te a 
„tea sü te mény-mo tí vum”, a madelaine.

ROBERT MUSIL 
(1880–1942)

Oszt rák  esszé is ta, re gény- és drá ma író. 
Esszé re gé nye, A tu laj don sá gok nél kü li 
em ber (1930—1942) en cik lo pé di kus igé-
nyû kultúr kritika. 

JAMES JOYCE 
(1882–1941)

Ír köl tõ, író.
  Ka ma ra ze ne (1907): imp resszi o nis ta ver-
ses kö tet.

   If jú ko ri önarckép (1916): ön élet raj zi 
re gény.

ULYSSES (1922)
A 20. szá zadi regény alap mû ve. Epi zód jai 
pár ho za mo sak Ho mé rosz Odüssze i á já val. 
A re gény cse lek mé nye egyet len dub li ni 
nap alatt ját szó dik, de a „tu dat folyam-
tech ni ká nak „kö szön he tõ en” egyet len nap-
ban egy egész élet fel tá rul. Az an tik gö rög 
vi lág gal a kis sze rû, ka o ti kus, ér ték vesz tõ 
je len áll szem ben. 

FINNEGANS WAKE (1939)
Álom mí tosz, az Ulysses to vább gon do lá sa. 
Nyel vi leg is kü lö nös vi lá got te remt, 20 
nyelv sza va i ból van össze szõ ve. Té má ja a 
kol lek tív tu dat ta lan. 

THOMAS MANN 
(1875–1955)

A 20. szá zad el sõ fe lé nek leg na gyobb 
né met író ja, a pol gá ri  hu ma niz mus ki emel-
ke dõ kép vi se lõ je. Mû ve i nek fõ té má ja a 
mû vész és pol gár el len té te.

A BUDDENBROOK-HÁZ (1901)
Csa lád re gény, há rom nem ze dék éle tét 
mu tat ja be: az ak tív pol gá ro kat ener vált, 
élet ide gen nem ze dék vált ja fel. 

TONIO KRÖGER (1903)
A no vel la fõ hõs ét a pol gá ri és mû vé szi lét 
össze fér he tet len sé ge kí noz za. 

HA LÁL VE LEN CÉ BEN (1912)
A re gény hõ se, Gustav Aschenbach író, a 
pol gá ri rend és a fe gye lem fel adá sá val az 
esz té ti kum és a szép ség vi lá ga fe lé for dul 
a járványsújtotta Velencében.
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A VA RÁZS HEGY (1924)
Szim bo li kus tar tal mú  fej lõ dés re gény. 
Hans Castorp egy sváj ci sza na tó ri um ba 
ér ke zik há rom he tes gyógy ke ze lés re, vé gül 
hét évet tölt ott. A mû be ava tá si és ne ve lé-
si re gény.

MARIO ÉS A VA RÁZS LÓ (1930)
 Kis re gény a fa sisz ta dik ta tú ra le lep le zé sé-
re. Cipolla, a nyo mo rék hip no ti zõr a dik-
tá tor meg tes te sí tõ je. A bû vész kö zön sé ge 
a dik ta tú rá ban le het sé ges ma ga tar tás for-
má kat pél dáz za.

JÓ ZSEF ÉS TEST VÉ REI (1933–1943)
A re gény tet ra ló gia a bib li ai Jó zsef-tör té-
netet tá gít ja nagy sza bá sú mí tosszá.  Fej lõ-
dés re gény, az egyén né vá lás re gé nye.

LOTTE WEIMARBAN (1939)
Tisz tel gés a köl tõ fe je de lem elõtt, ha tal-
mas Goe the -port ré.

DOK TOR FAUSTUS (1947)
A Fa ust-le gen dá ra épü lõ re gény fõ hõ se 
Adrian Leverkühn ze ne szer zõ, a mo dern 
Fa ust, aki a hit le ri Né met or szág ban küzd a 
mû vész lét prob lé má i val. 

A KI VÁ LASZ TOTT (1951)
A re gény a Vll. Ger gely pá pa sze mé lye 
kö ré fo nó dott le gen dát dol goz za fel.

HA TÁS TÖR TÉ NET
A 20. szá zad el sõ fe lé nek összeg zõ al ko-
tó ja, A Buddenbrook-ház a szá zad könyv-
si ker évé vált, di vat ba hoz ta a csa lád re-
gény mûfaját. (Társmûvek: John 
Galsworthy: Forsyte Saga; Roger Mar tin 
du Gard: A Thibault csa lád; Gor kij: Az 
Artamonovok.) 1929-ben No bel-dí jat 
ka pott. Ak tív fa siz mus el le nes te vé keny sé-
get foly ta tott. 1937-es bu da pes ti lá to ga tá-
sá ra ír ta Jó zsef At ti la a Thomas Mann 
üd vöz lé se cí mû ver sét. 

FRANZ KAF KA 
(1883–1924)

Oszt rák pró za író, prá gai zsi dó csa lád ból 
szár ma zik. Pa ra bo lisz ti kus mû ve i ben a 
20. szá zad élet ér zé se it – a ma gányt, szo-
ron gást, el ide ge ne dést – je le ní ti meg. Az 
át vál to zás (1915) c. no vel lá ja, melyben 
Gregor Samsa ab szurd módon rovarrá 
változik, ér tel me zé sek so ka sá gát te szi 
le he tõ vé. Az õsi át vál to zásmo tí vum 
mo dern fel dol go zá sa. (Lásd: Ovi di us, 
nép me sék) 
RE GÉ NYEI:

A PER (1925)
A fõ sze rep lõ, Josef K. ki szol gál ta tott és 
véd te len ál do za ta lesz egy sze mély te len 
és ki is mer he tet len ha ta lom nak. 

A KAS TÉLY (1926)
K. föld mé rõ sor sán ke resz tül Kaf ka tár sa-
dal mi él mé nye je le nik meg: az arc nél kü li 
ha ta lom el nyo má sa. A kas tély a ki is mer-
he tet len, meg fog ha tat lan ha ta lom jel ké pe.

AME RI KA (1927)
Be fe je zet len re gény egy bi za ko dó, jó in-
du la tú fi a tal em ber rõl, aki Ame ri ká ban 
pró bál bol do gul ni. Az el ide ge ne dett kör-
nye zet meg öli jó hi sze mû ség ét, ki szol gál-
ta tottá, gyö kér te lenné válik az ide gen 
vi lág ban.

ERNEST HE MING WAY 
(1899–1961)

Ame ri kai re gény író, no vel lis ta. Írá sai sze-
mé lyes él mé nye ken ala pul nak, édes ap ja 
szen ve dé lyes ha lász volt. Fér fi as vi lá got 
áb rá zol, a mí to szok fen sé ges sé gét idé zi. 
Mû ve i ben fon tos sze re pet kap a lel ki és 
fi zi kai helyt ál lás. 1954-ben iro dal mi 
No bel-dí jat ka pott.
RE GÉ NYEI 
Fi es ta (1926), Bú csú a fegy ve rek tõl 
(1929), Aki ért a ha rang szól (1940). Az 
öreg ha lász és a ten ger (1952): Egy öreg-
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em ber meg ha tó, há rom na pos küz del me 
egy hal lal.

MI HA IL BUL GA KOV 
(1891–1940)

A 20. szá za di orosz iro da lom klasszi ku sa. 
A 19. szá za di orosz iro da lom gaz dag 
ha gyo má nyá nak foly ta tó ja, ugyan ak kor 
for ma bon tó,  gro teszk lá tás mód jel lem zi.

FÕ MÛVE

A Mes ter és Margarita (1928–40). Több-
szó la mú, több ér tel mû  fi lo zó fi ai re gény. 
El sõ har ma da a 30-as évek Moszk vá já nak 
sza ti ri kus be mu ta tá sa, eb be éke lõ dik egy 
másik re gény, ame lyet a Mes ter írt: Jé zus 
és Pi lá tus tör té ne te. A két (kü lön-kü lön is 
össze tett) re gény idõt és te ret Woland 
(a Sá tán) alak ja kö ti össze. A sí kok egy-
más ba szö võd nek, a Jé zus- és Fa ust-mí-
toszt egy aránt át dol goz za, új je len té sek kel 
gaz da gít ja.

TOVÁBBI MÛVEI

   A fehér gárda (1922—24)
   Színházi regény (1936—37)

ISZAAK BABEL 
(1894–1941)

Orosz író, Gor kij fe dez te fel. A pol gár há-
bo rú ban át élt ese mé nyek bõl ír ta a 
Lovashadsereg (1926) címû no vel lás kö te-
tet. Odesszai tör té ne tek (1931) cí mû mû ve 
a vá ros zsi dó ne gyed ének eg zo ti kus raj za, 
al vi lá gi ala kok kal. A lel ki fo lya ma to kat 
mu tat ja be, a kül sõ le írást mel lõ zi, stí lu sa 
a re a lis tá tól a  gro tesz kig ter jed.

KAREL ČAPEK 
(1890–1938)

Cseh író, drá ma író, fi lo zó fus. Tu do má-
nyos-fan tasz ti kus és bûn ügyi re gé nyek, 
sajátos hangvételû novellák szer zõ je. Leg-
hí re sebb mû ve: Harc a sza la mand rák kal 
(1936, fan tasz ti kus re gény).

BERTOLT BRECHT 
(1898–1956)

Né met drá ma író és ren de zõ, a drá ma iro da-
lom és szín ját szás nagy ha tá sú meg újí tó ja. 
Fel fo gá sá nak köz pon ti fo gal ma az  epi kus 
szín ház. Szem be for dul az arisz to te lé szi és a 
mo dern pol gá ri dra ma tur gi á val, ún. el ide-
ge ní tõ ef fek tu so kat (fel irat ok, nar rá tor, 
dalok, stb.) al kal maz, melynek célja a nézô 
erkölcsi alapú döntésre kényszerítése.

FÕ MÛVEI

   Kol dus ope ra (1928). Kurt Weil ze né sí-
tet te meg.

  A szecsuáni jó lé lek (1938–1939)
  A ka u ká zu si kré ta kör (1944–45)

KU RÁ ZSI MA MA ÉS GYER ME KEI (1939)
A harmincéves háború (1618–1648) 12 
évébõl mutat be 12 jelenetet a kisember 
szemszögébõl nézve. Fierling Anna, azaz 
Kurázsi mama át akarja vészelni a háborút 
gyermekeivel. A háború azonban kiforgat-
ja hétköznapi életvitelébõl és értékrendjébõl 
az embereket, így maga is oka lesz gyer-
mekei elvesztésének, akik egy-egy maga-
tartástípust személyesítenek meg: Eilif 
va gány, gátlástalan; Stüsszi gyámoltalan, 
egy ügyû; Kattrin önfeláldozó, hõsies, 
né ma sága szimbolikus. A mû üzenete: a 
há ború elpusztít minden emberi értéket.
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Mû ve lõ dé si és szel le mi élet

A szá zad for du ló után je lent ke zõ nem ze-
dék re nagy ha tás sal vol tak az elõ zõ kor-
szak esz méi, gon dol ko dói: a po zi ti viz mus, 
Berg son idô- és in tu í ció el mé le te, Nietz-
sche élet fi lo zó fi á ja, Fre ud mély lé lek ta na. 
A nyu gat-eu ró pai iro da lom ból is mert  na tu-
ra liz mus,  szim bo liz mus,  sze cesszió,  imp-
resszi o niz mus ha tott a ha zai al ko tók ra. 
A kul tu rá lis élet ben kü lön bö zõ cso por to-
su lá sok, al ko tó mû he lyek jöt tek lét re (pl. 
Négyesy Lász ló stí lus gya kor la ta a pes ti 
egye te men).
 Az el sõ vi lág há bo rút le zá ró bé ke szer-
zõ dé sek után a ma gyar iro da lom há rom 
nagy ré gi ó ban lé te zett: a tri a no ni Ma gyar-
or szá gon, a kör nye zõ ál la mok ban (Ro má-
nia, Cseh szlo vá kia, Ju go szlá via) és a vi lá-
gon szét szó ró dó emig rá ci ó ban.

Társművészetek

Kép zõ mû vé szet

  Koszta Jó zsef (1861–1949): Me zõn 
(1904)

  Ferenczy Kár oly (1862–1917): Jó zse fet 
el ad ják a test vé rei (1906)

  Szán tó Pi ros ka (1913–1998): A Hold 
ár nyé ka (1947–48)

SZENT END REI FES TÕK TÁR SA SÁ GA
Ala pí tó ja: Iványi-Grünwald Bé la (1928.) 
Tag jai: Bánovszky Mik lós, Bar csai Je nõ, 
Kán tor An dor, Ónódi Bé la.

 A Szent end rén al ko tó fes tõk két stí lus-
hoz kö ze lí tet tek: a konst ruk ti vis ta-szür re a-
lis ta és a ter mé szet el vû fes té szet hez.
 A mo dern ma gyar fes té szet re a lis ta és 
konst ruk tív irány za tá nak fes tõ je: Nagy Ist-
ván (1873–1937)

Épí té szet

  Weininger An dor (1899–1986)
  Mol nár Far kas (1897–1945)

Ma gyar iro dal mi 
fo lyó irat ok

  A Hét (1890–1924): Kiss Jó zsef
  Ma gyar Gé ni usz (1892–1903): Osvát 
Er nõ

  Huszadik század (1900–1919): Jászi 
Oszkár

  Figyelõ (1905–1908): Osváth Ernô
  Nyu gat (1908–1941): Ig no tus, Fe nyõ 
Mik sa, Osvát Er nõ, Ba bits Mi hály, 
Mó ricz Zsig mond

  Ma gyar Fi gye lõ (1911–1918): Herczeg 
Fe renc

   A Tett (1915–1916): Kas sák La jos
  Ma (1916–1919): Kas sák La jos
   Do ku men tum (1926–1927): Kas sák 
La jos

  Pandora (1927): Sza bó Lõ rinc
  Mi ner va (1922–1940, Pécs): Thienemann 
Ti va dar

  Nap ke let (1923–1940): Tormay Cécile, 
Hor váth Já nos, Né meth An tal

  Va ló ság (1932, 1 szám): Jó zsef At ti la
  Tanú (1932–1936): Németh László
  Ke reszt met szet (1934–1935): Ör kény 
Ist ván
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  Kelet Népe (1935–1942): Móricz Zsig-
mond

  Szép Szó (1936–1939): Ig no tus Pál, 
Jó zsef At ti la

  Magyar Csillag (1941–1944): Illyés 
Gyula
  Új hold (1946–1948): Ne mes Nagy Ág nes, 
Ba lázs Bé la

  Kor társ (1947–48): Kas sák La jos

Iro da lom

KAFF KA MAR GIT 
(1880–1918)

Író, köl tõ, a Nyu gat mun ka tár sa. Re gé nyei 
a ma gyar kri ti kai  re a liz mus da rab jai. Pró-
zá já nak él mény kö rei: a szá zad vé gi dzsent-
ri élet for ma (Szí nek és évek, 1912), a nõi 
sors a pol gá ri tár sa da lom ban (Má ria évei, 
1913; Han gya boly, 1917).

MOL NÁR FE RENC 
(1878–1952)

 Sze cesszi ós lá tás mó dú író. Si ke rét A Pál 
ut cai fi úk (1907) cí mû if jú sá gi re gé nyé nek 
és  víg já té ka i nak kö szön het te. Hí res szín-
da rab ja a Já ték a kas tély ban (1926), Liliom. 
A láthatatlan ember, A film szelleme.

BA LÁZS BÉ LA 
(1884–1949)

Köl tõ, szö veg könyv író, film esz té ta. 
Mû vei: A kék sza kál lú her ceg vá ra (1910; 
Bar tók ze né jé vel). A fá ból fa ra gott ki rály fi 
(1912; Bar tók ze né jé vel).

ADY END RE 
(1877–1919)

Köl tõ, új ság író szer kesz tõ, a Nyu gat el sõ 
nem ze dé ké nek mag ha tá ro zó alak ja, a 
ma gyar köl té szet meg újí tó ja.

ÉLETRAJZ 
  Született: 1877. november 22-én Ér mind-
szen ten, „hét szil va fás” ne me si csa lád ban.

  Nagy ká roly: pi a ris ta gim ná zi um.
  Zilah: re for má tus gim ná zi um. 
  Deb re cen: jog hall ga tó, de ta nul má nya it 
nem fe jez te be. 

  1900–1903: Nagy vá ra don új ság író. 
  1903–1904: Lé da jó vol tá ból Pá rizs ba 
uta zott, meg is mer ke dett a fran cia  szim-
bo liz mus sal. Ha za tér ve nagy részt a 
fõ vá ros ban élt (új ság író), de el lá to ga tott 
szü lõ fa lu já ba és Pá rizs ba is. 
  1908-tól a Nyu gat fõ mun ka tár sa. Ki csa-
pon gó, ön pusz tí tó éle tet élt, egész sé ge 
meg rom lott. A nem zet ha lott ja ként 
te met ték el.

Sze rel mek:
  1903–1912: Diósy Ödön né Brüll Adél, 
ver se i ben Lé da. 

  1914–1919: Boncza Ber ta, a ra jon gó ból 
lett fe le ség, ver se i ben Csinsz ka.

KÖL TÉ SZE TÉ NEK JEL LEM ZÕI
Összegzõ költõ: lezárója a magyar utóro-
mantikus lírának, meghatározó alakja a 
modernségnek. A költõi látásmód megújí-
tója stílusban, tematikában, versritmusá-
ban egyaránt. Mûvészi hitvallása: a költõi 
én kiválasztott, küldetéstudattal rendelke-
zik, amelyhez egyéni mítoszképzés társul. 
Egyéni mitológiájába beépülnek a magyar 
és európai irodalom ha gyo mányai. Te ma-
ti kus-motivikus költõ. Életmûvében egyes 
témakörök mindvégig jelen vannak 
(magyarság- és létharcversek,  ars poetica), 
más motívumok (kurucversek, lát o más-
szerû tájversek) csak egyes kötetekben 
tûnnek fel. Jellegzetes verseiben az ambi-
valencia.
 Ady köl té sze te — a  sze cesszi ós vo ná sok 
mel lett — szim bo lis ta. Nem a Mallarméval 
rep re zen tált fran cia  szim bo liz mus ér tel-
mé ben; a ro man ti kus ér zel mes ség gel épp-
úgy nem sza kí tott, ahogy Ver laine sem. 
Ady az zal hoz újat a ma gyar lí ra tör té ne té-
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be, hogy a lí rai hõs kö ré épí tett szim bó-
lum rend szer se gít sé gé vel egyé ni mí toszt 
te remt. A lí rai tör té nés színhely ét a fõ sze-
rep lõ én bel sõ, hang sú lyo zot tan fik tív te ré-
be he lye zi.  Vers hely ze tei jel ké pes ér té kû-
ek. Így min den tár gyi elem eb be a tér be 
ke rül ve kez det tõl fogva jel ké pes funk ci ót 
kap. A vers rit must is meg újí tot ta: ver se i-
nek nagy ré sze szi mul tán rit mu sú, mely-
ben a hang súly nak és az idõ mér té kes lej-
tés nek egy aránt sze re pe van: a vers ben 
két fé le rit mus ér vé nye sül. 

HA TÁS TÖR TÉ NET
A né pi írók (Né meth Lász ló, Sza bó De zsõ, 
Kodolányi Já nos, Féja Gé za) a nem zet köl-
tõ jé nek te kin tik. 1945 után a kom mu nis ta 
dik ta tú ra a hi va ta los kul tusz szó szó ló ja ként 
tün tet te fel (Pe tõ fi és Jó zsef At ti la mel lett). 
Kosztolányi bírálata: Az írástudatlanok 
árulása (1929).

KÖ TE TEK
  Ver sek (1899)
  Még egy szer (1903)
   Új ver sek (1906)
  Vér és arany (1907)
  Az Il lés sze ke rén (1908)
   Sze ret ném, ha sze ret né nek (1909)
  A Min den tit kok ver sei (1910)
  A me ne kü lõ Élet (1912)
  A ma gunk sze rel me (1913)
  Ki lá tott en gem? (1914)
  A ha lot tak élén (1918)
  Az utol só ha jók (1923), posztumusz

ARS PO E TI CÁK
A küz dés vágy, küldetéstudat  és a hi á ba va-
ló ság ér zé se együt te sen je le nik meg ná la. 
A hang vé telt tra gi kus pá tosz vagy  iró nia 
jel lem zi. A vers nyelv ál ta lá ban  sze cesszi-
ós és szim bo lis ta-al le go ri kus.

GÓG ÉS MAGÓG FIA VA GYOK ÉN… (1905)
Prog ram adó mû, az Új ver sek kö tet elõ-
hang ja. Da cos, in ge rült. Kulcs sza vai: még-

is, új. Ki rály Ist ván ’mégis-morálnak’ 
ne ve zi a vers ben meg szó la ló ke mény, 
da cos, meg nem al ku vó ma ga tar tást.
 Az el sõ sor hi vat ko zá sa Góg és Magóg 
né pé re elõ for dult már ko ráb bi cik ké ben 
(Bilek, Nagy vá ra di Nap ló, 1903), szim-
bó lu mai (Verecke, Dé vény, Pusz ta szer) 
meg ta lál ha tók pró zai írá sa i ban. A tu laj-
don ne vek je len té sé nek meg fej té se nem 
volt ma gá tól ér te tõ dõ a meg írás idõ pont-
já ban sem. Va zul sze re pel te té se kü lön 
gon dot je len tett az ér tel me zõk nek: ho gyan 
kép vi sel he ti a po gány lá za dó az újat 
Szent Ist ván ki rály el le né ben, aki nek a 
ma gyar sága fönn ma ra dá sát kö szön he ti? 
De Adyt nem a tör té nel mi sze rep ér de kel-
te, ha nem a 20. szá zad ele ji kö vet kez-
ményei. A Szent Ist ván ra hi vat ko zó ál lam 
és egy ház el nyo mó ha tal má val szem ben 
ön ma gát is po gány — az õsi, rom lat lan 
ma gyar sá got kép vi se lõ — lá za dó nak 
érezte.

A MA GYAR MES SI Á SOK (1907)
A má so dik cik lus cím adó ver se. Már cí mé-
ben jel zi, hogy a meg vál tók sor sa ma gyar 
föl dön más, mint a vi lág töb bi ré szén. 
A több szö rös is mét lés mo no tó ni át, vál to-
zat lan sá got su gall. Ady Ének a por ban 
cí mû ver sé ben (1905) még hang sú lyoz ta 
az egyé ni sor sot, itt azon ban az ál ta lá no sí-
tás gesz tu sa a meg ha tá ro zó.

A MU SZÁJ HER KU LES (1908)
A zse ni tu dat Ady jel lem zõ élet ér zé se. 
A ki vá lasz tott em bert meg nem ér tés öve-
zi, sor sát gõg gel vi se li. Mi ti kus ará nyok 
jel lem zik a sze rep lõ ket és az idõ be li ke re-
te ket is. A cím kü lö nös jel zõ je kény sze rû-
sé get je lez. Nem csak a köl tõi én és a „sok 
sen ki” kö zött fe szül iro ni kus ra han golt 
el len tét, ha nem ma gán az énen be lül is. A 
harc kény sze rû, s hi á ba van ter hé re, ré sze 
a szu ve rén sze mé lyi ség nek.
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HUNN, ÚJ  LE GEN DA (1914)
A jel ké pes ér tel mû tu laj don ne vek sze re-
pel te té se a Góg és Magóg… kez de tû vers-
re em lé kez tet. Eb ben a mû ben is egy szer re 
lép fel az õsi és a leg újabb kép vi se le té ben. 
Kér dés sel in dul a vers, s vi tá zó-per le ke dõ 
be széd hely zet jel lem zi. Nem csak az egyé-
ni mí tosz, a ha tal mas ra nö vesz tett éntu dat 
kap ki fe je zést, ha nem a köl té szet klasszi-
kus hi va tá sa, a kö zös ség te rem tés is. Az 
al ko tó egyé ni ség bel sõ meg vi lá go so dá sá-
nak tör té ne té vel pár hu za mo san az egyé-
nen tú li erõk tör té ne te is ki bon ta ko zik. A 
Hunn, új  le gen da fog la la ta Ady esz té ti ká-
já nak. El uta sít ja a köl tõi min ták kö ve té sét 
és szép ségesz mé nyét is. 

IN TÉS AZ ÕR ZÕK HÖZ (1918)
A ké sei Ady-köl té szet egyik leg szebb ars 
po e ti cá ja. Össz hang ban töb bi ars po e ti cá-
já val nem esz té ti kai, ha nem er köl csi prog-
ra mot fo gal maz meg. Az ér tel met len vér-
on tás ide jén az em ber „Szép be-szõtt hi tét” 
kell meg õriz ni: a lát szó lag je len ték te len, a 
je len ben szin te ér tel mez he tet len moz za-
na to kat. Em lé ke zés tech ni ká ja a berg so ni 
idõ él mény ha tá sát mu tat ja, mely ben szét-
vá lik az ob jek tív, fi zi kai- és a szub jek tív 
idõ.

LÁ TO MÁS SZE RÛ TÁJ VER SEK
A táj lélekállapotot, léthelyzetet jelöl. 
Gyakori a túlzás, az értékszembesítés. A ma -
gyar elmaradottságot két irányba is szem-
besíti: a fejlett nyugattal (A Gare de l’Est-en) 
és egy kitalált, keleti mesevilággal is (A 
Tisza-parton).

A MA GYAR UGA RON (1905)
Az Új ver sek kö tet leg fõbb cik lu sá nak 
cím adó ver se. Nem vi zu á li san el kép zel he-
tõ, konk rét tá jat áb rá zol, ha nem ri asz tó 
lá to mást. A ké pek és jel zõk egy részt a 
ki hasz ná lat lan le he tõ ség re utal nak, más-
részt a ko pár, el dur vult, mû ve let len va ló-
sá got fe je zik ki.

A HOR TO BÁGY PO É TÁ JA (1905)
A vers üze ne te: a „csor da né pek” ál la ti 
ve ge tá ci ó ja kö ré ben a mû vész meg sem mi-
sül. Bu ká sa el ke rül he tet len.

LEL KEK A PÁNY VÁN (1905)
A meg kö tött sé get, a ten ni aka rás el pusz tí-
tá sát egy kép be sû rít ve je le ní ti meg.

 KO RÁN JÖT TEM IDE (1905)
 Ady a ma gyar köl tõ sors egyik fon tos ösz-
 sze te võ jét, a már Janus Pan no ni us nál is 
meg je le nõ ko rán jött ség ér ze tét mu tat ja be.

A LEL KEK TE ME TÕ JE (1905)
Té má ja a ma gyar ság éle té nek re mény te-
len sé ge, aki job bat és töb bet akar, szük-
ség sze rû en el bu kik. Az „él tek-nem él tek” 
paradoxonával fe je zi ki a ve ge tá lás, il let ve 
a tel jes élet el len té tét.

PÁRIS, AZ ÉN BA KO NYOM (1906)
Pá rizs a kul tú ra szim bó lu ma. A nyo masz tó 
fe nye ge tett ség tõl sza ba dul va pi hen meg 
itt, de „bû nét”, a „messze lá tást” meg to rol-
hat ják. Önmagát az üldözött, bujdosó 
betyárokkal azonosítja.

KO CSI ÚT AZ ÉJ SZA KÁ BAN (1909)
Egyik leg na gyobb böl cse le ti köl te mé nye. 
Egy kép ze let be li, lel ki tá jat je le nít meg. 
Szán dé kol tan vissza fo gott, pu ri tán a vers-
szö veg. A Hold „cson ka sá ga” a 20. szá za di 
em ber alap ve tõ él mé nyét su gall ja: az 
eddigi egységes vi lágegész da rab ja i ra hul-
lott. Szim bó lum al ko tá sá nak mû vé szi szem-
pont ból egyik leg tö ké le te sebb meg va ló su-
lá sa. El sza kad az al le go ri kus-me to ni mi kus, 
egy ér tel mû en ér tel mez he tõ vers épít ke zés-
tõl, s egy kor él ményt, az egy sé ges vi lág-
kép szét esé sét, s az ez zel együtt já ró fé le-
lem ér ze tet és bi zony ta lan sá got fe je zi ki.

LÉT HARCVER SEK 
A lí rai én koz mi kus mé re tû küz de lem 
hõ se ként je le nik meg. Szín te re és ide je 
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mitikussá nö vesz tett. Az elõ adás mód dra-
ma ti zált, bal la da sze rû.

HARC A NAGY ÚR RAL (1905)
A sze mé lyi ség nek a pénz zel és a pén zért 
foly ta tott re mény te len küz del mét jel ké pe-
zi. A pénz min den ha tó ha ta lom, az élet 
min den szép sé ge fe lé csak raj ta ke resz tül 
ve zet az út. Ez a tu dat te szi ren dít he tet len-
né, le gyõz he tet len né, iro ni ku san hall ga-
tag gá a disz nó fe jû Nagy urat. A szá zad for-
du ló és szá zad elõ jel lem zõ je, hogy a biz tos 
ér ték rend hi á nyá ban a kö zös sé gek szét es-
tek, meg ha tá ro zó vá vált a lé tért foly ta tott 
egyé ni küz de lem. A lét harc mi ti kus sá és 
jel ké pes sé vált. A szag ga tott elõ adás mód, 
drá mai pár be szé dû mo no lóg, a tra gé di át 
sej te tõ be fe je zés a bal la da mû fa já hoz 
kö ze lít.

AZ ÕS KA JÁN (1907)
Az õs Ka ján cik lus ba csu pa ne he zen meg-
fejt he tõ, lá to má sos vers ke rült be. Az õs 
Ka ján cí mû,  ars po e ti ca jel le gû énvers, 
té má ja egy küz de lem lá to más sze rû meg je-
le ní té se. Egy szer re fog ja össze mind azt, 
ami Adyt nyug ta la ní tot ta. Schöpflin Ala-
dár sze rint ez a vers „egyet len kom po zí ci-
ó ba össze fog lal ja a köl tõ egész ed di gi 
éle tét, mind azt, amit ér zett és gon dolt, 
ami vel har colt, amit sze re tett és gyû lölt, 
ami re vá gyott, és ami rõl le mon dott, lé nyé-
nek min den tit kát.” A cím ben sze rep lõ õs 
Ka ján rej té lyes, mi ti kus fi gu ra, Ady hí res 
szim bó lu ma i nak egyi ke. Schöpflin Ala dár 
sze rint Ady sze mé lyi sé gé nek rosszab bik 
fe le, mely a rom bo lás, a ha lál fe lé húz za a 
köl tõt. A köl tõi sze mé lyi ség el len té tes erõ-
i nek ha lá los pár vi a da la úgy je le nik meg a 
vers ben, hogy a „jobbik-Én” mu tat ja be az 
õs Ka jánt és a küz del met.

LÉ DA-VER SEK
A sze re lem új faj ta áb rá zo lá sa: ön fel tá ró, 
am bi va lens vi szony, disz  szo nan cia, szen-
ve dély és ön zés jel lem zi. A sze re lem 

össze kap cso ló dik a ha lál mo tí vu má val 
(Lé dá val a bál ban).

HÉ JA-NÁSZ AZ AVA RON (1905)
A sze rel me sek szim bó lu ma a ra ga do zó 
héjapár. A jel ké pek örö kös nyug ta lan sá got, 
ver gõ dést, gyöt rel mes fáj dal mat su gall nak. 
A héjapár a nyár ból az õsz be tart: az élet bõl 
a ha lál ba. A moz gás egy re gyor sabb, egy re 
fék te le nebb tem pó jú („út ra ke lünk — 
me gyünk — szál lunk — ûz ve szál lunk”), míg 
vé gül sor ke rül az utol só nász ra: a ha lá los 
öle lés re. Sor suk a ter mé szet ke gyet len rend-
jét kö ve ti: már má so ké a Nyár, „Csat tog-
nak az új hé ja szár nyak”. A sze re lem csak 
elõz mé nye a ha lál nak. A köl tõ me rít a szá-
zad for du ló Wag ner-di vat já ból: itt is, mint 
Trisz tán és Izol da le gen dá já ban, a sze re lem 
a ha lál ban tel je se dik ki. A vég zet nem csak 
a sze rel me sek egy más rata lá lá sát tel je sí ti be, 
ha nem el vá lá su kat is.

LÉ DÁ VAL A BÁL BAN (1907)
Két fé le sze re lem el len té té re épül a köl te-
mény: egyik ol da lon a gya nút lan, ár tat lan 
mát ka pár ok, a má sikon a fe nye ge tõ el mú-
lást sej te tõ ha lott sze rel me sek.
 Nem lehet tudni: a másvilágról hazajáró 
lelkek-e, vagy még át sem költöztek a 
másik életbe, csak azt élik már a jelenvaló-
ban. A környezettel való ellentétnek itt  
még nagyobb a szerepe, mint a Temetés a 
tengeren vagy a Héja-nász az avaron címû 
versekben. Ebben a mûben is a rendkívül 
mozgalmas, harsány igék dominálnak. 
A baljós, nyugtalanító hatás keltésének esz-
közei az enjambement-ok (az áthajlások).

EL BO CSÁ TÓ, SZÉP ÜZE NET (1912)
 Ady több szö ri sza kí tá si kí sér let után ez zel 
a köl te ménnyel vet vé get Lé dá hoz fû zõ dõ 
kap cso la tá nak. A sze re lem meg ta ga dá sá-
nak ver se. Ady kü lönb sé get tesz Adél és az 
ál ta la, a köl te mé nyek ben meg al ko tott Lé da 
kö zött. Az el sõ iránt kí mé let len, a má sik kal 
a sza kí tás gesz tu sá val együtt is elé gi kus a 
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lí rai én ma ga tar tá sa. A vers ér ve lé se sze rint 
Adél leg fõbb té ve dé se, hogy azo nos nak 
vél te ma gát az Ady-te remt ménnyel. Eb bõl 
fa kadt sze rep za va ra, ön ma ga je len tõ sé gé-
nek túl ér té ke lé se. Túl ér té ke li ma gát a lí rai 
én is. Nietz schei for du la to kat (pl. csil lag-
sors) hasz nál va hir de ti a fér fi fel sõbb ren-
dû sé gét.

ÉLET-HA LÁL VER SEK
A ha lál a nyu god ni vá gyó lé lek me ne dé ke. 
A hang vé tel idil li kus, elé gi kus vagy tra gi-
kus.  Sze cesszi ós ha tás. 

TE ME TÉS A TEN GE REN (1906)
A vers nyug vó pont ról in dul, és egy re moz-
gal ma sab bá vá lik: a mél tó ság tel jes szer-
tar tás ba be kap cso lód nak a zord ter mé sze ti 
erõk is. A vers vé gén nincs újabb nyug vó-
pont, a ti tok za tos vö rös bár ka moz gá sa a 
vég te len be fut. A szín hely sti li zált, a „bre-
ton part” kí sér te ti es és fen sé ges tá ja. Az 
ott élõ le gé nyek és le á nyok ri tu á lék hoz 
szo kott éle te bal jós hát te ret ad a sír ba 
ha nyat ló sze re lem nek.

PÁRISBAN JÁRT AZ ÕSZ (1906)
Az õsz a meg sze mé lye sí tett el mú lás. A 
ha lál le he let fi nom sej tel mé vel in dul a köl-
te mény, majd az õsszel va ló ta lál ko zás 
tra gi kus él mé nyé vel zá rul.
 A köl tõ fi nom esz kö zök kel te rem ti meg 
a kö zel gõ ha lál elé gi kus — egy szer re tra gi-
kus és idil li kus — han gu la tát. Az alap hely zet 
el len tét re épül: a jö võ  je le nik meg a múlt-
ban. Az õsz és a nyár ta lál ko zá sa egy részt 
lo ka li zált tér ben tör té nik (Pá rizs, Szaj na, 
Szent Mi hály út ja), más fe lõl a lé lek ben. 
A ha lál tu da ta fel fo koz za az ér zé keny sé get, 
az egyéb ként ész re ve he tet len ta pint ha tó vá, 
il let ve hall ha tó vá vá lik: Szent Mi hály út ja 
„be le re meg”, a fa le ve lek hul lá sa han got ad. 
A 2. és 3. vers szak vi szony la gos moz gal-
mas sá ga után a ne gye dik sza kasz ban is mét 
le las sul a tem pó, vissza tér a nyi tó el len tét is, 
vissza zök kent ve az in dí tó hely zet be.

JÓ CSÖND-HER CEG ELÕTT (1906)
Az em be ri lé te zés paradoxonának köl tõi 
ki fe je zé se, mely sze rint éle tünk foly to nos 
me ne kü lés a ha lál elõl. A fel ütés Dan té ra 
evokál, de Ady nál már nincs ka la uz, mint 
az Is te ni szín já ték ban Ver gi li us és Be at ri-
ce. A „Csönd-her ceg” po zi tív tar tal mú jel-
zõ je az em ber nek az el mú lás hoz va ló 
am bi va lens vi szo nyá ra utal. 

IS TE NES VER SEK
Az Il lés sze ke rén cí mû kö tet ben ren dez te 
elõ ször cik lus ba is te nes ver se it, s a té ma-
kör min den 1912-ig meg je le nõ kö tet ben 
he lyet ka pott. Mo dern is tenél mé nye a 
gond vi se lés hit meg ren dü lé sé bõl fa kad. 
Is ten és em ber kap cso la ta sze mé lyes, nagy 
hi ány ként je le nik meg. A hit iránti vágy és 
annak lehetetlensége közötti feszültség 
jellemzi a verset.

A VI DÁM IS TEN 
Nem egy sze rû en a nietz schei ih le té sû élet-
kul tusz és má mor hir de té sé rõl van szó, 
ha nem an nak fel is me ré sé rõl, hogy az élet 
foly to nos sá gá ban a ha lál csak in ter mez zo.

KÖ SZÖ NÖM, KÖ SZÖ NÖM, KÖ SZÖ NÖM (1912)
A me ne kü lõ Élet cí mû kö te té nek is te nes 
vers cik lu sá ba tar to zik. Eb ben a vers ben 
har mo ni kus nak áb rá zol ja Is ten és em ber 
kap cso la tát. 

ÁL MOM: AZ IS TEN (1908)
Az el ár vult, ki áb rán dult lé lek sze ret ne biz-
tos ka pasz ko dót ke res ni Is ten ben a Sem-
mi vel, a Ni hil lel szem ben.

A SI ON-HEGY ALATT (1908)
Az elsõ istenes versciklus címét adó költe-
mény. Elsõ megjelenésekor megbotránko-
zást keltett az öreg Úr profánnak tetszõ 
leírásával és az Isten-szag emlegetésével. 
A lírai én gyermeki emlékeire támaszkod-
va keres valakit, aki hitet adna neki. Hiába 
találkoznak a Sion-hegy alatt, nem tudja a 
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gyermeki imát. A balladaszerû történés 
középpontjában a sikertelen találkozás áll. 
A vers feszült és összetett lélekállapotot 
jelenít meg. A „rongyolt lelkû”, „életben 
kárhozott” lírai én tékozló fiúként térne 
meg Urához. Újszerû, modern Isten-
élményt sugall a vers: a 20. század embere 
sem mondhat le arról, hogy választ keres-
sen az élet végsõ értelmére, de a vallásos-
metafizikus világmagyarázatokból kiáb-
rándulva ez megoldhatatlan feladatnak 
bizonyul. A vers értelmezõi közül Vezér 
Erzsébet csaknem mulatságos játékfigurá-
nak látja az öreg Úr alakját, míg Király 
István modern festményeken látható  gro-
teszk, fantasztikus látomásnak. Öltözete, 
megjelenése ugyanakkor az egyházi szer-
tartások által eltakart Istent jeleníti meg.

FOR RA DAL MI VER SEK
Az élet kép,  hely zet dal mû fa ji ha gyo má nya-
i hoz kap cso lód nak. (Lásd Pe tõ fi for ra dal mi 
ver se it!) Gya ko ri a bib li ai, mi to lo gi kus 
mo tí vu mok hasz ná la ta.

DÓ ZSA GYÖRGY UNO KÁ JA (1907)
Ady el sõ Dó zsa-ver se, egy ben egyi ke el sõ 
for ra dal mi ver se i nek is. „A for ra dal mi cik-
lust Dó zsa-vers nyit ja és zár ja – ír ja Ve zér 
Er zsé bet. – Dó zsa György so katmon dó jel-
ké pe Ady köl té sze té nek: pa raszt ve zér és 
bocs ko ros ne mes, ma gyar mes si ás és an ti-
kle ri ká lis hõs […] Dó zsa õs is (Dó zsa 
György uno ká ja), és ugyan ak kor õ a jö võ, 
az új ve zér (Dó zsa György la ko má ján).”

  A gró fi szé rûn (1907)
  Rohanunk a forradalomba (1912)
  A Tûz csi ho ló ja (1913)

MA GYAR SÁGVER SEK
Nemzetféltés, nemzetostorozás, a magyar 
 romantika nemzethalál-víziójának modern-
kori lehetõsége. A lírai én osztozik a közös-
ség sorsában. Az ugarversek nagy része 
ehhez a tematikus csoporthoz is tartozik.

NE KÜNK MOH ÁCS KELL (1908)
„For dí tott  him nusz” Be ne dek Mar cell sze-
rint. Is ten se gít sé gét ké ri a köl tõ a ma gyar 
nép megbün te té sé hez.

A FÖL-FÖL DO BOTT KÕ (1909)
A vers címadó metaforája a hely hez kö-
töttséget, a determináltságot hangsúlyoz-
za. Nem választásként, hanem „akarat-
lan”, kényszerû létállapotként írja le 
kötõdését.

MA GYAR JA KO BI NUS DA LA 
A vers köz pon ti gon do la ta: össze fo gást hir-
det az el nyo mott nem ze ti sé gek kel: „Mi kor 
fo gunk már össze fog ni? / Mi kor mon dunk 
már egy na gyot, / Mi, el nyo mot tak, össze-
tör tek, / Ma gya rok és nem-ma gya rok?” 
A mû egy szer re so rol ha tó a ma gyar ságver-
sek és a for ra dal mi köl te mé nyek kö zé: a 
hi va ta los ma gyar nem ze ti ségpo li ti ka meg-
vál toz ta tá sa nem volt el kép zel he tõ for ra da-
lom nél kül. A cél a ma gyar ság nem ze ti 
meg úju lá sa, tár sa dal mi-kul tu rá lis föl eme-
lé se. Ezt re mél te Ady el ér ni a for ra da lom-
mal, mint Az új Kí sér tet cí mû ver sé ben is 
(1910) ír ta.

HÁ BO RÚ EL LE NES VER SEK
Jel lem zõi az apo ka lip ti kus ké pek, ér ték-
pusz tu lás, ví zi ók. A lí rai én sze re pe az 
ér ték men tés. Nyelv hasz ná la ta sok szor 
ar cha i zá ló, bib li kus vagy exp resszi o nis ta. 

MAG HÓ ALATT (1914)
A je len bor zal má ból csak az in di vi du á lis 
pers pek tí va meg ha la dá sá val, a tör té ne ti-
ség gel, az örök kör for gás fel is me ré sé vel 
le het túl lép ni. Az em be ri ség fel ada tai: a 
múlt, az em ber ség és a re mény õr zé se, az 
ön hû ség.

AZ EL TÉ VEDT LO VAS (1914)
A há bo rú és az ér ték pusz tu lás vi lá gát 
mu tat ja be. Szim bo li ká ja sok ré tû. A vi lág-
há bo rú az em be ri ség tör té ne té nek út vesz-
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té se. A vers 1914 no vem be ré ben je lent 
meg a Nyu gat ban. A lo vas alak ja ta lá nyos, 
a cím ben sze rep lõ jel zõ uta lá sa azon ban 
fél re ért he tet len: Ady min den ki nél ha ma-
rabb döb bent rá a fe nye ge tõ tör té nel mi 
ka taszt ró fá ra. Már a fel ütés is dé mo ni kus 
vi lá got idéz meg. A nyi tó kép a vers alap-
ve tõ té má ját, az idõ mi ti kus ere jét is ér zé-
kel te ti: a tá vo li, kul tú ra elõt ti múlt ide jé-
nek je len va ló sá gát s en nek ér ték tar to má nyát 
is. A köl te mény vi lá gá ban egy fel tar tóz-
tat ha tat lan ki üre se dé si fo lya mat megy 
vég be: „Kisértetes ná lunk az õsz / S 
fo gyat ko zott szá mú az em ber”. A je len tel-
je sen em ber nél kü li, az élet moz du lat lan-
ság ba der med. A meg je le ní tett táj ide gen-
sé gét még nyo ma té ko sab bá te szi, hogy a 
köl tõi én hang sú lyo zott tá vol sá got tart 
ve le szem ben. A haj da ni el té vedt lo vas 
je len té se is ta lá nyos, több ér tel mû szim bó-
lum: a lo vas és a ván dor — az eu ró pai kul-
tú ra nagy mo tí vu mai — szé les kö rét en ge-
dik meg az ér tel me zés nek. A for ra dal mi 
ver sek és a ma gyar ságver sek egy ré szé nek 
lét ér tel me zé sé vel szem ben itt egy vi gasz-
ta la nul tra gi kus, kör for gás sze rû lét ál la pot 
je le nik meg.

 EM BER AZ EM BER TE LEN SÉG BEN (1916)
Az egyet len vers, mely nek azo no sít ha tó a 
tör té ne tiél mény-hát te re: a csucsai vár kas-
tély ból né zi „a bor zal mak ti port or szág út-
ján” me ne kü lõ er dé lyi e ket. 

EM LÉ KE ZÉS EGY NYÁR-ÉJ SZA KÁ RA (1917)
A vers fik tív én je a há bo rú ki tö ré sé nek 
ré mü le tes éj sza ká ját idé zi meg. Az em lék-
idé zés rap szo di kus. Az em lé kek so ka so dá-
sá val pár hu za mo san zak la tot tabb a lé lek 
ál la po ta. Te tõ pont ja az apo ka lip szis an gya-
lá nak lá to má sa. Az élet raj zi, il let ve an nak 
szánt moz za na tok mel lett el vont esz me tör-
té ne ti szint is je lent ke zik: a vi lág égés és 
pusz tu lás leg fõbb oka a sze re tet hi á nya, a 
ré szeg gon do lat.

KRÓ NI KÁS-ÉNEK 1918-BÓL (1918)
A há bo rú bor zal ma it a kró ni kás éne kek 
hang ját idéz ve ele ve ní ti fel. 

E NAGY TI VOR NYÁN (1917) 
Kö zép pont já ban a „ki zök kent az idõ” ham-
le ti di lem má ja áll. A je lent az er köl csi 
ér té kek hi á nya, az élet ér ték te len sé ge, 
ér tel met len sé ge jel lem zi.

  Ésaiás köny vé nek mar gó já ra (1914)
  Me se be li Já nos (1917)

KU RUCVER SEK
Hely zet dal ok, a ma gyar ságver sek kö ze li 
ro ko nai. Ben nük is a re mény te le nül lá za dó 
em ber ke se rû sé ge szó lal meg a bujdosni 
kényszerült kurucok világát idézve. 

BUJDOSÓ KURUC RIGMUSA (1909)
A cél ta lan, ér tel met len küz de lem ad ja meg 
Ady ma gyar ság sor sá nak tra gi kus vol tát. 
A bal la dás tö mör sé gû és hang vé te lû köl te-
mény utol só két vers sza ká ban tu da to san 
ját szik rá Arany Re ge a cso da szar vas ról 
cí mû mû vé re.

SÍP JA RÉ GI BA BO NÁ NAK (1913)
A köl tõ egy ha zá ját örök re el hagy ni ké szü lõ 
ku ruc sze gény le génnyel azo no sul. A  hely-
zet dal alap hang ja a re mény te len ség, ki lá tás-
ta lan ság. 

  Bó bis kol ván le haj tott kar do mon (1915)

CSINSZ KA-VER SEK
A ha lot tak élén cí mû kö tet Val lo más a sze-
re lem rõl cik lu sa tar tal maz za e ver se ket. 
A kö tet egé szé nek meg fe le lõ en sti lisz ti kai 
egy sze rû sö dés jel lem zi a ver se ket, hát tér-
be szo rul a sze cesz  szi ós or na men ti ka. 
A  sze cesszi ós-szim bo lis ta vers épít ke zést 
fel vált ja a le tisz tult, nép da lo kat idé zõ, elé-
gi kus hangoltságú mû for ma. A Csinsz ka-
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ver sek leg fõbb kér dé se: le het-e a sze re lem 
me ne dék, rév, ki kö tõ a vi lág ban, a vi lág-
gal szem ben?

CIF RA SZÛ RÖM MEL BE TA KAR VA (1915)
Is mert nép dalt idéz. A vers szer ve zõ el ve a 
ma gán élet bol dog ság vá gya és a vi lág em ber-
te len sé ge köz ti el len tét. A sze rel mi har mó-
nia meg ta lá lá sá nál erõ sebb az a fel is me rés, 
hogy az em ber nem le het bol dog a vi lág ban, 
a vi lág el le né ben.

ÕRI ZEM A SZE MED (1916)
Az öre ge dõ fér fi fél tõ sze rel mi val lo má sa. 
Nép dal sze rû egy sze rû ség, for mai pu ri tán-
ság jel lem zi. A nyu ga lom és bé ke vágy 
ver se.

DE HA MÉG IS? (1918)
Há bo rú és har mó nia, a Csinsz ka-ver se ket 
meg ha tá ro zó ket tõs ség ta lán eb ben a vers-
ben fo gal ma zó dik meg leg erõ tel jes eb ben. 
Alap kér dé se: le het-e õriz ni az ér té ke ket a 
min den hu má nu mot meg ta ga dó kor ban. 
Le het-e a sze mé lyes kö te lék, az em be ri 
ér ze lem meg tar tó erõ a vi lág gal szem ben? 

NÉZZ, DRÁ GÁM, KIN CSE IM RE (1918)
Ki in du ló pont ja szám ve tés: a hi ány és a 
nincs tu do má sul vé te le. Ezt a tu da tot nem 
fe led te ti, leg fel jebb el vi sel ni se gí ti az asz -
szo nyi hû ség és a sze re lem.

MÓ RICZ ZSIG MOND 
(1879–1942)

ÉLETRAJZ
  Szü le tett: 1879. jú ni us 29-én Tiszacsé-
csén.

  Te o ló gi ai, jo gi, böl cse le ti ta nul má nyo-
kat foly ta tott, de egyi ket sem fe jez te be. 

  Írói si ke rét a Hét kraj cár cí mû no vel la 
(1908) hoz ta meg. 

  Új ság író Deb re cen ben, majd az Új ság 
cí mû lap gyer mek ro va tá nak ve ze tõ je.

  A 20-as évek ben meg hur col ták 19-es 
cik kei mi att. 

  Fe le sé ge: Holics Eu gé nia (mû ve i ben 
Jan ka). Há zas sá guk nem volt bol dog, az 
asszony ön gyil kos sá gá val ért vé get 
1925-ben. 

  Má so dik há zas sá ga Simonyi Má ri á val 
vá lás sal vég zõ dött, az író vissza vo nult 
le ány fa lui há zá ba. 

  1929 és 1933 kö zött Ba bits csal együtt 
szer kesz tet te a Nyu ga tot. 

  1939-tõl ha lá lá ig a Ke let Né pe cí mû 
fo lyó irat szer kesz tõ je. 

  A né pi írók moz gal má nak tag ja Né meth 
Lász ló val, Il  lyés Gyu lá val, Ta má si Áron-
nal, Féja Gé zá val. Fel sza ba dí tó an ha tott rá 
Ady köl té sze te: a ma gyar va ló ság más faj-
ta lát ta tá sa. Él mény anya gát a pa rasz ti 
vi lág ból me rí tet te. Mûveit a  realizmus és a 
 naturalizmus jellemzi. Mé lyen ér de kel te 
az ösz tön szfé ra. A dog ma tiz mus éve i ben 
meg ha mi sí tot ták tár sa da lom kri ti ká ját.

EL SÕ PÁ LYA SZA KA SZA
Sza kí tott a kul túr tör té ne ti ha gyo mánnyal: 
az an tik  bu ko li kus köl te mé nyek tõl kezd ve 
Rous seau -ig tar tot ta ma gát az a fel fo gás, 
hogy a vi dék a har mó nia világa. (Lásd 
Jó kai és Mik száth mû ve it!) Móricznál 
nehéz sorsú, szenvedô és szenvedést okozó 
emberek lakhelye. Az el be szé lõszer ke zet a 
sze rep lõk rej tett in dí té ka it is be mu tat ja.

NO VEL LÁK

HÉT KRAJ CÁR (1908)
A je le net sze rû tör té net ben anya és gyer-
me ke sze re pet ala kít, mi köz ben a kraj cá ro-
kat ke re sik. A né zõ pont je le ne ten ként vál-
to zik.

TRA GÉ DIA (1909)
A cím mûfajt és esztétikai minõséget is 
jelent. A „hõse” Kis János. Neve egyszerû, 
külseje állatias, célját a  groteszk kisszerûség 
irányítja. Vágyaiban sem lépi át az ösztön-
élet szintjét. Naturalista látásmód jellemzi.
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