
ADY MAGYARSÁGVERSEI – MOTIVIKUS KAPCSOLATOK 

(összefoglaló óra) 

Ady nagy újítóként él a köztudatban, jogosan. A magyarság-verseiben megjelenő motívumok jelentős 

részének előzményeit azonban megtaláljuk a korábbi századok magyar irodalmában. Kiváltképp Zrínyit, 

a kuruc költészetet, valamint a magyar reformkor és nemzeti romantika irodalmát kell kapcsolódási 

pontként megjelölnünk. Ilyen módon az Ady magyarság-verseit összegző óra alkalmas a korábban 

tanultak felidézésére is (a segédanyagként mellékelt ppt nagyrészt ismert költemények és prózai 

művek részleteit tartalmazza). Több példát hozunk annak illusztrálására, hogy Ady magyarságképe 

hatással volt a kortársakra és későbbi klasszikusainkra is. 

A felsorolt példák arra is rámutatnak, hogy az irodalomtörténet előre- és visszamutató gondolatok 

bonyolult hálózata, hogy az elmúlt korok motívumai újra meg újra képesek megtermékenyíteni az 

éppen aktuális korszak líráját. 

Az anyag a „hungaropesszimizmus” irodalmi vonatkozásainak reprezentatív összefoglalása is egyben: 

a mellékelt videót vitaindítóként és kiegészítő anyagként célszerű kezelni. Az óravázlat egy Adyhoz 

kapcsolódó érettségi tétel kiindulópontja is lehet. 

Az idézetek beszédesek, esetenként némi kiegészítő magyarázatot igényelnek. Részletesebb 

feldolgozás esetére gondolkodtató feladatok is köthetők az anyaghoz.  

1.  Melyik motívumhoz tudná párosítani az alábbi 
Ady-idézeteket? 
 
Gémes kút, malom alja, fokos, 
Sivatag, lárma, durva kezek.  
 
Gémes kút, malom alja, fokos, 
Sivatag, lárma, durva kezek. 
 
Magyar bolyba sodort léttel 
Sírom el, hogy nincs magyarság. 
 
Nem álldalltak bús bölcsőink körül 
Sem bölcsek, sem rokkant királyok, 
Mert nekünk senki sem örül. 
 
Mindig elvágyik s nem menekülhet, 
Magyar vágyakkal, melyek elülnek,  
S fölhorgadnak megint.   
 
 

 

2.  Csoportosítsuk a motívumokat az alábbi 
szempontok alapján: 

• A magyar sors adottságaihoz kapcsolódó 
kulcsmotívumok 

• A nemzeti jellemhez kapcsolódó 
kulcsmotívumok 

• Mit tehet az ember, a költő a jobb jövő 
érdekében? 

 



3.  A videó elején elhangzik Lackfi János Honfibú című írása. Melyik motívumokat ismeri fel az előző 
képkockákon szereplők közül a Lackfi-szövegben? 

Sajátos történelmi helyzetünk egyrészt földrajzi adottság (Kelet és Nyugat között), másrészt a nyelvi 
elszigeteltségünkből adódik (szláv, germán és latin népek között). Viharos történelmünkből következően 
a magyar ember sokszor saját  hazájában is számkivetettnek érezhette magát. Az alábbiakban a magyar 
sorssal kapcsolatos motívumoket vizsgáljuk meg. 

4.   
Miért lehet kifejező szimbóluma a „komp” a 
magyar sorsnak? Milyen jelentéseket társíthatunk 
ehhez a képhez?  
Hozzunk konkrét történelmi példákat is! 

 
5.   

A „magyar magánynak” többféle megközelítése 
fordul elő a mellékelt példákban. Mutassunk rá a 
különbségekre az idézetek alapján! 

 
6.   

A bujdosás, az otthontalanság motívuma a 
példákban általános érvényű, egyetlen esetben 
azonban konkrét történelmi eseménysorhoz 
kapcsolódik. Melyik ez? (Segít az évszám).   

 
A következő motívumcsoport a magyar nép (vélt) jellemvonásait veszi górcső alá. A barbárság motívuma 
Janus Pannoniusnál jelenik meg először, Adynál a magyar Ugar képében ölt testet. Ennek számos rokon 
feldolgozását ismerjük a Pató Pál úrtól kezdve Móricz és Juhász Gyula alkotásaiig.  
Az évszázados széthúzás (a turáni átok) a reformkori költészet egyik leggyakrabban előforduló toposza. 
Mindez kiegészül az alvás, a feledés, és a sírva vigadás képeivel. Ezek a jellemhibák – összefonódva a 
magyar sors adottságaival (első motívumcsoport) vezetnek együtt az elkerülhetetlen nemzethalálig.  

7.   
Vessük össze a költői szerepfelfogás, a magyar 
költősors szempontjából Janus Pannonius 
gondolatait Ady A Hortobágy poétája idézett 
részletével! 
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8.  A szinte hungarikumnak számító kifejezés Bajza 
Borének című verséből származik. Figyeljük meg a 
sztereotípia megjelenítését az 1940-es évek 
filmkultúrájában: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TF04tia0Bc0 
https://www.youtube.com/watch?v=7oJGGVv6FTQ 

 
9.  Petőfi alvás-feledés-öntudatlanság képeihez az 

ébresztgetés motívuma társul. Milyen attitűdbeli 
különbséget látsz Petőfi és Ady között az idézett 
szövegek alapján? 
 
 

 
10.  Vörösmarty Átok című epigrammája idézi fel a 

legendát, amelynek értelmében a viszály soha nem 
szűnik meg a magyarok között.  
 
A „Forgó viszontság”-videó 5:24  percétől a 
szakértő számos példát sorol fel a belső 
ellentétekre, történelmi oppozíciókra. Egészítsük ki 
ezeket a példákat tanulmányaink és mindennapi 
tapasztalataink alapján! Valósnak látja-e ezt a 
sztereotípiát? 

 

11.  Idézzük fel a herderi jóslatról tanultakat!  
 
Vessük össze a nemzethalál költői képeit a 
megidézett költeményekben! Miben különbözik 
Ady képalkotása az elődökétől? 
 

 
A fenti két motívumcsoport „diagnózis”: költőink, gondolkodóink ehhez képest jelölték ki a maguk 
feladatát.  Igen markánsan körvonalazódik a magyar költő vátesz- és messiás-szerepe, az ostorozó 
hazafiság, valamint az eleve elrendelt magyarság gondolata, amelynek íve Zrínyitől Radnótiig, József 
Attiláig követhető a klasszikus költészetben. 

12.   
Vessük össze retorikai szempontból a küldetéses 
költői szerepfelfogásokat! 

 

Sírva vigadás

                           

                      

                          

                                     

                                 

                                     

                  

 
o
lló

sy Sim
o
n
: A

 m
u
zsiku

s

                            

                             

            

                             

           

                           

                         

                        

               

 emze  jellem

Alvás  nemze  feledés

                                 

                                   

           

G
u
lácsy  ajo

s: A
z ó

p
iu
m
szívó

 álm
a

                                 

                          

                                  

                        

 emze  jellem

                                  

                               

                                 

                                                       

                              

                                      

                                            

Széth zás

                    

                  

                            

           

                                              

                                           

                                               

                                                        

Igaz az átok 
Mit már sokan sejtünk  óh  mind igaz:
Mióta ő z gva kivágo  
 oldog népet i  sose láto .
(Ady,     )
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Magyar vátesz  MessiásMit tehet az ember költő?

https://www.youtube.com/watch?v=TF04tia0Bc0


13.  Milyen jelentéseket köt a kereszt szimbólumához 
Petőfi  és milyeneket Ady? Mi az alapvető 
különbség kettejük Messiás-felfogása között? 

 
14.  Ady idézett költeményeit magyarság-versekként 

tartja számon az irodalomtörténet, noha a magyar 
sorskérdésekkel foglalkozó költeményeket a 
„hazafias” tematikába szokás sorolni.  Indokoltnak 
tartja-e a példák alapján ezt a 
megkülönböztetést? 
 
 

 
15.  Értelmezzük a Szózat idézett sorait! 

 
Melyik példákban vonatkozhat az egyénre  és 
melyik esetben a közösségre az „eleve elrendelt 
magyarság” toposza? 
 

 
16.  A „Forgó viszontság”-videóban két szakértő kétféleképpen magyarázza a hungaropesszimizmus 

jelenségét: 
 
(7:28 perc) „Bennünket, magyarokat kettős teher nyom. A magyar irodalomnak nem csak az emberi 
sorsra kellett reflektálni, hanem a nemzeti sorsra is. Nemzeti történelmünk úgy alakult, hogy nagyon 
sok tragédia ért bennünket.” 
 
(28:40 perc) „Ezt mi magunknak találtuk ki. Mind a szót, mind ezt az egész életérzést. Mi erre 
ráépítettünk egy magyar mentalitást.” 
 
Melyik állásponttal tud inkább egyetérteni?  
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Mit tehet az ember költő?


