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NÉVJEGY 

12. ÉVFOLYAM 2. FEJEZET
A NYUGAT ÉS KÖRNYEZETE

Fejlesztő: Maul Borbála

A FEJEZET CÉLJA Betekintést nyújtani a 20. század elejének eleven szellemi, irodalmi, közösségi (ká-
véházi) életébe, bemutatni az induló Nyugat mint folyóirat, mozgalom és szellemi 
műhely céljait, törekvéseit, meghatározó szerzőit; a korabeli uralkodó irodalmi 
ízléssel, a konzervatív értelmiséggel való ütközését és szellemiségének térnyerését 
a kortársi és az utóidejű (mai) recepciók egymás mellé állításával. 
Közelítési szempontokat adni a modernség, az irodalmi modernizáció mibenlété-
nek megragadásához; bemutatni, hogy a folyóirat egyes alkotói (Ady Endre) révén 
mennyiben kapcsolódik a nemzeti klasszicizmus kánonához, és az indulásakor 
érvényes esztétizáló, szecessziós-szimbolikus költői beszédmód hogyan szembe-
sítődik a 30-as évek elején a tárgyias költészettel.

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSI 

FÓKUSZOK
Tematikus fókusz:
Tematikai és műfaji változatosság (szépirodalmi és publicisztikai szövegek) a Nyu-
gat meghatározó szerzőitől.

Poétikai fókusz:
Romantikus költőszerepek és beszédmód továbbélése Ady költészetében; Babits 
szecessziós-szimbolikus képalkotása és József Attila tárgyias költészete. 

Szövegértési fókusz:
Publicisztikai (és részben tudományos) műfajok műfaji kódjainak működtetése, a 
műfaji sajátosságok felismerése, értelmezése és alkotó alkalmazása; tematikus és 
poétikai hasonlóságok és különbségek azonosítása és értelmezése, interpretációs 
stratégiák alkalmazása, elsajátítása; összehasonlító elemzések.

Szövegalkotási fókusz:
Olvasói refl exivitás: esszé, ajánlólevél, összehasonlítás, kreatív írás.

A FEJEZETBEN LÉVŐ 

MODULOK CÍME, 

AJÁNLOTT 

ÓRASZÁMA ÉS 

SZÖVEGBÁZISA

A Nyugat és környezete – 12 óra
Móricz Zsigmond: Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője. Nyugat 1923/11–12. 
Ignotus: Kelet népe. Nyugat 1908/1., Az úr az irodalomban. Nyugat 1912/4.
Schöpfl in Aladár: A magyar író. Nyugat 1908/21., Új nemzedék. Nyugat 1914.
Ambrus Zoltán: Mozi Bandi kalandjai 
Fenyő Miksa: Ady Endre
Gellért Oszkár: A harmadik emeletről. Nyugat 1909/10–11.
Hatvany Lajos: Petőfi -könyvtár. Nyugat 1908/16.
Szabolcska Mihály: A Szajna partján
Ady Endre: A Szajna partján; Hunn, új legenda; Óh, furcsa élet; A Halál-tó fölött
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A FEJEZETBEN LÉVŐ 

MODULOK CÍME, 

AJÁNLOTT 

ÓRASZÁMA ÉS 

SZÖVEGBÁZISA

József Attila: A Dunánál, Egy költőre, A város peremén, Ady-emlékezete; Az Istenek 
halnak, az Ember él. Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről. 

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Ötödik fejezet, részlet) 
Babits Mihály: Gondok kereplője, Az írástudók árulása (részlet)
Tóth Krisztina: Amikor verset ír az ember
Szini Gyula: Irodalmi kávéházak. Nyugat 1917/1.

AJÁNLOTT 

KOROSZTÁLY
12. évfolyam (17–18 évesek)

ELŐZŐ ÉS 

KÖVETŐ FEJEZET
A modernség kezdetei a világirodalomban
Ady Endre

TANTERVI MODUL-

KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK

10. évfolyam 4. fejezet 
10. évfolyam 7. fejezet 
12. évfolyam 3. fejezet
12. évfolyam 4. fejezet
12. évfolyam 9. fejezet 

KERESZTTANTERVI 

KAPCSOLÓDÁS
A fi lozófi a, az esztétika, az etika bizonyos tartalmai, művelődéstörténet.

NAT •  Érvelés, önrefl exióra és önkorrekcióra való törekvés. 
•  Szó szerinti és metaforikus jelentések megkülönböztetése.
•  Képesség a szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelme-

zésére (tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások).
•  Értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése.
•  Verbális és nem verbális információk együttes kezelése.
•  Önálló jegyzetkészítés.
•  Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értéke-

lése.
•  Önbecsülésen és mások megbecsülésén alapuló együttműködés csoportos be-

szélgetésben, vitában, az eltérő vélemény fi gyelmes és türelmes meghallgatása, 
tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója; saját vélemény megvédése vagy 
korrekciója.

•  Képesség a különböző műfajú és rendeltetésű szövegek szerkezetének és jelen-
tésrétegeinek feltárására és értelmezésére.

•  A művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások ismerete 
és alkalmazása.

•  A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése.

•  A mai nyelvhasználattól eltérő (régi, archaizáló) szövegek megértésében szerzett 
tapasztalatok bővítése.

•  A különböző olvasott vélemények összevetése, a különbségek és hasonlóságok 
felismerése, értelmezése és kritikája szóban és írásban.

•  Önkifejező és kreatív szövegalkotás.
•  Az összefoglalás eljárásának gyakorlása, önálló alkalmazása.
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KÖVETELMÉNYEK →  A tanuló legyen képes azonosítani és értelmezni a Nyugat két korszakának (10-
es évek és 30-as évek eleje) esztétikai-poétikai jellemzőit, különös tekintettel a 
nyelvi megalkotottságra.

→  Legyen képes a műveket történeti nézőpontból közelíteni, a művekben megje-
lenő kérdéseket és válaszokat árnyaltan, a változásokra, változatokra is fi gyelve 
érzékelni és értelmezni.

→  Tudja azonosítani a publicisztika különböző műfajait (kritika, tanulmány, jegy-
zet, esszé, politikai pamfl et), értse ezek szerepét, hatását.

→  Tudjon szövegekben intertextuális utalásokat, vonatkozásokat azonosítani és 
értelmezni, következtetéseket levonni.

→  Ismerje és alkalmazza a versértelmezés tanult közelítési szempontjait, tudjon 
kiválasztani néhány, az adott szöveghez adekvát szempontot.

→  Tudjon megadott szempontok fi gyelembevételével önállóan esszét írni, anya-
gokat elrendezni és refl ektálni.

→  Legyen képes az olvasott szövegekkel kapcsolatban kérdéseket feltenni, véle-
ményt, udvarias kritikát formálni, érvelni, összehasonlító észrevételeket tenni.

→  Törekedjen együttműködésre, gyakorolja az empátiát és a toleranciát.
→  Szóbeli megnyilatkozásaiban törekedjék határozottságra, világosságra, tartal-

masságra. 

ÉRTÉKELÉS Folyamati:
A prezentációk értékelése, a megértést szondázó mintavétel az órai és a házi fel-
adatokból. 

Kimeneti:
Esszék.

MÓDSZERTANI 

AJÁNLÁS
A fejezet az együttműködésen alapuló tanulást (pármunka, csoportmunka) ré-
szesíti előnyben, fi gyelmet fordít a differenciálásra. Módszer- és eljáráskészlete az 
interaktív és refl ektív tanulásra épül.

TÁMOGATÓ 

RENDSZER, 

SZAKIRODALOM

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZ-
NER Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. PTE, 2002

PETHŐNÉ NAGY Csilla: Módszertani kézikönyv – befogadásközpontú és kompe-
tenciafejlesztő irodalomtanítás. Korona Kiadó, 2005

BÁRDOS László – SZABÓ B. István – VASY Géza: Irodalmi fogalmak kisszótára 
kiegészítésekkel. Tanlexikon, Korona Kiadó, Bp., 2001

KENYERES Zoltán: Etika és esztétizmus. Tanulmányok a Nyugat koráról. Anony-
mus, 2001

A Nyugat-jelenség (1908–1998). Szerkesztette: Szabó B. István. Anonymus Kiadó, 
Bp., 1998
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TÁMOGATÓ 

RENDSZER, 

SZAKIRODALOM

KENYERES Zoltán: Ady Endre. Korona Kiadó, 1998
TVERDOTA György: József Attila. Korona Kiadó, 1999
BÓKAY Antal: József Attila poétikái. Gondolat Kiadó, 2004 
BALÁZS Eszter: Az irodalom emancipációja és az „új értelmiségiek” (1908–1914). 

Az értelmiségi szerepminta és funkció vizsgálata a főbb hazai irodalmi-világnézeti 
lapokban (megjelenés alatt)

SCHEIN Gábor: „Szemben a korral?” Gondolatok a 100 éves Nyugat körül. ÉS 
2008/1.

100 éves a Nyugat. Holmi XX. évf. 1. szám (2008. január) 
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 11. Korona Kiadó, 2004
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 12. Korona Kiadó, 2001

SZÖVEGFORRÁSOK A Nyugatban  megjelent írások: Nyugat – egy irodalmi legenda – digitálisan. 
CD-ROM

Ady: http://mek.oszk.hu/00500/00588/html/
A kávéházi „szolgáltatások”:

http://www.bparchiv.hu/magyar/kiadvany/bpn/12_13/newyork.html#jegyz44
Babits: Gondok kereplője: 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-335.html
Az írástudók árulása: http://mek.oszk.hu/05000/05048/
József Attila: http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/

jozsefat.htm
Tóth Krisztina: http://www.litera.hu/object.7ae0d54b-31d3-4022-a8dd-3a5c14ce -

1280.ivy



RÁHANGOLÓDÁS
1. lépés: 1–2. feladat

5. oldal

15 PERC

T/1–2.

A hirdetések elkészítésére és közzétételére

2. A NYUGAT ÉS KÖRNYEZETE
12 óra

Taná r i  in s t rukc iók 

A századforduló-századelő napilapjaival, folyóirataival való ismerkedés ráhangolódás a fejezetre. 
A tanulók párban dolgoznak, választhatnak a periodikák közül. Ha valamelyiket mégsem vá-
lasztják, kérjünk meg egy tanulópárt a feladat megoldására. Az ismertető szövegek fontosabb 
információinak kiemelésekor derüljön ki a lapokról, hogy milyen jellegűek voltak, a szépirodalmi 
szövegek mellett vagy helyett milyen témájú és milyen műfajú írásokat közöltek, milyen színvo-
nalon, ki volt a célközönség stb. 
A fejezet – elsősorban annak első fele – sokféle olyan feladatot tartalmaz, melyek a középszintű 
érettségire való felkészülést segítik a szövegértés, szövegfeldolgozás vonatkozásában. 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, lényegkiemelés, kreativitás, szövegalkotás

Cé l c s op or t  –  d i f fe renc iá l á s: 

A folyóirat-választásnál lehet differenciálni – bár a tanulópárok választhatnak maguknak lapot –, 
a rövidebb, egyszerűbb ismertető szövegeket a gyengébb tanulóknak ajánlani (pl. Bp.-i Napló, 
Jövendő, Vasárnapi Ujság, Bp.-i Hírlap). A plakátkészítés lehet akár otthoni feladat a kreatív, vál-
lalkozó szellemű tanulóknak. Ha sok plakát készül, mindenképpen kerüljenek ki az osztályterem 
falára, esetleg iskolai hirdetőoszlopra.  

Munka fo rmák:  páros, egyéni

Mó ds ze rek ,  e l j á r á s ok:  hirdetésírás 

„A Nyugat győzött, s nemcsak írói diadalmaskodtak, hanem az is, amit zászlajára tűzött: egész 
esztétikája, ha lehet így nevezni, nyelvújítása és szabadságharca. (…) s tagadhatatlanul sikerült az 
irodalmat fölszabadítani ezer megkötöttség, álszemérem és oktalan tabu bilincsei alól, melyekre ma 
már egyetlen valamire való író sem ad semmit, akár jobb-, akár baloldali. Az élet és valóság egészen 
új, eddig titkos területeit nyitottuk meg így az irodalom előtt, s oly közel hoztuk azt az élethez, hogy 
szinte össze lehetett téveszteni vele.” 1932-ben olvasta fel Babits Mihály ezeket a gondolatokat a 
Nyugat huszonöt éves évfordulójának emlékünnepén. 

Mi és kik voltak a Nyugat? Mi az, ami győzött vele és általuk? Milyen esztétika és milyen nyelvújí-
tás? Milyen valóságterületeket nyitott meg az irodalom előtt?

A fejezet során megpróbálunk választ kapni ezekre a kérdésekre. A magyar irodalomban a Nyu-
gat mozgalmában érhető tetten „az a fordulatszerű, nagy kulturális megújulás, amely a 20. század 

•
•

•
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elején Közép-Kelet-Európa minden nemzeti kultúrájában a tudományok széles körére és a művészet 
összes akkori ágára kiterjedően lezajlott. A modern magyar irodalom első nyelvi változatait és fordí-
tási kultúráját a Nyugat mozgalma teremtette meg.”

(Schein Gábor)

1. Napilapok, folyóiratok
 A Nyugat első száma nem légüres térben jelent meg, hanem éppenséggel egy igen eleven és 

kiterjedt szellemi és irodalmi élet kellős közepén. Az alábbiakban rövid ismertetőt olvashattok a 
20. század elejének legnépszerűbb napilapjairól és folyóiratairól.

 Legyetek hírlapárusok vagy rikkancsok!
 Válasszatok ki egyet a századelő periodikái közül, és reklámozzátok szóban és/vagy írásban! 
 Használjátok az ismertető szövegeket, emeljétek ki belőlük a legfontosabb vagy legérdekesebb 

információkat!

A képen egy trafi k (vagy másképpen hírlapárus bódé) látható a 20. 
század elejéről.
(Plakátot is készíthettek, ebben az esetben az oszlop egy négyszöge 
legyen a rendelkezésetekre álló felület.)

A Budapesti Napló (1896–1918) független polgári újság, a tárcanovella műfajá-
nak legtudatosabb, legkövetkezetesebb támogatója. Vészi József – író, újságíró, 
szerkesztő, lapalapító, aradi családból származott, németül–magyarul publikált 
– támogatta Ady költészetét. 1907-ben Ady lett a lap párizsi tudósítója. Sok 
verse szerepelt az újságban. 

A Huszadik Század című folyóirat egyidős a múlt szá-
zaddal. A folyóirat és köre a szociológia első magyar 
műhelye. Megalapításának idején polgári radikaliz-
mus még nem létezett, ebből a műhelyből nőtt ki (irányzatként 1906-ban, 
pártként 1914-ben).

A kör tagjai célul tűzték ki a társadalom megértését és megváltoztatá-
sát, az előbbit a változtatás legfontosabb eszközének tekintették. A magyar 
szociológusok köre különböző szociológiai, közgazdaságtani vagy fi lozófi ai 
iskolák híve volt, politikai pártokhoz többnyire nem csatlakoztak.

1900 januárjában jelent meg a folyóirat első száma. A főszerkesztő Gratz 
Gusztáv lett. 

Programadó cikkében a következőket írta a Huszadik Század törekvéseiről: „...az evolucionista 
tudomány azon sarkalatos tételétől vezérelve, hogy az eszmék, tehetségek teljesen szabad kifejtése 
a leghasznosabb az emberiségre: örömmel adunk tért minden tudományos célzatú dolgozatnak, 
bármely iskolához vagy meggyőződéshez tartozzék is írójuk.”
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A Huszadik Század legharcosabb időszaka 1907 és 1912 közé esik. Mindezt Jászi Oszkárnak is 
köszönheti. A kör tagjai véleményt nyilvánítottak, programot adtak többek közt az agrárkérdésben, a 
nemzetiségi kérdésben, az új művészet értékelésében. 

A Jövendő – irodalmi és politikai hetilap (1903–1906) Bródy Sándor szer-
kesztésében – a radikális gondolkodású értelmiség összefogására töreke-
dett, a modern nyugati eszmék ismertetését és népszerűsítését próbálta 
elősegíteni.

A 3. évfolyam 1. számában tapasztalatai alapján már így ír a szer-
kesztőség:

„A kor forrongó társadalma és szelleme szülte ezt a lapot, egyesíteni 
kívánván mindazokat, kik nem a régmúlt felett siránkoznak, de merész 
tekintettel, izzó akarással a jövendőbe néznek! Kultiválja1 a szellemi te-
vékenység minden ágát, munkatársait a harcos magyar irodalmi és mű-
vészeti élet azon tagjai közül toborozza össze, akiknek izzó harcából 
jegecesednek ki a jövő vezető nagy igazságai és irányelvei.”

A Vasárnapi Ujság (1854–1921) 
a nemzeti liberalizmus szelle-
mében szerkesztett szépirodal-
mi és ismeretterjesztő képes 
hetilap. A társadalom- és termé-
szettudományok új eredményeit 
népszerűsítő cikkeit jeles szak-
tudósok írták. A szépirodalmi 
munkák szerzői között a kor leg-
kiválóbb írói szerepeltek: Jókai, Gyulai Pál, Arany János, Vajda János.

A Budapesti Szemle (1873–1944) az MTA támogatásával megjelenő tudomá-
nyos és irodalmi folyóirat. Szerkesztette Gyulai Pál, majd 1910-től megszű-
néséig Voinovich Géza. Megjelent kezdetben kéthavonta, 1879-től havonta 
füzetekben. Anyagának nagy részét áttekintve nyilvánvalóan kitűnik, hogy 
bár folyóiratnak indult, de nem lett az, hanem tanulmánykötet, nagyigényű 
és terjedelmes tanulmányok együttese. Erénye és gyengesége volt egyszerre 
ez a különös műfaji sajátosság. Erénye annyiból, hogy a műfaji-formai ke-
retek lehetővé tették, hogy szerzői mintegy módszeresen áttekintsék a kor-
társi Európa politikai, társadalmi és kultúrpolitikai kérdései közül mindazt, 
amit idehaza időszerűnek éreztek. A Budapesti Szemle ennek révén olyan, 

mint egy nagy szellemi tárház: széles ívelésű, nagy felkészültségű tanulmányai valósággal összegezték 
a modern társadalmi, fi lozófi ai, történelmi, művészeti eszméket, fogalmakat. Szépirodalmat nem kö-
zölt, de a szerkesztők irodalmi érdeklődése miatt az irodalom erősebb hangsúlyt kapott.

1 műveli
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A Budapesti Hírlap (1881–1939) politikai napilap. 
Főszerkesztője és kiadótulajdonosa is az ismert 
publicista és kritikus Rákosi Jenő volt. A Pesti Hír-
lap mellett évtizedekig az egyik legnépszerűbb, 
legnagyobb példányszámú országos lap. Eredeti 
függetlenségét lassanként feladja, a századfordu-
lótól Tisza István politikáját támogatja. Legfőbb 
programpontja: a „magyarság szent ügyének 
szolgálata” minden vonatkozásban és területen. 
Olvasótáborát elsősorban az állami alkalmazott 
kispolgárok, valamint a dzsentri hivatalnok-értel-
miségi középrétegek adják.  

Az Új Idők „a magyar úri családok képes szépirodalmi hetilap-
ja” (1894–1949), Herczeg Ferenc szerkesztésében jelent meg. Az 
akkor már elismert írónak az első évtizedekben a kor számos je-
lentős alkotóját sikerült megnyernie munkatársnak, ez szavatolta 
a lap irodalmi anyagának egyenletes színvonalát. Itt jelentek meg 
Mikszáth, Jókai, Gárdonyi, Heltai Jenő, Krúdy Gyula írásai, Bródy 
Sándor novellái, sőt Ady versei. Ismeretterjesztő cikkeket, útiraj-
zokat, társasági és családi vonatkozású közleményeket, színes ap-
róságokat is közölt. 

Népszerűsége felülmúlta az összes többi irodalmi lapét. 
Az Új Idők kiadványaként jelent meg többek között nótás-

könyv, receptkönyv és illemkódex is. Ez utóbbi a következő aján-
lással: „Ebben a kis könyvben azokat a szabályokat kíséreltük meg 
összefoglalni, amelyeket – hallgatólagos  megegyezéssel – a ma-
gyar középosztály tagjai, az utolsó évek folyamán, a társadalmi 
érintkezésben magukra nézve kötelezőnek elfogadtak.”

A Hét (1890–1924) képes társadalmi, politikai és szépirodalmi heti-
lap. Szerkesztője, Kiss József „olyan szerkesztői tehetség, akit csak az 
egy Osvát Ernő múlt felül”. Ady Endre így köszönti őt  40 éves írói 
jubileumán:

„…nagy dolog volna azt megtudni, mit érez az ember, ha 40 évig 
király… Ő talán itthon a maga kora számára előbb jött mindünknél, 
akik valami átokból bármikor korok számára kívántunk érkezni. (…) 
A Petőfi -Társaság kezdi meg sorát a Kiss József-ünnepeknek. S egy 
ifjú poéta fog dalolni Magyarországnak: Kiss Józsefnek hívják. Tele 
van a lelke álmokkal és dalokkal ma is. Ma már talán meghallják a 
dalát mindenek, s egy marék virágot szór elébe mindenki. Egy ka-
pocs volt a lelke 40 évig a mi dacos ázsiai szívünk és Európa között. 
Most már fogadjuk őt mindnyájan egészen a szívünkbe.” (1907)   

2. Te melyik újságba, folyóiratba lapoznál bele, melyikből olvasnál el szívesen egy írást?
 Válaszodat röviden indokold!
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LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
T/1.

A Budapesti Napló (1896–1918); független polgári újság, a tárcanovella műfajának legtudatosabb, 
legkövetkezetesebb támogatója. Vészi József – író, újságíró, szerkesztő, lapalapító, aradi család-
ból származik, németül-magyarul publikál – támogatta Ady költészetét. 1907-ben Ady lett a lap 
párizsi tudósítója. Sok verse szerepelt az újságban. 
A Huszadik Század c. folyóirat egyidős a múlt századdal. A folyóirat és köre a szociológia első ma-
gyar műhelye. Megalapításának idején polgári radikalizmus még nem létezett, ebből a műhelyből 
nőtt ki (irányzatként 1906-ban, pártként 1914-ben).
A kör tagjai célul tűzték ki a társadalom megértését és megváltoztatását, az előbbit a változtatás 
legfontosabb eszközének tekintették. A magyar szociológusok köre különböző szociológiai, köz-
gazdaságtani vagy fi lozófi ai iskolák híve volt, politikai pártokhoz többnyire nem csatlakoztak.
1900 januárjában jelent meg a folyóirat első száma. A főszerkesztő Gratz Gusztáv lett. 
Programadó cikkében a következőket írta a Huszadik Század törekvéseiről: „...az evolucionista tu-
domány azon sarkalatos tételétől vezérelve, hogy az eszmék, tehetségek teljesen szabad kifejtése 
a leghasznosabb az emberiségre: örömmel adunk tért minden tudományos célzatú dolgozatnak, 
bármely iskolához vagy meggyőződéshez tartozzék is írójuk.”
A Huszadik Század legharcosabb időszaka 1907 és 1912 közé esik. Mindezt Jászi Oszkárnak is 
köszönheti. A kör tagjai véleményt nyilvánítottak, programot adtak többek közt az agrárkérdés-
ben, a nemzetiségi kérdésben, az új művészet értékelésében. 
A Jövendő – irodalmi és politikai hetilap (1903–1906) Bródy Sándor szerkesztésében – a radikális 
gondolkodású értelmiség összefogására törekedett, a modern nyugati eszmék ismertetését és 
népszerűsítését próbálta elősegíteni.
A 3. évfolyam 1. számában tapasztalatai alapján már így ír a szerkesztőség:
„A kor forrongó társadalma és szelleme szülte ezt a lapot, egyesíteni kívánván mindazokat, kik 
nem a régmúlt felett siránkoznak, de merész tekintettel, izzó akarással a jövendőbe néznek! Kul-
tiválja a szellemi tevékenység minden ágát, munkatársait a harcos magyar irodalmi és művészeti 
élet azon tagjai közül toborozza össze, akiknek izzó harcából jegecesednek ki a jövő vezető nagy 
igazságai és irányelvei.”
A Vasárnapi Ujság (1854–1921) a nemzeti liberalizmus szellemében szerkesztett szépirodalmi és 
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ismeretterjesztő képes hetilap. A társadalom- és természettudományok új eredményeit népsze-
rűsítő cikkeit jeles szaktudósok írták. A szépirodalmi munkák szerzői között a kor legkiválóbb írói 
szerepeltek: Jókai, Gyulai Pál, Arany János, Vajda János.
A Budapesti Szemle (1873–1944) az MTA támogatásával megjelenő tudományos és irodalmi fo-
lyóirat. Szerkesztette Gyulai Pál, majd 1910-től megszűnéséig Voinovich Géza. Megjelent kezdet-
ben kéthavonta, 1879-től havonta füzetekben. Anyagának nagy részét áttekintve nyilvánvalóan 
kitűnik, hogy bár folyóiratnak indult, de nem lett az, hanem tanulmánykötet, nagyigényű és 
terjedelmes tanulmányok együttese. Erénye és gyengesége volt egyszerre ez a különös műfaji 
sajátosság. Erénye annyiból, hogy a műfaji-formai keretek lehetővé tették, hogy szerzői mintegy 
módszeresen áttekintsék a kortársi Európa politikai, társadalmi és kultúrpolitikai kérdései közül 
mindazt, amit idehaza időszerűnek éreztek. A Budapesti Szemle ennek révén olyan, mint egy 
nagy szellemi tárház: széles ívelésű, nagy felkészültségű tanulmányai valósággal összegezték a 
modern társadalmi, fi lozófi ai, történelmi, művészeti eszméket, fogalmakat. Szépirodalmat nem 
közölt, de a szerkesztők irodalmi érdeklődése miatt az irodalom erősebb hangsúlyt kapott.
A Budapesti Hírlap (1881–1939) politikai napilap. Főszerkesztője és kiadótulajdonosa is az ismert 
publicista és kritikus Rákosi Jenő volt. A Pesti Hírlap mellett évtizedekig az egyik legnépszerűbb, 
legnagyobb példányszámú országos lap. Eredeti függetlenségét lassanként feladja, a századfor-
dulótól Tisza István politikáját támogatja. Legfőbb programpontja: a „magyarság szent ügyének 
szolgálata” minden vonatkozásban és területen. Olvasótáborát elsősorban az állami alkalmazott 
kispolgárok, valamint a dzsentri hivatalnok-értelmiségi középrétegek adják.  
Az Új Idők „a magyar úri családok képes szépirodalmi hetilapja” (1894–1949), Herczeg Ferenc 
szerkesztésében jelent meg. Az akkor már elismert írónak az első évtizedekben a kor számos je-
lentős alkotóját sikerült megnyernie munkatársnak, ez szavatolta a lap irodalmi anyagának egyen-
letes színvonalát. Itt jelentek meg Mikszáth, Jókai, Gárdonyi, Heltai Jenő, Krúdy Gyula írásai, 
Bródy Sándor novellái, sőt Ady versei. Ismeretterjesztő cikkeket, útirajzokat, társasági és családi 
vonatkozású közleményeket, színes apróságokat is közölt. 
Népszerűsége felülmúlta az összes többi irodalmi lapét. 
Az Új Idők kiadványaként jelent meg többek között nótáskönyv, receptkönyv és illemkódex is. Ez 
utóbbi a következő ajánlással: „Ebben a kis könyvben azokat a szabályokat kíséreltük meg össze-
foglalni, amelyeket – hallgatólagos megegyezéssel – a magyar középosztály tagjai, az utolsó évek 
folyamán, a társadalmi érintkezésben magukra nézve kötelezőnek elfogadtak.”
A Hét (1890–1924) képes társadalmi, politikai és szépirodalmi hetilap. Szerkesztője, Kiss József 
„olyan szerkesztői tehetség, akit csak az egy Osvát Ernő múlt felül”. Ady Endre így köszönti őt  40 
éves írói jubileumán:
„…nagy dolog volna azt megtudni, mit érez az ember, ha 40 évig király… Ő talán itthon a maga 
kora számára előbb jött mindünknél, akik valami átokból bármikor korok számára kívántunk ér-
kezni. (…) A Petőfi -Társaság kezdi meg sorát a Kiss József-ünnepeknek. S egy ifjú poéta fog dalolni 
Magyarországnak: Kiss Józsefnek hívják. Tele van a lelke álmokkal és dalokkal ma is. Ma már talán 
meghallják a dalát mindenek, s egy marék virágot szór elébe mindenki. Egy kapocs volt a lelke 
40 évig a mi dacos ázsiai szívünk és Európa között. Most már fogadjuk őt mindnyájan egészen a 
szívünkbe.” (1907) 

T/2.

egyéni 
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JELENTÉSTEREMTÉS
2. lépés: 3–7. feladat

10. oldal

120 PERC

T/3–7.

Taná r i  in s t rukc iók 

A jelentésteremtés azzal kezdődik, hogy az induló Nyugat mint folyóirat és mozgalom törekvé-
seit, céljait kell a tanulóknak önálló munka során összegyűjteniük (T/3.). Az esszé- és tanulmány-
részletek korabeli szövegek a Nyugat munkatársaitól, olvasásuk, értelmezésük bizonyára lassabb 
haladást eredményez, ezért hagyjunk időt a megoldásra. 
Az összegző pókhálóábra kitöltése (T/3./g) megint páros feladat, a párok megoldását ellenőrizzük 
közösen. 
A portré elkészítését (T/5.) csoportmunkában gondoljuk, 4 fős összeszokott, régóta együtt dolgo-
zó csoportok készítsenek az alkotókról, pontosabban a közölt szövegekről rövid, írásos elemzést. 
Nagyobb osztálylétszám esetén ugyanazzal a szöveggel 2 csoport is dolgozhat (kontrollcsopor-
tok). 
A szövegek különböző műfajúak, különböző nehézségűek, tehát ajánlott a differenciálás. Ezért 
ne a tanulókra hagyjuk a választást, hanem osszuk ki a csoportoknak az egyes szövegrészleteket. 
Mielőtt elkezdik a csoportok felolvasni elkészített írásukat, hagyjunk időt arra, hogy mindenki 
elolvassa az összes szövegrészletet (T/6.). 
A ráhangolódással együtt 3 tanítási órára tervezett feladatok célja egyértelműen a szövegértés–
szövegalkotás fejlesztése; az érettségire való készülést is szolgálja, hogy nemcsak szépirodalmi 
szövegekkel dolgoznak a tanulók, hanem különböző publicisztikai műfajokkal. A szövegelemzés 
sem könnyű, de a megadott szempontok és a csoportmunka segítik a megoldást. 
Az önállóan elkészített ajánlólevél (T/7.) esetében fi gyeljünk a formai elrendezésre, a szöveg ta-
golására, a kezdő- és záróformulákra. Ez a szövegműfaj is elképzelhető az emelt szintű érettségi 
vizsga gyakorlati szövegalkotási feladatának. Amennyiben az idő engedi, a tanulók az órán készít-
sék el a levelet, hogy munkájukat folyamatosan tudjuk követni és segíteni. Három-négy elkészült 
munkát olvastassunk fel, és a tanulókkal közösen értékeljünk.
A feladatok tervezett időbeosztása: 
25 perc a Nyugat mint cél és program értelmezésére (T/3.), 5 perc a listázás és a Kenyeres-szöveg 
elolvasása/összevetése (T/4.). A szerkesztőkhöz rendelt szövegek elolvasása és a portrékészítés 20 
perc (T/5.), önálló olvasás 15 perc (T/6.), közzététel 25 perc. Az ajánlólevél elkészítése 20 perc, 
felolvasás, értékelés 10 perc (T/7.).

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, lényegkiemelés, szintézisteremtés, írásbeli 
szövegalkotás, érvelés, értékelés; együttműködő készség, tolerancia 

Cé l c s op or t  –  d i f fe renc iá l á s: 

Az egyes szerzőkhöz rendelt szövegek különböző nehézségűek, ezért javasolt a differenciálás. 
Könnyebben értelmezhető szöveg Osvát Ernőé, Fenyő Miksáé, Hatvany Lajosé, átlagos képes-
ségű vagy heterogén összetételű csoportnak ajánlott a két szépirodalmi szövegrészlet – Ambrus 
Zoltán novellája és Gellért Oszkár költeménye –, míg Ignotus és Schöpfl in Aladár esszéi a tájéko-
zottabb, kritikát is olvasó tanulóknak ajánlottak, tehát a jobb csoportoknak.   

•

•

•

•

•

•

•
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Munka fo rmák:  egyéni, páros, egyéni, csoportmunka, majd egyéni

Mó ds ze rek ,  e l j á r á s ok:  pókhálóábra, portrékészítés, ajánlólevél

3. A Nyugat programja, céljai, törekvései
 Olvasd el Ignotus programadó cikkéből az alábbi részletet!

A nap s az emberiség s a történelem keletről nyugatra tart. ¹Kelet népének is ez az útja, s ha járja: 
azon nap alatt jár, annak az emberiségnek felese, annak a történelemnek alakítója, mint a legnagyobb 
nemzetek. Kicsinységében tán nem szabad, hogy viszont lenézze, akik őt lenézik, és nagyon kell sze-
retnie, akik őt szeretik. A szeretetnek sok módja van, s egyet sem szabad fi tymálnia; fi a pedig mentül 
kevesebb van, annál több iránt kell türelmesnek lennie. Ez minden, amivel kelet népe a nyugatnak 
tartozik. Ennyit megér az, hogy mégis csak magának él, mikor részt vesz a világ életében, s hogy a 
helyet, melyen kívül ²a nagy világon más nincsen számára, ez a nagyvilág mégis csak az önnön biz-
tonsága őrálló helye gyanánt védje és bástyázza körül. ³A Csaba útja az égen írt utat honfoglaló kelet 
népének. S így van megírva, hogy égen és földön, tudásban, szépségben és munkában mindenütt 
honfoglaló legyen kelet népe.

(Ignotus: Kelet népe. Nyugat 1908/1.)

a) Milyen kulturális és irodalmi hagyományt idéznek fel benned az aláhúzott részletek? 

(1) 
(2) 
(3) 

b) Ignotus bevezető cikke nem egy „új irodalom” programját hirdeti meg, hanem a hagyományos 
nemzeti szereptudatot fogalmazza újra, nemzeti hovatartozásunk, identitásunk (ma is érvényes) 
értelmezéséhez járul hozzá.

 A szerző szerint nyugathoz tartozásunk egyrészt feladatokat ró ránk, másrészt lehetőségeket ad, 
amelyekkel élni kell.

 Mivel „tartozunk a nyugatnak”, és mire kötelez, hogy azt az utat járjuk, amelyet a „legnagyobb 
nemzetek”? 

 A megállapításokat rögzítsd a táblázatban!

„AMIVEL KELET NÉPE A NYUGATNAK 
TARTOZIK”

„EZ AZ ÚTJA, (…) MINT A LEGNAGYOBB 
NEMZETEK”-NEK

c) A programadó cikk alapján foglald össze két mondatban, hogyan értelmezi Ignotus az induló 
folyóirat címválasztását! 

 Mit jelent számára a Nyugat?

d) Schöpfl in Aladár egy 1912-es publicisztikájában két meghatározó értékét emeli ki az akkor már 
ötödik éve megjelenő folyóiratnak, tehát a bizonyítottan igazolt, működő nyugatos szellemiség-
nek.

 Húzd alá – eltérő színekkel vagy módon – a Nyugat két egymást kiegészítő, erősítő jellemzőjét!
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A Nyugat nem megkötött irodalmi program alapján indult, hanem a szabadság és tehetség jelszavával. 
(…) Sohasem bizonyos meghatározott esztétikai tételek vagy dogmák szerint válogatta közleményeit, 
hanem kész harctérül kínálkozott minden valóban értékes tehetségnek. A legkülönbözőbb esztéti-
kai programú írók egyesültek benne. S ez csak a szerencséje, éppen a szólásszabadságnak ezzel a 
szellemével vált egy szellemi felszabadulásnak eszközévé, amelynek értékét nem szabad alábecsülni. 
(…) A Nyugat megnyílt mindenki számára, akiben tehetséget látott. Még olyan, a nagy nyilvánosság 
előtt már pozícióval bíró egyéniségek is, mint Ady és még néhányan a Nyugat régibb emberei közül 
élvezték hasznát a folyóirat e szabad szellemének, mely egyedül csak a művészi színvonal korlátját 
emelte az író és a nyilvánosság közé. Az időpont szerencsés volt. Szerkesztőségek homályba vesző 
asztalai mögül, vidéki középiskolák tanári szobáiból, az egyetemek padjairól csoportosan jöttek a 
fi gyelemreméltó tehetségek, hogy a Nyugat üsse őket az irodalom lovagjaivá. 

(Schöpfl in Aladár: Az új magyar irodalom. Huszadik Század, Jubileumi szám 1912/11–12.) 

e) Ignotus ugyanebben az évben a folyóirat nyitottságának egy újabb elemére mutat rá.
 Olvasd el írásának részletét!
 Értelmezd az utolsó mellékmondat állítását!

A Nyugat kaput nyit minden tehetségnek s érdeklődésnek, ezeknek természetéből adódik, hogy tar-
talomra az jelentkezik benne, ami a mai embereket foglalkoztatja, s úgy jelentkezik formára, ahogy 
az ő idegzetükben rezzen egésszé. 

(Ignotus, Nyugat 1912/13.)

f) Schöpfl in Aladár 1908-as, A város című cikke hozzájárul ahhoz, hogy megismerjük azt a társadal-
mi környezetet, amelyből részben maguk a Nyugat alkotói „jöttek”, s amelyből a folyóirat olvasói 
is kikerültek.

 Olvasd el a cikk alábbi részletét!
 Gyűjtsd ki belőle a századelő fi atal nemzedékének – „a fi úk” – jellemzőit!

A mi apáink generációja hódította meg magyarnak Budapestet s a többi városokat. Ez a hódítás 
nemcsak azzal ment végbe, hogy a városok törzsökös lakossága magyarrá lett, hanem azzal is, hogy 
a magyarság mind nagyobb tömegei vonultak be a városokba. Az egykori falusi nemesnek, akinek 
gazdasága elpusztult a magyar élet hirtelen átalakulásában, fi ai a városban élnek lateiner2-életet, a 
falusi magyar csizmadia utódja a városban fi nom cipőt varr s a parasztapák ivadéka gyári gép mellett 
dolgozik, lokomotívot vagy villamos kocsit vezet, leveleket kézbesít. Ezek mind ma még csak félig 
honosak a nagyvárosban, gyermekkoruk emlékei, összes tradícióik a falura, a falusi élethez hívják 
őket vissza. 

Itt van a gyökere annak az ellentétnek, mely a mai öreg és fi atal nemzedéket elválasztja. Nem 
értik egymást, apák és fi úk, s nem érti az egyik, amit a másik csinál. A fi ú a városi élet élénkebb 
temperamentumát örökölte, könnyebben hajlandó az újdonságok befogadására, akár új irodalmi 
vagy művészi felfogásról van szó, akár csak újfajta szabású kabátról. Az apa a falusi ember konzerva-
tivizmusával óvatosabb az újdonságokkal szemben, ifjúkori emlékeivel együtt ragaszkodik az ifjúkori 
ízléshez is, és nem bírja megérteni, haragra lobban, ha azt látja, hogy a fi a a maga új eszméihez új 
formákat, új nyelvet keres. Őneki a költő daloljon a falusi életről, a paraszt legények és leányok sze-
relmeiről, dzsentri úrfi ak és kisasszonyok virtusairól. Ő ezt szereti, tehát neki ez így van helyesen, sőt 

2 lateiner ném.: egyetemet végzett, értelmiségi pályán működő (latinos műveltségű) ember
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egyedül ez méltó a magyar emberhez. Ebben van nemzeti szellem. Hogy a fi a már észrevette, hogy 
magyar emberek ezrei dolgoznak füstös gyárakban, fülledt műhelyekben, vasutakon, boltokban, hogy 
ezt a felismert tényt irodalmilag és művészetileg is konstatálni akarja, hogy e célból a kifejezésnek új 
eszközeiről is kell gondoskodnia: ebből nem az következik, hogy a fi atal nemzedék egy más, a régitől 
a természet rendje szerint különböző nemzedék, egy más fejlődési fok képviselője, hanem az, hogy 
a fi atal nemzedék elfordult ősi hagyományaitól, meghamisítja a tiszta magyarságot, és nincs benne 
nemzeti szellem.

(Schöpfl in Aladár: A város. Nyugat 1908/7.)

g) A megismert publicisztikák alapján milyen jellemzők társíthatók a Nyugathoz?
 Padtársaddal foglaljátok pókhálóábrába ismereteiteket!

4. A szerkesztőség

a) Mi kell ahhoz, hogy egy új lap elinduljon, sikeres legyen? 
 Milyen személyi, anyagi és tárgyi feltételek? Készíts listát!

b) Most vesd össze gyűjtésed eredményét Kenyeres Zoltán irodalomtörténész alábbi írásával, mely-
ben röviden jellemzi a Nyugat szerkesztőgárdáját.

 Tégy √-t ahhoz a feltételhez, amelyre te is gondoltál!

(A Nyugat indulásához) kellett egy rendkívüli szerkesztő egyéniség, akinek hívó szavát elfogadják az 
irányba tartó írók. Ez a szerkesztő egyéniség volt OSVÁT ERNŐ. Kellett egy éles tollú publicista, akit 
ismer és elfogad a közönség, és aki vállalja a viták vívócsörtéit. Ez a publicista volt IGNOTUS. Kel-
lett egy higgadt, józan műbíráló, akinek véleményét írók és olvasók egyaránt méltányolják. Ez volt 
SCHÖPFLIN ALADÁR. Kellett egy megállapodott, idősebb író, aki köztiszteletben áll, és aki már avval 
is segít, ha szerepeltethetik a nevét. Ez az író volt AMBRUS ZOLTÁN (igaz, októberig kéreti magát). 
Kellett egy művelt irodalombarát, aki felkészülten tud visszaválaszolni kritikai támadásokra, emellett 
jól forgolódik pénzügyi körökben, és számítani lehet rá az anyagi források felkutatásában. Ez volt FE-
NYŐ MIKSA. Végül kellett egy fi atalember, aki elég érzékeny ahhoz, hogy maga is író legyen, és elég 
érzékenység nélküli, hogy betöltse a szerkesztőségi mindenes szerepét. Ez a fi atalember volt GELLÉRT 
OSZKÁR. Belőlük toborzódott össze a Nyugatot életre hívó kis tábor. A hozzájuk csatlakozók közül 
– a Nyugat későbbi története szempontjából – a Figyelőben még költőként is szereplő HATVANY LA-
JOSt kell külön kiemelni, ő lett a legfőbb mecénás.

NYUGAT
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5. Készítsetek rövid portrét a fent megnevezett szerzőkről!
 Bemutatásukhoz olvassátok el egy – a lapban megjelent – írásukat vagy annak részletét! 
 Az alkotókat a megismert információkon kívül elsősorban mint egyéni hangú és stílusú, gondol-

kodó, író és véleményt formáló embereket mutassátok be! 
 (Az írásművek elemzési szempontjai lehetnek: a szöveg témája, műfaja; a szerző témában való 

jártassága, tájékozottsága, írásának felépítése, hangneme, stílusa; egyéni szóképek, szófordula-
tok.)

 Minden csoportnak egy portrét kell elkészítenie írásban, rövid, összefüggő szövegben!

A) OSVÁT ERNŐ nem publikált a Nyugatban, de ízlése, ítélete szinte csalhatatlan volt, az értéket 
nem tévesztette szem elől. Móricz Zsigmond így meséli el a vele való találkozását:

…a szent New Yorkba, ahol várt a főpap…
Ott találkoztam először Osvát Ernővel. Sötét sarokban ült egy kávéházi márvány asztal mellett, 

asztalán nagy rongyos papír boríték, írásokkal tele, a körülötte lévő székeken hetven újság, angol, 
francia, német (egész Európa minden ifjú tehetségét számon tartotta), e célból inspekciót3 tartott 
éjjel-nappal, rossz fogaival harapva a szivart s odaadó szemekkel falva a betűt.

Hallatlan udvarias volt, nem egy társaságbeli úriember udvariassága, egy apa gyöngédsége, aki 
fogadja a megjött fi út…

Nagy pápaszeme volt s már deresedett, kévékben kefélte fel a hajak ezüstjét, mintha ezüst termett 
volna magas homlokán. Nézett s mosolygott. Soká nézett s nem szólt, csak megfi gyelt a pápaszemén 
át s valami rögtön buggyant bizalom, valami együtt fakadt közös titok, valami egymásra találtak ősis-
meretsége volt azonnal jelen.

Még meg sem szólalt. Már megelőztem. Zsebembe nyúltam s odaadtam az új írást.
El voltam szánva, hogy ha a régit „levágja”, ezt nem kapja meg, de a lénye rögtön lefegyverzett s 

már a másikat, a többet, jobbat adtam neki magamból.
Fölvillant, felragyogott a szeme, szinte kigyúlt s karvaly horgas ujjakkal, egy morfi nista szenve-

délyével vette át az új dózist s már olvasta, leakasztotta füléről a szemüveget, hogy jobban lásson s 
közben olvasta.

Az írás valami nagyon mulatságos történet volt, odalestem, kíváncsian, elmosolyodik-e, élvezi-e?…
Az arca feszült volt, görcsösen feszült, minden idegszál, minden izom megfeszült rajta, – a szeme 

kidagadt, a szemüveg lencséjén túl fantasztikusan kidagadt, vámpír szemek, kis arany karika, nagy 
fehér gömbök, mohó falánk, meredt szemek… izzadt az arca s vibrált olykor, a túl feszült idegszálak 
remegtek meg néha arcizmain…

Mint egy nagy kielégülés után, lankadatlan lélegzett föl, hogy befejezte. Rám nézett, komolyan, 
élesen…

S én, akinek az írását ez napig mindenütt visszaadták, ugyanolyan komoly, harcos, vad lázzal 
néztem vissza rá.

Akkor levette a szemüvegét s letette az asztalra.
Benyúlt a zsebébe s azt mondta kurtán:
– Kedves barátom, engedje meg, hogy az előbbi írását kicseréljem ezzel.
Elém tette a régit s zsebre vágta az újat.
A régi elbeszélés egy volt a sok közül, ami eltűnt sok írásom bozótjában, az új, az a Hét krajcár volt.

(Móricz Zsigmond: Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője.  Nyugat 1923/11–12.
Felolvasta az író az Osvát Ernő tiszteletére rendezett vígszínházi irodalmi délutánon.)

3 inspekció lat.: ügyelet
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A szövegrészlet (Móricz Zsigmond írása) elemzése helyett ebben az esetben készítsetek rövid jellem-
zést Osvát Ernőről! 
Milyen embernek írja le őt Móricz?

B) IGNOTUS: Az úr az irodalomban. Nyugat 1912/4.

Tisza István gróf4 minap másfél órai szabad előadást tartott Arany Jánosról – s ehhez természetesen 
joga volt, aminthogy e kiváló úriember fölöttébb szimpatikus abban a törekvésében, hogy, mint az 
angol s egyéb nemzetbeli urak és államférfi ak, tartsa a jussát, szóban és írásban, mindenhez, mi nem-
zedékének értelmiségét foglalkoztatja. (…)

Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy effélében mégsem elég csakis kiváló úriembernek lenni, vagy 
nevezetes politikusnak. Az is kell, hogy az úriembernek valami mondanivalója legyen s a politikusnak 
némi sejtelme legyen az idegenebb dolgokról is, ha már egyszer hozzászól ezekhez. Vagyis: hogy 
ezek ő tőle ne legyenek idegenek, sőt ugyanannyi szívbeli köze legyen hozzájuk, mint a politikához. 
Amit Bismarck5 Shakespeare-ről, vagy Fritz Reuterről6 mond, az ragyogóan igaz s megérzik rajt, hogy 
Bismarck Shakespeare és Fritz Reuter iránt ugyanoly melegen érdeklődött, mint a német egység iránt. 
Ellenben amit Tisza István gróf Arany Jánosról vagy Arany Jánossal összefüggésben mond, azon megér-
zik, hogy Tisza István gróf igen jól meg lehetne költészet nélkül is, s nem szívbeli szüksége, bármily 
becsületesen hiszi s bármily jóhiszeműen tanácsolja, hogy „mikor tiszta gyönyörűségre, vigasztalásra, 
talán az élet terhei között bátorításra van szüksége”, versekhez és éppen Arany János verseihez me-
neküljön.

Rosszul is járna, ha tenné. Mert Arany Jánosnál sok mindent találna, csak éppen vigasztalást nem 
s bátorítást nem az élet terhei között, Arany János a legszomorúbb, a leglevertebb, a legmeghason-
lottabb lélek a világ nagy művészei között. Honnan vette, az isten szerelméért, Tisza István azt a 
megfi gyelését, hogy Arany János a szépet az életnek meleg szeretetében keresi? Arany János nem 
keresett az életben semmit, mert elrémült mindentől, amit az életben talált. Egy-két fi atalkori csa-
lódás: ábránd, mellyel pórul járt, kötelesség, melyet megtörten vállalt – elég volt arra, hogy mintegy 
egy egész életre megégesse magát az élet iránt. Ez bizonyára nem volt e nagy embernek sem bűne, 
sem fogyatkozása, csak éppen tulajdonsága volt – mint ahogy a művésznek semmi egyéb kötelessége 
nincs, mint hogy olyan legyen, amilyen. 

Mi a különbség a zongora s a mosogatótál között? – kérdezték egyszer. Nem tudom, volt a felelet. 
Baj, ha nem tudja; felelték vissza, mert akkor mosogatótálat talál venni zongora helyett… Az ember 
zavarba esik, hogy mit érthet Tisza István gróf életen, bájon, egyszerűségen, átlátszóságon és szerete-
ten, ha ezekért a dolgokért éppen Arany Jánoshoz szalajtatja hallgatóit. Mikor Tisza István gróf Arany 
Jánost így és ilyennek írja le, ezzel mutatja, mennyire nincs szívbéli köze sem a költészethez, sem 
Arany Jánoshoz. (…)

Tisza István gróf másfél óra hosszat beszélt Arany Jánosról, anélkül, hogy egyebet mondott volna 
róla jóindulatú közhelyeknél, melyek ugyanígy vagy ugyanily kevéssé illenek rá akármely más költőre 
is. Ettől ugyan megmaradhatott volna a véderőreformnál.

4 Tisza István gróf (1861–1918): politikus, országgyűlési képviselő, 1912-ben a képviselőház elnöke, elfogadtatja az új 
véderőtörvényt, 1913-tól miniszterelnök

5 Bismarck (1815–1898): német államférfi , Németország egyesítése fűződik a nevéhez
6 Fritz Reuter (1810–1874): német író
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C) SCHÖPFLIN ALADÁR: A magyar író. Nyugat 1908/21.

Most már az írók két társadalmi csoportba oszlanak, amely egymástól külön, egymással hadilábon 
állva, sőt legújabban egymással már nem is sokat törődve él és dolgozik. A régebbi generációhoz 
tartozó hivatalnok-írók a fi atalabbakból többnyire azokat válogatják ki maguk mellé, akiknek hozzá-
juk hasonlóan csak délutáni mellékfoglalkozás az írás s ezektől körülvéve haraggal néznek a másik 
csoportra, a sajtóból élő írókra. Azt mondják: ezek az írók felületesek, nem dolgoznak műgonddal, 
nem termékenyek, hanem szaporák, elaprózzák, nagyobb koncepcióktól elvonják az irodalmat, a 
külföldet majmolják, megsértik az írói toll méltóságát stb. Nem veszik észre, hogy ami ezek körül a 
hibák körül megvan, arra a paupertas meretrix7 viszi az embereket: szaporaságukat munkájuk díjának 
csekélysége okozza, felületességüket a sok és gyors munka kényszere, nagyobb koncepciókra vagy 
nem érnek rá, vagy ha vállalkoznának is, nem találnak rá kiadót, kénytelenek engedni írói meggyő-
ződésükből, koncessziókat8 tenni a közönség alacsonyabb színvonalának, mert így kívánja a koplalás 
ostorát suhogtató Fáraó: a lap kiadója. Ha az előkelő irodalmi stallumokból9 mennydörgő előkelősé-
gek csak a negyedrészét látnák egyszer közvetlen közelből annak a keserves verejtékezésnek, fogcsi-
korgató szégyenkezésnek és megalázó rászorultságnak, mely ma – a közönség egynéhány kegyeltjét 
leszámítva – jóformán minden írónak napról-napra kijut, talán még se riasztgatnák el szószék, iskola 
és egyéb rendelkezésükre álló eszközök segítségével az élő irodalomtól a közönséget, amelynek 
úgyse kell nagyon sok riogatás. Legalább is méltányosabb szemmel néznék a mai irodalmi termelést, 
amely – éppen az anyagi nyomorúság miatt – annyira nem áll arányban a termelők tehetségeivel, 
hogy az embernek véres könnyeket kellene sírnia annyi szellemi érték pusztulásán. (…)
Hát ezeken az állapotokon lehet keseregni, el is lehet keseredni. De segíteni rajta? Aki segíteni tud-
na, a magyar kultúra jótevőjeként ünnepelnők. Egyelőre nincs egyebünk – hát panaszkodunk. És a 
panaszkodónak máris vesztett ügye van, mert a szánakozás mögött, ami a legjobb esetben kijut neki, 
mindig ott van a káröröm örök emberi érzése.

D) AMBRUS ZOLTÁN: Mozi Bandi kalandjai 
 Elbeszélés 12–14 éves ifjú urak számára. Nyugat 1912/14.

1.

Volt egyszer egy kisfi ú, aki nem akarta megtanulni a leckéjét…
Azt mondta: „Majd holnap! … Holnap is nap van! … És a lecke nem szalad el! … Nem, az nem 

szalad el! … Hogy ütne bele a mennydörgős mennykő, nem szalad el! …”
Hogy ezt a különös kisfi út, aki ilyen csodálatosan gondolkozott, miképpen hívták? … hogy hol 

lakott és hová járt iskolába? … hogy utoljára hármast vagy négyest kapott-e a mennyiségtanból és 
hogy a papájának mi volt a foglalkozása? … – ez soha, de soha se fog kitudódni.

Akármit mondasz hozzá, barátságos vagy szigorú tekintetű olvasó, én őt nem árulom el. Nem 
adom ki. Mert ebből baj lenne.

Ez a kisfi ú tudniillik most a harmadik B-be jár. Talán éppen veled jár és egy padban ül veled, barát-
ságos avagy szigorú tekintetű olvasó! … Sőt még az is lehetséges, hogy te magad vagy az, könyvemet 
gyanakodva lapozgató, szíves vagy szívtelen olvasó, akinek a története itt következik, csak – bölcsen 
– nem mondod meg senkinek, hogy neked ez a történet nagyon ismerős! …

7 paupertas meretrix lat.: szegénység
8 koncesszió lat.: engedmény, kedvezmény
9 stallum lat.: hivatal, állás



2 2  S Z Ö V E G É R T É S – S Z Ö V E G A L K O T Á S  •  1 2 .  É V F O L Y A M

Szóval, ha én most itt kikottyantanám, hogy elbeszélésem hősének a neve ez és ez, ide vagy oda 
jár iskolába, és hogy a papája hol, mit kotor, mennyi fi zetésért – akkor ebből az következnék, hogy 
Prutyi, akiről mindjárt szó lesz, nemcsak év közben buktatná meg történetem hősét, hanem aligha-
nem az év végén is.

Márpedig ezt én nem akarom. Ha Prutyi haragszik rá és igazságtalanul megbuktatja – amint egy-
szer már meg is tette – hát ezt nem bánom, erről nem tehetek.

De hogy Prutyi énmiattam buktassa meg és történetem hősének csak azért kellessen ismételnie a 
harmadik osztályt, mert én kiírtam, hogy mi történt vele – olyan már nincs!

Én nem akarok oka lenni semmi bajnak, nem is szoktam véteni senkinek, de inkább legyek oko-
zója árvíznek vagy földrengésnek, mint hogy miattam egy kisfi ú ismételjen.

Mert szép, nagyon szép az iskola és sok pénzért nagyon vastag könyvet tudnék írni arról, hogy 
milyen sokat mulaszt el, aki nem jár iskolába, de ha azt kívánod tőlem, jókedvű olvasó, hogy ingyen 
mondjam meg a véleményemet, akkor kénytelen vagyok megvallani, hogy akármilyen szép és szük-
séges az iskola, egyszer éppen elég belőle.

Ha véletlenül ismered Prutyit, ne mondd meg neki, de én igazat adok neked abban, hogy kétszer 
járni egy osztályt, nem hogy egy kisfi únak, de még egy lónak se való, pedig annak elég nagy feje 
volna hozzá. És bizonyos vagyok benne, hogy azokat a tanárokat, akik a kisfi úkat igazságtalanul buk-
tatják meg és ismétlésre kényszerítik, a pokolban külön nyárson sütik félangolosra.

Elég az hozzá, történetem hőse nyugodtan rúghatja a labdát; az ő igazi neve az én titkom marad.
Én őt csak azon a néven fogom nevezni, amelyet a tanulótársai adtak neki. Ezen a néven, hogy: 

„Csipisz”.
Mert tény, hogy Csipisznek nevezték el történetem hősét. Miért? – már ő maga se tudja. (…)
És ezzel, türelmes olvasó, minden nagyobb baj nélkül átestél azon, ami minden könyvben a leg-

keservesebb és amit a magyarok, amikor még nem tudtak magyarul, előszónak neveztek.

E) FENYŐ MIKSA: Ady Endre
 „Boldogok, akik mindent megmagyaráznak, mert eszükbe sem jut, hogy megérteni teljesen sem-

mit se lehet…” (Ady Endre: Vallomások és tanulmányok)

3.

Őszintesége különössé és nemessé teszi ezt a könyvet. Jólesik meghallgatni és jólesik hinni benne. 
Rousseau őszintesége – bár a Vallomások nagyon kedves könyvem – plebejus őszinteség; néha ké-
nyelmetlenül érzi magát közeliben az ember, nem a merészsége, hanem tisztátlansága miatt. Va-
lahogy túlságosan érzi, hogy ő most őszinte, nagyra van vele; Ady őszintesége előkelőbb, mert ke-
resetlenebb, a minden elmondás bátorsága neki nem szenzáció. Hogy amit szerelmekről, pénzről, 
alkoholról, nyugtalan futkosásokról keletről nyugatig, játékról és betegségekről ír: egy sokfelé érvé-
nyesülni törekvő gazdag egyéniség erupciói10, melyeket víziós erővel jeleníteni, egybefogni tud, s 
hogy mindennek az elmondásával új hidakat verhet a szívekhez (Adyról szólva Nietzsche11 szavát, 
„patkányfogó melódiák” használom legszívesebben): ez a fontos nála és ezt szolgálja őszintesége. Így 
fordul a La Rochefoucauld12 mondása, hogy „erényeink csak elrejtett bűnök” nála az ellenkezőjébe. 
A bűneim csak elrejtett erények: mondja egy magányos ember, aki nehezen bírja a magányosság 
gleccser levegőjét.

10 erupció lat.: kitörés, heves indulatkitörés
11 Nietzsche (F. W., 1844–1900): német fi lozófus
12 La Rochefoucauld (François de, 1613–1680): francia aforizmaszerző
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F) GELLÉRT OSZKÁR: A harmadik emeletről. Nyugat 1909/10–11.

Fönn, a harmadik emeleten…
A mélybe-nézést éjidőn szeretem.
Csak most látom, mily magasan lakom,
Ahogy így kinézek az ablakon.
Ha én most innen… Régi gondolat.
De soha, soha még nem éreztem
Magamat ennyire a föld alatt.

Fönn, a harmadik emeleten…
Elbibelődök egy végrendeleten.
Pecsét… Aztán kinyujtom a karom
S az ablakból leverem szivarom
És várom: jön-e a csönd, az örök.
Most érhetett a hamu a földre
S egy ásónyi homok most rámdübörög.

G) HATVANY LAJOS: Petőfi -könyvtár. Nyugat 1908/16.

Kéry Gyulát bízta meg a Petőfi -társaság, hogy kikérdezze Petőfi  életének tanúit és gyűjtse össze a rá 
vonatkozó ereklyéket. Kéry úr bizonyára igen buzgó és igen lelkes ember – és mégis vétek volt reá 
bízni a gyűjtést. Miért? Mert Kéry úr, ki egy életen foglalkozik Petőfi vel, róla mégis csak a következőt 
tudja mondani: „Petőfi  Sándor, ki a magyar szabadságszeretet örökéletű dalaival tért a halhatatlan-
ságba…”

Minek is folytassam? Ki ne tudná ezek után, hogy milyen író Kéry Gyula? De hiszen mindegy 
– fogják mondani – a fő, hogy ügyes, jó gyűjtő legyen. De épp itt a bökkenő! Aki közönségeseket ír, 
közönségeseket lát; aki a költészetet pohárköszöntői frázisokkal téveszti össze, az nem lehet Petőfi  
szavainak jó gyűjtője. Ezért nincs is érdektelenebb ember, mint az a Petőfi , kinek ismeretségét Kéry-
nek köszönjük. Igaz, hogy Petőfi  nem tartozik azok közé, kiknek egyénisége rendkívül nyugtalanító 
volna – lelke legjava ott van könyvében – ami ezenkívül fennmarad, nem egyéb, mint egy szenvedé-
lyes, lobbanékony, heves, hangos, lelkes, jószívű, sok keserűséget átszenvedett fi atalember. Volt oly 
kitűnő költő, hogy a bölcs vagy elmés csevegést, tárcaírókhoz illő készségét meg ne követeljük tőle. 
De a nagy ember odavetett megjegyzésében is van valami szuggesztív erő; nagy hátterei vannak, 
dallamos utórezgései vannak legkisebb szavának is. 

De művész legyen, író legyen, aki ezt meghallja.

Csoportunk portréja:

6. Olvasd el mind a hét szövegrészletet!
 Ezután a csoportok olvassák fel elkészült portréjukat!

7. Írj ajánlólevelet!
 Miután elolvastad az összes írást, és meghallgattad társaid rövid portréját az egyes szerzőkről, 

bizonyára van egy olyan szöveg vagy szövegrészlet, amelyik elnyerte tetszésedet.
 Olvasd el újra, és ajánld be íróját a Huszonegyedik Század című irodalmi és művészeti folyóirat 

szerkesztőségébe!
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 (Ne feledd, hogy az ajánlólevél szerzője az ajánlott író személyes és alkotói erényeit emeli ki an-
nak érdekében, hogy a szerkesztőség elfogadja az adott író pályázatát. Tehát a levél szerzője jó 
értelemben vett lobbitevékenységet folytat.)   

 A levél írásakor ügyelj a formai előírásokra is (címzett, a levél tárgya, megszólítás, a szöveg tago-
lása, záróformula, dátum, aláírás)!

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
T/3. 

a) (1)  Széchenyi István írta „szive vérével” Kelet népe c. művét, melyben megdöbbentő módon 
tárja Kossuth elé, hová vezet az ő politikai iránya, a „szív andalgásaival való kormányzás”, 
s prófétai hangon fenyeget egy közelgő forradalommal, s ezen Kossuthhoz intézett kérés-
sel végzi be művét: „tépje bár személyemet ahogy tetszik, minden ceremónia nélkül, de 
csak istenért ne használja nimbusát és népszerűségét Magyarországnak zavarba hozására. 
Még mindenre van idő és azért iparkodtam minél előbb lépni fel; de nemsokára többé 
nem lesz, mert mindennek megvan bizonyos pillanata, mely ha lepergett, valamint örökre 
oda van erény s becsület, ugy oda van élet és minden remény.”

 (2) Vörösmarty Mihály: Szózat 
 (3)  „Csaba királyfi  emlékezete hagyományos kegyeletben maradt fenn késő századok folya-

mán továbbra is a székelyeknél. Az ő és vitézei serege lett őrszelleme és végső reménysé-
ge a székely népnek. A monda szerint, midőn a székelyeket nagy veszély fenyegeti, segé-
lyökre Csaba királyfi  seregével alászáll a mennyégből a Hadak útján (a csillagok Tejútján), 
melynek sok ezernyi csillagserege az ő lovaik ezüst patkószegeitől csillog.” (Sebestyén 
Gyula: A magyar honfoglalás mondái. I. 466.); a székely himnusz szövege csak 1921-ben 
keletkezett!

b) 

„AMIVEL KELET NÉPE A 
NYUGATNAK TARTOZIK”

„EZ AZ ÚTJA, (…) MINT A 
LEGNAGYOBB NEMZETEK”-NEK

– nem szabad lenéznie azokat, akik őt lenézik
– nagyon kell szeretnie azokat, akik őt szeretik
– minden fi a iránt türelmesnek kell lennie

–  a maga útját járja, amikor részt vesz a világ 
életében

–  a hely (a haza) biztonságot ad, s ezt a nagyvi-
lág elismeri, s így „bástyázza körül”

–  tudásban, a szépség megalkotásában, munká-
ban is bizonyítanunk kell, részt venni a világ 
életében

c)   Mitikus és történelmi múltunk „kijelölte” azt az utat, hogy Kelet népéből a Nyugathoz tarto-
zó nép legyünk. Ehhez „tudásban, szépségben, munkában” is méltónak kell lenni, mert csak 
ezek által fogadnak el és be a világ népei.

d)   A Nyugat nem megkötött irodalmi program alapján indult, hanem a szabadság és tehetség 
jelszavával. (…) Sohasem bizonyos meghatározott esztétikai tételek vagy dogmák szerint vá-
logatta közleményeit, hanem kész harctérül kínálkozott minden valóban értékes tehetség-
nek. A legkülönbözőbb esztétikai programú írók egyesültek benne. S ez csak a szerencséje, 
éppen a szólásszabadságnak ezzel a szellemével vált egy szellemi felszabadulásnak eszközé-
vé, amelynek értékét nem szabad alábecsülni. (…) A Nyugat megnyílt mindenki számára, aki-
ben tehetséget látott. Még olyan, a nagy nyilvánosság előtt már pozícióval bíró egyéniségek 
is, mint Ady és még néhányan a Nyugat régibb emberei közül élvezték hasznát a folyóirat e 
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szabad szellemének, mely egyedül csak a művészi színvonal korlátját emelte az író és a nyil-
vánosság közé. Az időpont szerencsés volt. Szerkesztőségek homályba vesző asztalai mögül, 
vidéki középiskolák tanári szobáiból, az egyetemek padjairól csoportosan jöttek a fi gyelem-
reméltó tehetségek, hogy a Nyugat üsse őket az irodalom lovagjaivá. 

e)   A Nyugatban megjelenő írások nemcsak témájukban találkoznak a kortárs közönség ér-
deklődésével, hanem a forma (nyelvi megformáltság) is az ő ízlésüknek, belső világuknak 
megfelelő. 

f)   Élénkebb temperamentum; könnyebben hajlandó az újdonságok befogadására, akár új iro-
dalmi vagy művészi felfogásról van szó, akár csak újfajta szabású kabátról; a maga új esz-
méihez új formákat, új nyelvet keres; észrevette, hogy magyar emberek ezrei dolgoznak 
füstös gyárakban, fülledt műhelyekben, vasutakon, boltokban, hogy ezt a felismert tényt 
irodalmilag és művészetileg is konstatálni akarja, hogy e célból a kifejezésnek új eszközeiről 
is gondoskodik.  

g)   Például: tudásban, az alkotás színvonalában szeretne a Nyugathoz tartozni; az alkotói sza-
badság tisztelete; a tehetségek felkarolása; a művészi színvonal követelménye; összhang a 
közönség igényeivel, ízlésével; egy, az újdonságokra (legyenek azok akár társadalmi jelen-
ségek, akár művészi, irodalmi felfogások) nyitott generáció megjelenése a nagyvárosban, 
Pesten. 

T/4.

egyéni 

T/5. 

A portrékban a következő válaszelemek jelenhetnek meg: 
A)  OSVÁT ERNŐ: „a főpap”, több nyelven beszél, olvas (angol, német, francia), éjjel-nappal 

olvas, dolgozik, a kávéház az otthona, egy apa gyöngédségével, bizalmával fogadja az új író-
kat, határozott, erős egyéniségének kisugárzása van, felvillanyozódik a jó írásoktól, minden 
idegszálával dolgozik, nem dicsér, de udvariasan, egyértelműen állást foglal. 

B)   IGNOTUS: írásának témája Tisza István, a politikus irodalmi tájékozottsága. Műfaja: politikai 
pamfl et. A szerző leleplezi Tisza felszínes műveltségét, közhelyeit, összehasonlítja Bismarck-
kal, tehát tájékozott az európai politikában, irodalomban. Jól ismeri Arany személyiségét, 
költészetét. Szóhasználata egyszerre választékos (a legmeghasonlottabb lélek) és hétköznapi 
(Honnan vette, az isten szerelméért!). Bővelkedik az ironikus (a kiváló úriember, nincs szív-
béli köze stb.) és gúnyos megjegyzésekben (amihez nem ért, abba ne üsse bele az orrát). 
Csattanós, poénos a befejezés a vicc beemelésével. 

C)  SCHÖPFLIN ALADÁR: írásának műfaja esszé, témája az írók két csoportjának szembeállítása 
(a régebbi generáció, a hivatalnok-írók ↔ a sajtóból élők, a munkájukért csekély díjazást ka-
pók). Az írásmű gondolatmenete világos: oppozíció állítása, a „hibák” magyarázata, szemé-
lyes és határozott állásfoglalás a végén (az érintettség okán). A szerző törekszik az objektivi-
tásra, de a másik tábor íróit ironikus megjegyzésekkel illeti (nekik délutáni mellékfoglalkozás 
az írás), míg a saját táborához tartozók bemutatásakor megjelenik a pátosz (fogcsikorgató 
szégyenkezés, véres könnyeket sírni). Szuggesztív metaforája: a koplalás ostorát suhogtató 
Fáraó (a lap kiadója). 

D)  AMBRUS ZOLTÁN: írásának műfaja elbeszélés (vagyis annak bevezetése). Az alcímben meg-
jelöli a célzott olvasóközönséget, majd mesefordulattal kezd, a későbbiekben is olvashatunk 
„nagyot mondásokat”: inkább legyek okozója árvíznek vagy földrengésnek, a tanárokat a 
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3. lépés: 8–12. feladat

20. oldal

90 PERC

T/8–12.

pokolban külön nyárson sütik félangolosra. Az elbeszélés főhőse a lusta gyerek, de a törté-
netmondó a jellemzést igazából kerüli, elhagyja, a névadását elodázza. Az elbeszélő szkáz-
technikával meséli (!?) a történetet: sokat elhallgat, titkolózik, hangsúlyos a szerzői jelenlét 
(kiszól az olvasónak, ironikus megjegyzésekkel illeti, cinkosságot vállal a főhőssel: nem adom 
ki, szövetséget köt vele a tanár és az iskola ellenében), önrefl exív alakzatokkal él (az előszó a 
legkeservesebb minden könyvben). 

E)   FENYŐ MIKSA: kritikát írt Ady egy prózakötetéről. Dicséri őszinteségét, összehasonlítja Rous-
seau-éval (keresetlen és hivalkodó őszinteség). A szerző nemcsak az irodalomban tájékozott, 
hanem a fi lozófi ában is. Írásának hangneme közvetlen, személyes, ismeri Adyt mint embert 
és költőt, költészetének jellemzőit (víziós erő, egybefogni tud), verseinek fogadtatását. Szug-
gesztív szóképekkel él: új hidakat ver a szívekhez, a magányosság gleccser levegője. A kritika 
zárása is egy csattanó, egy aforizma kifordítása Adyra alkalmazva. 

F)  GELLÉRT OSZKÁR: a vers témája meglepő: „kacérkodás” az öngyilkosság gondolatával. Jel-
lemzők: a fi ktív vershelyzet egy jelenet (éjszaka, harmadik emeleti lakás ablaka, szivarozás, 
végrendelet írása), hangsúlyos a vallomásosság (E/1.), a befejezetlen mellékmondat elhallgat, 
sejtet; paradoxon (a beszélő egyszerre van fönn, a harmadikon és a föld alatt, a koporsóban), 
összetett lélekállapot vagy osztott személyiség, két én (a kíváncsi, halállal kacérkodó és a már 
halott), dísztelenség, nincsenek költői képek, élőbeszédszerűség.

G)  HATVANY LAJOS: írásának műfaja pamfl et (gúnyirat), témája egy Petőfi -kutató bírálata (köz-
helyeket mond, közönségeseket ír). Hangneme hol ironikus (igen buzgó és lelkes ember), hol 
gúnyos (az utolsó mondat). A sok kérdés, a felkiáltás az élőbeszédhez közelíti nyelvhasznála-
tát, stílusa mégis igényes, választékos (nagy hátterei vannak, dallamos utórezgései). A szerző 
jól ismeri Petőfi  személyiségét, költészetét. 

T/7.

egyéni

Taná r i  in s t rukc iók 

Az új irodalom mibenlétének és térnyerésének megközelítésére két órát terveztünk. Az első 
szöveg feldolgozását párban végezzék a tanulók, de megoldásaikat lépésenként beszéljük meg, 
ellenőrizzük. Így a Tudom és Megtanulom oszlopok kitöltése kb. egységes lesz (T/8.). A Tudni 
akarom kérdései közül lehetnek olyanok, amelyekre csak a fejezet későbbi óráin vagy a Nyugat 
körébe tartozó alkotók életművének, pályaképének megismerése során kapnak választ a tanulók. 
Közöljük ezt velük, vagy adjunk szakirodalom-ajánlást kérdéseik megválaszolásához. 
A Szabolcska- és Ady-vers összehasonlítását csoportokban végezzék a tanulók (T/9.). Lehetnek a 
már összeszokott 4 fős csoportok, de alakíthatunk heterogén összetételű csoportokat is. A kérdé-
sek segítik az értelmezést, megközelítési szempontokat adnak, de nem kell feltétlenül megvála-

•

•
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szolniuk mindegyiket. A feladatot szóban oldják meg a csoportok, alakítsanak ki közös álláspontot 
a versekről. Hallgassuk meg 2-3 csoport válaszát. (Nem az a feladat célja, hogy az Ady-vers 
modernségéről győzzük meg őket, hanem hogy szembesítsünk kétféle szemléletformát, kétféle 
költői nyelvet.) A kritikus (Gellért O.) kifogásait beszéljük meg közösen, és az esztétikai minősé-
gek felismerését is ellenőrizzük. A Schöpfl in-előadás értelmezését önállóan végezzék a tanulók 
(T/10.). A szöveget olvassák  el, a b) kérdést mindenki válaszolja meg, majd a vázlatírásnál választ-
hatnak a bekezdések közül. Mindenkinek csak egy vázlatot kell írnia (a bekezdések kijelölésekor 
esetleg differenciálhatunk). A munka során hívjuk fel a tanulók fi gyelmét a szöveg elrendezésére, 
grafi kai szervezők használatára stb. Amikor a publicisztikák feldolgozására kerül sor (T/11.), vá-
laszthatnak a tanulópárok egy-két bekezdést, de egyszerűen ki is oszthatjuk a szövegeket az ülés-
rendet követve. Az osztály létszámától függően így egy szöveget 3 tanulópár biztosan értelmez, 
ez segíti az ellenőrzést és korrekcióra, kiegészítésre is lehetőséget ad. Ugyanakkor gyorsíthatja a 
tételmondatok felírását a csomagolópapírokra. 
A sarkok vitatechnikát tekinthetjük a téma eddigi refl ektáló fázisának. Miután elkészültek a cso-
magolópapírok, kettéoszthatjuk az osztályt: az egyik fele az új irodalom és irodalmi nyilvánosság 
létjogosultsága mellett érveljen, a másik fejezze ki aggályait, gyakoroljon kritikát. Így alakulnak ki 
a szemben álló sarkok. 
Ha az osztály egésze nem vonható be a munkába, alakítsunk ki két 4 fős csoportot. A sarkokba 
rendeződött tanulók gyűjtsenek még érveket meglévő ismereteikből az általuk képviselt állás-
pont mellett, és azokat is írják fel a csomagolópapírra. Ezután építsék fel a közös érvrendszert a 
másik csoport meggyőzésére. Hagyjunk 5-10 percet a felkészülésre. Ezután a csoport választott 
szóvivője adja elő a csoport álláspontját, tehát mindkét csoport tartsa meg a maga vitaindítóját. 
Miután a két szóvivő elmondta vitaindítóját, a csoportok többi tagja is szólaljon meg, mondják el 
érveiket már a másik csoport álláspontjának ismeretében. Ha egy csoporttagot sikerült a másik 
csoportnak meggyőznie, a meggyőzött személy helyet változtat, átmegy a másik csoportba, de 
előbb indokolnia kell álláspontjának megváltozását. Az eredeti csoport tagjai ekkor újabb érvek-
kel igyekezhetnek megtartani társukat, de ugyanezen érveléssel újabb tagokat is szerezhetnek 
maguknak. Addig vitázzanak a csapatok, míg legalább két helyváltoztatásra sor kerül. Ha a vitafo-
lyamatot hosszúnak ítéljük, belátásunk szerint módosíthatjuk a szabályokat. A vitában részt vevő 
tanulók teljesítményét értékeljük. 
Ha 4 fős csoportok készülnek a vitára, az osztály többi tanulója olvassa el az összes, általa még 
nem ismert szövegrészletet, és töltsék ki a T-táblázatokat. A vita alatt jegyzeteljenek, hogy tudják 
társaikat értékelni.
A feladatok tervezett időbeosztása: 
Az ismertető szöveg elolvasása és TTM-feldolgozása 25 perc (T/8.), a két vers összehasonlítása 20 
perc (T/9.), a Schöpfl in-szöveg értelmezése 20 perc (T/10.), a publicisztikák lényegének kiemelése 
10 perc, a vita 13 perc (T/11.), az idézet elolvasása 2 perc (T/12.). 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  előzetes ismeretek előhívása, kérdések megfogalmazá-
sa, szövegértés, analízis, szintézis, műelemzés, írásbeli és szóbeli szövegalkotás, érvelés; együtt-
működési készség, tolerancia.

Cé l c s op or t  –  d i f fe renc iá l á s:  A 10. feladat megoldásakor differenciálhatunk. A c) feladatot 
a művészi formanyelvet jobban értőknek javasoljuk, a d) megoldása a legkönnyebb, az e) bekez-
dés szövege talán nehezebben értelmezhető, de a tanulókat leginkább érdeklő témát érinti.

•

•

•

•
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Munka fo rmák:  páros és frontális osztálymunka, csoportmunka, egyéni, páros és csoport-
munka, egyéni

Mó ds ze rek ,  e l j á r á s ok:  TTM-táblázat, tartalmi vázlat, T-táblázat, sarkok vitatechnika

E s zközök:  2 ív csomagolópapír, vastag fi lctollak

8. Az új irodalom térnyerése 
 A következőkben egy ismertető szöveget olvashattok a Nyugat indulásáról.

a) Mielőtt azonban elolvasnátok, töltsétek ki az alábbi táblázat bal oldali oszlopát!
 Gondoljátok végig, vegyétek számba, mi mindent tudtok már a Nyugatról!
 Párban dolgozzatok!

TUDOM TUDNI AKAROM MEGTANULOM

b) Osszátok meg munkátok eredményét a többiekkel!
 Ha olyan megállapításokat, információkat hallotok, amikre nem gondoltatok az önálló munka 

során, egészítsétek ki velük a táblázatotokat!

c) Most fogalmazzatok meg néhány kérdést, amelyre még szeretnétek választ kapni a téma feldol-
gozása során! 

 A kérdéseket a középső oszlopba írjátok!
 Ha a már meglévő ismereteitekkel kapcsolatban lennének nem tisztázott, vitás kérdéseitek, azo-

kat is ide írjátok!

d) Olvassátok el a következő szöveget! 

A Nyugat első száma 1908. január 1-jén jelent meg. Megindulását mozgalmas és eleven, kiterjedt 
és szerteágazó szellemi élet vette körül, nemcsak a sajtó arányait tekintve, hanem a könyvkiadás, 
a színház, a képzőművészet teljesítményeit is fi gyelembe véve. 

A folyóirat megjelenésének közvetlen előzménye Ady Endre fellépése volt, az Új versek íz-
lésformáló hatása, közönségtoborzó ereje. Nem tudjuk azonban, hogy az Új versek első kiadása 
milyen példányszámban jelent meg. A könyv iránti érdeklődésről csak közvetett információink 
vannak: például Ady verseinek kritikai kiadása a jegyzetanyagban közli azt a Szilágyság című he-
tilapban 1908. december 3-án megjelent rövid hírt, miszerint hamarosan megjelenik a könyv 
második kiadása: „Az Új Versek második kiadása. Manapság az írók egyre arról panaszkodnak, 
hogy a közönség komoly, irodalmi nívójú könyveket egyáltalán nem vásárol, a kiadók pedig egy-
értelemmel azt vallják, hogy ha a tankönyvek és a detektív-regények nem volnának, akkor nem 
tudnának megélni se. Ilyen viszonyok között valósággal irodalmi esemény, ha egy két és fél évvel 
ezelőtt megjelent verseskötet teljesen elfogy, s még nagyobb dolog, ha új kiadás készítését érde-
mesnek tartja a kiadó. Ady Endre munka-társunknak egyik verseskötetét, az Új Versek-et érte ez 
az irodalmi viszonyaink között ritkaságszámba menő sors, melyből a Pallas irodalmi részvénytár-
saság most, a karácsonyi könyvpiacra új kiadást készíttetett. Hisszük, hogy a verskedvelő magyar 
közönség ez új külső formájában is szívesen veszi a régi verseket, melyek Nagy Sándor művészi 
címlapjával 4 koronáért minden könyvkereskedésben kaphatók.”
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A Nyugat közvetlen előzményei között még számon tartunk néhány lapkísérletet, amelyekben 
a század első éveitől kezdve a modern irodalom, az új szemlélet hangot kapott (Magyar Géniusz, 
Figyelő, Szerda). E lapok szerkesztőségében találkozott össze a fentebb már említett alapító gárda, 
és a folyóirat már megismert programja is ott készülődött e három előzményben.

A készülő program irodalmon túlmutató pontjait Ady Endre fogalmazta meg már 1905-ben a 
Figyelő számára Az ismeretlen Korvin-kódex margójára című írásában:

„Nem olyat keresünk-e, ami nincs (…) Nem kódexi nyelven mondom, s talán a te [Korvin 
Mátyás] fi nom, de századokkal ezelőtt megállított s bekriptázott lelked fel sem fogja mindjárt: fo-
gunk-e itt mi valamikor afélét csinálni, amit mostanában különösen nagy erővel csinálnak a népek? 
Azért vagyunk-e itt, hogy teremtsünk lelkünkkel valamit a lelkünkből, ami olyan, mint a lelkünk? 
Valamit, ami a mienk, ami nemcsak más, mint – más, de méltó ékessége lehet felemelt fejünknek. 
Vagy sorsunk csak azért kavart el itt bennünket Európa közepén, hogy durva anyagot szállítsunk 
a nagy világ-vegyfolyamathoz.”

*A tehetségek minden feltétel nélkül való felkarolása (Osvát eszméje), az irodalom függetlensé-
gének védelme (Ambrus Zoltán gondolata) és európai tájékozódású nemzetszemlélet (Ady): erre a 
három gondolatra épül a Nyugat eszméje. Ignotus beköszöntő írása csak összefoglalta ezt.

Ezt a hármas programot fogadták el azok az írók, akik az alapító gárdához csatlakoztak az első 
évfolyamban. A prózaírók közül Kaffka Margit, Cholnoky Viktor, Csáth Géza, Szomory Dezső, 
Heltai Jenő. A költők sorát Ady nyitotta meg, folyamatosan csatlakozott Juhász Gyula, Kosztolányi 
Dezső, Balázs Béla és Szép Ernő, majd Babits Mihály és Tóth Árpád.

Az első év nagy fölfedezettje Móricz Zsigmond volt, mellette még a fi atal Nagy Lajos emel-
kedett ki az első évfolyamból. Hónapról hónapra nőtt a közreműködők névsora: Kuncz Ala-
dár, Karinthy Frigyes, Tersánszky Józsi Jenő, Füst Milán és Szabó Dezső is publikáltak a lapban. 
E nevekből egyértelműen kiolvasható, hogy a Nyugat legfontosabb küldetésének a kortárs magyar 
irodalom művészileg legigényesebb alkotóinak összefogását tekintette.

A Nyugat alapítói tudatosan a kor esztétizáló törekvéseihez csatlakoztak, de a folyóirat ereje 
abban rejlett, hogy nem vált szektává. Nem egyetlen irányzat, nem egyetlen csoport, még csak 
nem is egyetlen korosztály mondhatta magáénak, hanem kezdettől a sokféleség jellemezte.

Ugyanakkor a hivatalos irodalom fórumai elzárkóztak az új témák, új művészi formák elől, és 
nemtetszésüket, értetlenkedésüket éles hangú kritikákban fogalmazták meg. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, amely akkoriban még szépírókat is soraiba választott, továbbra is nagy tekintély-
nek örvendett. Ítélete mennyekbe emelhetett vagy a pokolra küldhetett. Ott a 20. század elején 
még a Petőfi -kortárs Gyulai Pál és a konzervatív egyetemi tanár Beöthy Zsolt szabták meg az 
irányt. Az Ady-nemzedék költészete tőlük nem számíthatott elismerésre. Hasonló volt a helyzet 
az 1836-ban alapított Kisfaludy Társaságban is. Ellenük a nyugatosoknak, a moderneknek meg 
kellett vívniuk a maguk harcát.

(A * jeltől Kenyeres Zoltán nyomán.)

e) Beszéljétek meg közösen, milyen kérdésekre találtatok választ a szövegben!
 A válaszokat a táblázat harmadik oszlopában rögzítsétek!
 Ide írjátok azokat az ismereteket is, amelyeket megtanultok, bár nem irányult rájuk kérdés!

f) Húzzátok alá (vagy jelöljétek más színnel, esetleg szövegkiemelővel) azokat a kérdéseiteket, ame-
lyekre nem kaptatok választ a szövegből!

g) Kérjetek segítséget tanárotoktól, hogy hol keressetek választ a megválaszolatlanul maradt kérdé-
sekre!
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9. „Az Új versek új időket hirdettek”
 Érdekes összevetésre ad lehetőséget az alábbi két vers. Azonos a címük, azonos a témájuk, mégis 

másról és másképp szólnak. 

a) Olvassátok el a verseket, és beszélgessetek róluk a kérdések segítségével!

ADY ENDRE: A SZAJNA PARTJÁN
(Új versek, 1906. december)

SZABOLCSKA MIHÁLY13: A SZAJNA PARTJÁN
(Budapesti Napló, 1908. január)

A Szajna partján él a Másik,
Az is én vagyok, én vagyok,
Két életet él két alakban
Egy halott.

A Duna partján
Démonok űznek csúfot velem,
A Szajna partján álmokba von be
Százféle, szűz szerelem.

Rákacag Páris
S a boldog Másik visszakacag,
Itt röhejes mámorba kerget
Vijjogó, éji csapat.

Ott szebb vagyok, nemesebb, hősebb,
Sejtelem-csók minden dalom,
Szent Cecilia hajol lelkemre
Álmatagon.

A Duna partján
Céda lányhoz hajt durva öröm,
A bor ad álmot
S a poharamat összetöröm.

Ott: ring lelkem muzsikás alkony
Szent zsivaján
S úgy csókolom meg az életet,
Mint orkideát a Léda haján.

A Szajna partján el-elbolyongok,
Hullanak rám a platánfa-levelek,
Platánfa-lombok.

Nem tudom mért? Hogy? De nekem drága
Az őszi tájak halavány levele,
Hulló virága.

A Tisza partján egy idő óta
Volt írva rájuk valami szomorú,
Zokogó nóta.

Levélre, lombra itt is találok;
De nótát rajtuk hiába keresek,
Hiába várok!

Milyennek látják a vers beszélői saját énjüket?
Hogy értelmezhető az Ady-vers beszélőjének az a paradox állítása, hogy „Két életet él két alak-
ban Egy halott”?
Milyen lehetőségeik vannak a lírai éneknek a Szajna partján?
Hol és miben találják meg a lírai ének igazi énjüket, önazonosságukat?

13 Szabolcska Mihály (1862–1930): viszonylag színvonalas Petőfi -epigon, a századelőn még mindig ő az egyik legis-
mertebb és legolvasottabb magyar költő

•
•

•
•
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Keressetek mindkét versben egymást ellentétező képeket, motívumokat!
Milyen értéktartományba tartoznak az egyes költeményekben a két folyóhoz rendelhető képek?
Az Ady-vers beszélője „muzsikás alkony Szent zsivaját” társítja Párizshoz, míg a Szabolcska-vers 
lírai énje „hiába keresi” ott a nótát. Hogyan értelmezitek ezt a szembeállítást?
Melyik verset érzitek hozzátok közelebb állónak? Indokoljátok a választást!

b) Olvassátok el Gellért Oszkár Nyugatban megjelent kritikáját Szabolcska Mihály legújabb köteté-
ről!

 Beszéljétek meg, mit kifogásol a kritikus a népszerű költő alkotásmódjában!

A „ki” után a „miképpen” is ő még; ugyancsak tele a régi erények mellett a régi hibákkal. A Szabolcs-
ka zenéje semmiképpen sem javul, sőt mind sűrűbben ismétlődnek a régi szóközötti megakadások, 
melyek után mintha elvágódnék ő maga is – ráomlik, amit addig játszva, könnyedén felépített. Kín 
nézni, mint vonszolja ilyenkor terhét maga után. Bizonyos, hogy szépen dalol, de kár, hogy értelem- 
és ritmusbeli szoros együvétartozások közt látható lélegzeteket vesz. És sokat dalol; jóformán léleg-
zetvétel nélkül hullatja el immár hatodik, szörnyen hullámzó színvonalú kötetét.

(Gellért Oszkár: Szabolcska Mihály „A magam ösvényén”. Nyugat 1908/1.)

c) Gyűjtsétek ki a kritikából az ironikus és gúnyos megjegyzéseket!

IRONIKUS MEGJEGYZÉS GÚNYOS MEGJEGYZÉS

10. Schöpfl in Aladár 1914-ben – visszatekintve a modernség közel egy évtizedes jelenlétére a 
magyar irodalomban – a Nyugat egyik estélyén az alábbi módon összegezte a lírában végbe-
ment változásokat.

Schöpfl in Aladár (1872–1950)

A Nyugat 25 éves írói jubileumán
Schöpfl in Aladár, Füst Milán, Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes 

•
•
•

•
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a) Olvasd el fi gyelmesen a szöveget!

(…) A belső nyugtalanság hajtja a költőket az önmagukba és a világba való mélyebb elmerülésbe. 
Idegrendszerük már nem a falun nevelt, egyenletesebb s csekélyebb intellektuális feszültségű régi 
emberek ellenállóbb, nyugodtabb, de kevésbé fogékony idegrendszere, hanem a százszorta több 
benyomás közt folytonosan nyugtalanságban nevelkedett, örökös feszültségben élő s minden legcse-
kélyebb impulzusra erősen reagáló nagyvárosi emberek komplexebb és fogékonyabb idegrendszere. 
Ehhez képest többrétű, komplexebb, az apró árnyalatokra fogékonyabb a költészet is, amely ebből 
az idegrendszerbeli diszpozícióból14 származik. Ez legfeltűnőbben két ponton nyilatkozik: a stílusban 
és a mondanivalók sokféleségében. 

A magyar stílus az új nemzedék kezén – a legkiválóbbaknál a gyökeresség legkisebb sérelme 
nélkül – sokszorosan fogékonyabb, kifejezőbb, fi nom árnyalásra képesebb és teherbíróbb lett. Mint-
ha nyelvünk nagyszerű hangszerére egész sereg új húrt feszítettek volna, szavak kifejező képessége 
megbővült, fordulatok új árnyalatokat kaptak, mondatok új ritmust. Ez különösen az új lírában, nem-
zedékünk eddigi legnagyobb eredményében, szemlélhető a maga egész gazdagságában, de nagy 
nyomatékkal nyilvánul egyik-másik prózaírónál is. Annyira új és szokatlan ez a nyelv, hogy sokaknál, 
akiknek füle még az előbbi nemzedékek nyelvbeli kincséhez van tapadva, a szabálytalanság, a sze-
szély és vakmerőség színében tűnik fel.

A másik pont, melyen a mai irodalom komplexitása nyilvánul, az irodalmi formába beleilleszthető 
mondanivalók körének rendkívüli kitágulása. A mai, új költő tárgyköre sokkal bővebb és változato-
sabb, mint csak egy-két évtizeddel ezelőtt is volt. Ez is legjellemzőbben a lírára áll, mert hiszen a 
lírikus belső életének korlátlanságával szemben az elbeszélőre és a drámaíróra ránehezedik az emberi 
életviszonyok változatlan örök egyformaságának mindenféle korlátja. A régi magyar líra tárgyköre 
csekély számú hagyományos típusra szorítkozik. Szerelem, hazafi ság, vallás, életfi lozófi a, halál – ezen 
az öt körön túl alig ment, ezeken belül termelte remekműveit. Az új líra ezzel szemben versbe tudja 
foglalni a költő lelkének ezerféle fi nom rezdülését, a hangulat minden rejtelmes változását, az élettel 
és a többi emberekkel való súrlódásának minden lelki visszhangzását, metafi zikai gondolatok miszti-
kumát, azt a költészetet, mely az élettelen tárgyakból árad.

S az egyes, hagyományos tárgykörökön belül is mennyivel több a változatosság! Hogy csak a 
líra leggazdagabb forrásánál, a szerelemnél maradjunk: ebben a régi költő tulajdonképpen csak há-
rom változatot ismert: az első pillanatnyi káprázatot, a szeretett nő után szenvedélyesen epekedő 
esenkedést és a boldog beteljesülést. Költészete voltaképpen trubadúr-költészet volt, továbbfejtése 
a szerelmi líra ama tárgy és hangköreinek, melyeket a középkor trubadúr-költészete vetett fel az iro-
dalomban. A mai költő sokkal több változatát tudja a szerelem édes-kínos játékának, ismeri a múló 
érzéki fellobbanás igézetét, az önmagával küszködő féltékenység gyötrődéseit, a férfi  lázadásait a női 
bilincs megalázásai ellen, a teljes, testi-lelki eggyéválás, a végleges egybeforradás kínzó, elérhetetlen 
vágyát. S a modern szerelmi költészet mögött mindig ott sötétlik, mint tragikai árnyék, a nemek örök, 
szünetet nem ismerő harca, az a végzet, amely két félre szakította az élők világát, olyan két félre, akik 
örökké az eggyé válásért sóvárognak, ezt soha nem érhetik el, s örök, marakodó, kiegyenlíthetetlen 
küzdelemben emésztik meg egymást. Ez a líra általában újkeletű jelenség az egyetemes irodalomban 
– minálunk a mai új nemzedékkel fejeződött ki először, s a magyar líra ezzel kapcsolódik bele a mo-
dern európai líra általános fejlődésébe.

(Schöpfl in Aladár: Új nemzedék. Nyugat, 1914; felolvasás a Nyugat március 4-i estélyén.)

14 diszpozíció lat.: hajlam, készség
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b) Mivel indokolja az előadó egy „többrétű, komplexebb, az apró árnyalatokra fogékonyabb” költé-
szet létrejöttét?

c) Írj rövid tartalmi vázlatot a második bekezdésből!

AZ ÚJ LÍRA STÍLUSÁNAK, FORMÁJÁNAK JELLEMZŐI

d) Írj rövid tartalmi vázlatot a harmadik bekezdésből!

A MONDANIVALÓ, A TARTALOM VÁLTOZATOSSÁGA A MODERN KÖLTÉSZETBEN

e) Írj rövid tartalmi vázlatot a negyedik bekezdésből!

A SZERELEM TÁRGYKÖRÉNEK BŐVÜLÉSE A MODERN KÖLTÉSZETBEN

11.  Viták az új irodalomról és az új irodalmi nyilvánosságról
 A Nyugat programja az uralkodó politikai hatalommal összefonódó, konzervatív értelmiségi elittel 

való ütközésben alakult ki. 
 Ha elolvassátok az alábbi, korabeli publicisztikákból való szövegrészleteket – és az utasításoknak 

megfelelően kitöltitek a táblázatot –, akkor egy kétpólusú képletbe rendezett áttekintést kaptok 
az induló Nyugatról és környezetéről. A képlet természetesen nem állja meg a helyét, nem egy-
szerűsíthető igenekre és nemekre, újítókra és ellenzőkre, mégis hozzájárul ahhoz, hogy betekin-
tést kapjunk a folyóirat körül zajló irodalmi vitákba.  

a) Olvassatok el egy-két bekezdést, és emeljétek ki belőlük azt a gondolatot, megállapítást, amelyik 
az új irodalom mellett vagy ellen szól!

 Rögzítsétek a megállapításokat a T-táblázat megfelelő oszlopába!
 Figyelem! Vannak olyan szövegrészletek, amelyekben vagy csak támogató, vagy csak bíráló meg-

jegyzést találtok.
 Párban dolgozzatok! 

(1)

Akarva, vagy nem akarva, ha ma magyar költő vagyok, a Petőfi  hagyományainak felhasználásával 
dalolok, ha költészetem tartalma és formái még annyira ellentétesek is a Petőfi  költészetével.

A hagyományok buzgó őrzői nem is az igazi, helyes értelemben vett hagyományról beszélnek. Ők 
egyszerűen megteszik hagyománynak a maguk s koruk világnézetét, ízlését, alkotási módját, amely 
beléjük csontosodott s amelyet örökérvényűnek szeretnének kikiáltani. Mivel pedig az ő korukban 
magyar városi élet alig volt, az ő ízlésük teljesen a falusi eszmekör művészi megalakításának körén be-
lül marad. Mivel az ő korukban a hazafi as romantika volt divatban, ezt a hazafi as romantikát akarják 
ránk erőszakolni. S mivel az ő koruk liberalizmusának kedvence az idealizálttá halványított magyar 
paraszt volt, ránk akarják kényszeríteni az ő népiességüket.

(Schöpfl in Aladár: A város. Nyugat, 1908/7.)
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AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

(2)

Mégis, gyakran hallunk pesszimisztikus hangokat, amelyek leggyakrabban a nemzeti elszíntelenedés-
sel s a nemzeti tradícióktól való elszakadással vádolják mai irodalmunkat. Ez a panasz felhangzott 
már a múltban olyanok ellen is, akiknek a műve azóta már el van helyezve irodalmunk nemzeti ér-
tékeinek kincstárában. Rendszerint nem az eleven irodalmi termelés, hanem az irodalmi tudomány 
műhelyeiből hangzik fel. Az irodalmi tudomány a múltnak kutatója és őrzője, mívelőjének szeme a 
múlt felé van fordulva s a jelennel szemben gyakran és könnyen esik optikai csalódásba. Minden kor 
szellemi életének megvannak a maga mértékei, nem lehet elmúlt korok mértékeivel mérni a mát, s 
nem lehet a fejlődés irányait a múltból merített törvényekkel és követelményekkel megkötni, sem 
irányítani. Mint az egész nemzeti életnek, úgy egyik fontos tényezőjének, az irodalomnak a fejlődése 
is, sajátságos belső törvények szerint megy végbe. (…)

(Schöpfl in Aladár: Nemzeti irodalom. Nyugat, 1917/3.)

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

(3)

Nemzetinek lenni s a tradícióval kapcsolatban maradni az irodalomra nézve nem követelmény, ha-
nem a dolgok természetéből adott állapot. Semmiféle irodalom nem vetheti ki maga alól a nemzeti 
talajt, gyökerei mindig benne vannak, csak néha könnyebben láthatók, néha meg csak gondosabb 
vizsgálat mutatja meg őket. S a tradícióból, ami életképes és amire mindenkor szükség van, az épp-
úgy átöröklődik az egyik nemzedékről a másikra, mint ahogy az ember örökli őseitől arcvonásait vagy 
csontszerkezetét. De nem lehet egyetlen kor szellemét mint egyedül érvényes nemzetit minden korra 
kötelező törvénnyé tenni, és nem lehet egyetlen nemzedék munkáját az egyedül jogosult tradíció 
bélyegével ellátni. A nemzetit a maga egész folyamatosságában kell szemlélni, mint a nemzet minden 
korszakban más és más oldalaival és erőivel jelentkező s mégis mindig egységes karakterének nyilvá-
nulását, s akkor beletartozandónak fogjuk látni a mát éppúgy, mint a tegnapot és mint a tegnapelőt-
töt. Minden régi értéket megőrizni és semmi új érték kifejlődésének útját nem állani – csak ez lehet 
a jogosult álláspont minden irodalomfejlődéssel szemben.

(Schöpfl in Aladár: Nemzeti irodalom. Nyugat, 1917/3.)

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA
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(4)

Szó ami szó, ezek a mi fi atal magyar uraink francia növendékek. Ott van, Párisban ilyen irodalom. 
Igen, ott van hosszú fekete mise is. Mondhatom, zseniálisan magyarosították át a francia földben 
termett parnasszusi virágokat. Ott, Párisban, a mely a legnagyobbszerű boszorkányüst a világon, a 
melyben fölváltva és egyszerre forr és bugyborékol minden jó és minden rossz, a mely a legrettene-
tesebb végleteket úgy teremti, hogy szinte egymást érik sisteregve: ott ez természetes. Nálunk, a mi 
társadalmunknak, a mi világunknak idegen, mert ugy az izlés, mint a gondolkodás föltételei hiányoz-
nak hozzá.15

(Rákosi Jenő, Budapesti Hírlap, 1908. dec.)

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

(5)

(…) „az ifjú irodalom egy részében” mutatkozik egy „zajos mozgalom”, mely „a magyar lélektől 
merőben idegen költői divatok utánzását és magyarázását a kultúra nevével és igényével állítja szem-
be, mindazzal, ami nemzeti lelkünknek alapvető tulajdonsága, a természetességgel, egyenlőséggel, 
egyenességgel és világossággal, mindazzal, a mi ebből a lélekből történetileg kifejlődött. (…) Éppen 
ez a jelszó az, mely az irodalmi harczot szinte kiemeli a tisztán irodalmi élet határai közül s egyete-
mesebb jelentőségűvé avatja.”

(Beöthy Zsolt: Régi szavak uj czimere. BUEA, op.cit., 1909)

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

(6)

„Az a kultúra, amelyet a kávéház biztonságos fénye és melege áraszt reánk, a félműveltség álkultúrája, 
a dolgok mélyére ható, lelket, jellemet edző, egészséges gondolatra és tettre ébresztő igazi kultúrának 
legveszedelmesebb parazitája. A mi ifjú óriásaink bizonyára a quartier latin-re16 gondolnak s az ott 
absynthe mellett vitatkozó, hadonászó, eget és földet megostromló, bozontos hajú, mocskos gallérú 
és még mocskosabb szájú genie-embriókban és züllőfélben lévő vén fi úkban látják a francia kultúra 
oszlopait, az emberi haladás zászlóvivőit.” A valódi kultúra az „otthon és baráti kör igazán intim légkö-
rében és kinn az élet szabad levegőjén, a férfi as gondolat és férfi as cselekvés porondján” jön létre. 

15 A debreceni Oláh Gábor Rákosi szerint szintén Párizsban tért rossz útra: „Vesztére egyszer odavetődik Párisba és a 
világdicsőség ez empóriumán [vásártér, piac] leissza magát benyomásaiból és mint esztétikai alkoholista kerül haza 
Debrecenbe és most versről-versre tántorog, hadban Debrecennel, az emberekkel, Magyarországgal, az istennel, 
önmagával, mindennel.”

16 quartier lat.: „latin negyed”, híres diáknegyed Párizsban
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„Jaj nekünk, ha jövő szellemi életünkre ez üti reá a bélyegét. Budapestnek nem szabad kávéházi 
városnak maradnia. A magyar nemzetből ne legyen kávéházi nemzet soha.”

(Rusticus [Tisza István]: Levél a szerkesztőhöz, 
’Följegyzések’. Magyar Figyelő, 1911/2. – idézetek)

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

(7)

Az egészséges kukacz nagyobb eszményi erő, mint a beteg elefánt, mert nemcsak hogy ő maga élhet 
egészséges életet, hanem egészségesen folytatódhat az utódaiban is. A világot pedig az egészséges 
folytatódások tartják fenn, nem a degenerálódások. Az egészséges testi s lelki erőt duzzaszt, de ezek 
hevületét nem szabad összetévesztenünk azzal, amit a láz okoz. Az abnormális közérzet izgalma: 
nem ihlet.

A „nagyok”, mi türés-tagadás, igen elfogytak már közülünk; de ha az irodalmunkban körülnézek: 
minden csakúgy forr a tisztességes munka igyekezetétől. Ha nem is építünk örököset; de nincsen 
közöttünk egy sem, aki rombol. Ezt el kell mondani. Ez nem érzelmi szempont, csak hétköznapi 
valóság: de amiből élünk és pedig tisztességgel élünk. Hozsanna a jobbnak, a szebbnek, s az – egész-
ségesebbnek!

(Bársony István: „Irodalmi »modernség«”. Magyar Hírlap, 1909. január 23.)

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

(8)

Magyarországon, az irodalom s a művészet pártolásának hagyományos hazájában ma már kezdik 
nem pártolni az irodalmat, s a művészetet. Sőt egy idő óta valóságos kultúrellenes hangulat kezd 
elterjedni a konzervatívabb társadalmi rétegekben, melyek, helyes ösztönnel, igen megkerülgetettek-
nek kezdik magukat érezni hatalmi érdekeikben – s az erkölcs, a nemzet, a vallás és egyéb javak jel-
szavaival folyó ördögüzésben a füstölőt buzgón kezelgeti minden fajtáju hivatalosság. Mindazonáltal: 
soha annyi igazi kultúra nem volt Magyarországon, mint most van; (…) ma több szükség van értelmes 
és iskolázott emberre, mint bármikor ezelőtt. Ezért nagyobb is a fogyasztás lelki táplálékban, s ez a 
fogyasztói szükség századok óta először teremt nálunk tudományos és művészi életet, érdeklődést 
és közvéleményt.

(Ignotus: Új művészet. Nyugat, 1909/8.)
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AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

(9)

(…) a magyar irodalom maga is súlyos lappangó válságokba sodródott. Ma már kétféle irodalmunk 
van. Az egyik irodalmi társaságainkban a múltak tisztes hagyományaira építve dolgozik – meg kell 
vallani elég bágyadtan – és a magyar nyelv eredeti szépségéhez és tisztaságához törhetetlenül ra-
gaszkodik. A másik jobbára a napi sajtóban és a színpadon destruktív rajongásokba van elmerülve 
s a magyar nyelvet nemhogy előbbre vinné, de sőt azt olykor vérlázító idegenségekkel és nyegle 
eltorzításokkal rombolja. Hogy a kiegyenlítés, vagy amint mondani szokás, a „megértés” éppen itt a 
legsürgősebb, azt könnyű megérezni. Nyelvünk és irodalmunk anarchiája a legegyenesebb úton vezet 
a nemzeti és állami romlás felé.

(Kenedi Géza: Gondolatok a destrukcióról17. Magyar Figyelő, 1911.)

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

b) Írjátok fel a megállapításokat a terem két sarkában (két falán) elhelyezett csomagolópapírokra is! 
 Rendezzétek meg a sarkok vitáját az új irodalom létjogosultságáról, milyenségéről!
 A vita során használjátok, mozgósítsátok minden eddigi ismereteteket a Nyugatról és környezeté-

ről! 

12. Az alábbiakban részletet olvashatsz egy publikációból, amelyben a ma irodalomtörténésze 
tekint vissza a Nyugat indulására.

 Olvasd el a részletet, és húzd alá magadnak azt a megállapítást, amely új szempontot jelent a 
folyóirat értékeléséhez! 

A kulturális modernizáció elkötelezettjévé mindenekelőtt Osvát Ernő öröksége tette a lapot, 
aki a megújulásban kizárólag annak esztétikai tartalmaira, az egyéni tehetség viszonylag tág 
ízléshatárokon belül vett megnyilatkozására és fejlődésére volt fi gyelemmel. Osvát neve, mint 
a laphoz tartozó értékek legkisebb közös többszöröse, egyet jelentett az irodalom autonómiá-
jának programjával, ami egy új társadalmi szereplő, a lateiner értelmiségivel konkuráló, nagy-
városi, politizáló szabad értelmiségi megjelenésével és megerősödésével hozható kapcsolatba. 
Az irodalom autonómiájának esztétikai programját a Nyugat győzelemre vitte.

(Schein Gábor)

17 destrukció lat.: bomlasztás, züllesztés
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LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK 
T/8.

a)–b)    egyéni
c), f), g)  Olyan kérdések is felmerülhetnek a megbeszélés során, amelyekre a szöveg nem ad 

választ! 

T/9.

a)  A versekben 2 folyó, 2 világ, az itt és ott világa szembesítődik egymással. Ady versében a be-
szélő én osztottsága jelenik meg (a Másik és az én élete és alakja), ugyanakkor a paradox ál-
lítás arra utalhat, hogy ehhez az osztottsághoz a beszélő halotti állapota társul, vagyis ebben 
a létállapotban nem tapasztalhatja meg a teljességet, mindkét élete csonka. A két alakhoz az 
értékek mentén kettévált világok társíthatók. Az egyik, az ottani világ, a Szajna parti álmokkal 
vigasztaló, a jobbik ént előhívó, az elérendő, a vágyott (szerelem, boldogság, szépség, ihlet, 
teljes élet). A beszélő „honvágya”: a lélek otthonosságának vágya, a belső hazatalálás igénye. 
A Duna partján élő ént egy értetlenül csúfolódó, röhejes mámorba kergető, durva magyar 
világ veszi körül, a taszító, eltávolító haza. A Szabolcska-vers beszélőjének helyzetét a Szajna 
partján a fájdalmas nincs határozza meg, az itt világában a kínzó hiány van jelen (hiányzik 
neki az otthoni világ nótás teljessége). Az én a „nóta igényével” bolyong, emlékezik, hazavá-
gyón fáj a szíve. Létállapotát az érzelmeskedő, honfi búval bélelt honvágy jellemzi. 

b)   Gellért Oszkár a költemény, a verssorok tagolását kifogásolja Szabolcska műveiben, hogy 
széttördeli a verssorokat, ami által sérül verseinek értelmi, hangzó egysége. 

c)

IRONIKUS MEGJEGYZÉS GÚNYOS MEGJEGYZÉS

Bizonyos, hogy szépen dalol, de kár, hogy (…) 
látható lélegzeteket vesz.
jóformán lélegzetvétel nélkül hullatja el 
6. kötetét

mintha elvágódnék ő maga is – ráomlik, amit 
addig játszva, könnyedén felépített. Kín nézni, 
mint vonszolja ilyenkor terhét maga után;
szörnyen hullámzó színvonalú a kötet

T/10.

b)  A költők mélyebben merülnek el önmagukban és a világban ← mivel a nagyvárosi emberek 
komplexebb és fogékonyabb idegrendszere jellemzi őket, hiszen állandó benyomások közt 
folytonosan nyugtalanságban nevelkedtek, örökös feszültségben élnek, s minden impulzusra 
erősen reagálnak.

c)  A stílus, a forma jellemzői (kötődve a hagyomány folytonosságához): kifejező, fi nom árnyalásra 
képes és teherbíró, a szavak kifejező képessége megbővült, a fordulatok új árnyalatokat kaptak, 
a mondatok új ritmust. Ez különösen a lírában tetten érhető; sokaknál ellenérzést vált ki.

d)  A mondanivaló, a tartalom jellemzői: sokféle és változatos téma (főleg a lírára érvényes ez): 
a költő lelkének ezerféle fi nom rezdülése, a hangulat minden rejtelmes változása, az élettel 
és a többi emberekkel való súrlódásának minden lelki visszhangzása, metafi zikai gondolatok 
misztikuma, az élettelen tárgyakból áradó költészet. ↔ A régi magyar líra tárgyköre: szere-
lem, hazafi ság, vallás, életfi lozófi a, halál.

e)   A szerelem tárgykörének bővülése: a költő sok változatát tudja a szerelem édes-kínos já-
tékának, ismeri a múló érzéki fellobbanás igézetét, az önmagával küszködő féltékenység 
gyötrődéseit, a férfi  lázadásait a női bilincs megalázásai ellen, a teljes, testi lelki eggyéválás, 
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a végleges egybeforradás kínzó, elérhetetlen vágyát; a nemek örök, szünetet nem isme-
rő harcát, s hogy e küzdelemben megemésztik egymást. ↔ A régi költők három változata 
a szerelemre: az első pillanatnyi káprázat, a szeretett nő utáni szenvedélyes epekedés és 
a boldog beteljesülés (lényegében a középkori trubadúrköltészet továbbélése).

T/11.

a)

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG 
ÉS AZ ÚJ IRODALOM ÉRTÉKEI

AZ ÚJ IRODALMI NYILVÁNOSSÁG ÉS AZ ÚJ 
IRODALOM BÍRÁLATA, ELMARASZTALÁSA

– Petőfi  hagyományainak felhasználása
–  nem engedi magára erőszakolni a falusi esz-

mekört, a hazafi as romantikát, a népiességet
–  az irodalom fejlődésének megvannak a maga 

belső törvényei
–  a fejlődés irányait nem határozhatják meg a 

múltból vett törvények és követelmények
–  magától adódó, természetes dolog, hogy az 

irodalom nemzeti és kapcsolatban marad a 
hagyománnyal

–  a nemzeti jelleget folyamatában kell szemlél-
ni

–  minden régi értéket megőrizni és semmi új 
érték fejlődésének útjába nem állni

– nemzeti elszíntelenedés
– a nemzeti tradícióktól való elszakadás 

–  a fi atal írók „francia növendékek”, az otta-
ni irodalom teremt „rettenetes végleteket”, 
tőlünk ez idegen

–  a magyar lélektől idegen költői divatokat 
utánoz és magyaráz

–  szembemegy a nemzeti lélekkel, amelynek 
alapvető tulajdonsága a természetesség, 
egyenlőség (?), egyenesség és világosság

–  Budapest nem maradhat kávéházi város
–  a magyar ne legyen kávéházi nemzet, mert 

az egyenlő a félműveltség álkultúrájával (ami 
az igazi kultúra parazitája)

–  az abnormális közérzet izgalma ez: nem ihlet 
(ez degenerálódás, rombolás, nem tisztessé-
ges munka, nem egészséges)

    (valami olyan dolog történik itt, amitől) 
elvesztik pártolóikat a művészetek, sőt ez 
kultúraellenes hangulatot terjeszt a konzerva-
tív társadalmi rétegekben
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4. lépés: 13–15. feladat

32. oldal

45 PERC

T/13–15.

–  igazi kultúra van Mo.-on, „nagy a fogyasztás 
lelki táplálékban”, s ennek következménye a 
tudományos és művészi élet, érdeklődés és 
közvélemény

– az irodalom válsága következett be
–  a magyar nyelvet idegenségekkel és torzítá-

sokkal rombolják
–  nyelvünk és irodalmunk anarchiája a nemzeti 

és állami romlás felé vezet

T/12. 

„Az irodalom autonómiájának programja egy új társadalmi szereplő, a lateiner értelmiségivel 
konkuráló, nagyvárosi, politizáló szabad értelmiségi megjelenésével és megerősödésével hozható 
kapcsolatba.”

Taná r i  in s t rukc iók 

Ez az óra a kávéházakról érdekes, kiegészítő ismereteket közöl a tanulókkal, bepillantást enged 
a korszak irodalmi életének hétköznapjaiba, abba a kávéházi kultúrába, amely mintául szolgált 
több európai nagyvárosnak a társasági fórumok kialakításában. Egyúttal az órán a szövegalkotá-
si–szövegértési készség fejlesztése is kiemelt cél. 
A kávéházakról szóló leíró szövegek ne legyenek hosszúak, 5 percnél tovább ne írjanak a tanulók. 
Mindenki olvassa fel padtársának az elkészült leírást, de egy-két szöveg (különösen, ha van saját 
élményű leírás) az osztály előtt is elhangozhat. 
A Kosztolányi-szöveg rövid stíluselemzését önállóan oldják meg a tanulók, de ellenőrizzük a meg-
oldást (T/13.). 
Ezután 6 fős csoportban dolgozzák fel az ismertető szöveget (T/14.). Mindegyik csoport ugyan-
azon a feldarabolt szövegen dolgozik. A „vak kéz” egy olyan együttműködésen alapuló tanulási 
technika, amely lehetőséget ad a tanulóknak arra, hogy egy téma több vetületét megismerjék 
abból a célból, hogy ezután közösen alakítsák ki a szöveg struktúráját. Az eljárás teret enged 
a tanulói kreativitásnak, hiszen nemcsak tanítják egymást a csoport tagjai, hanem lehetőséget 
kapnak arra is, hogy önállóan találjanak logikai sorrendet a szöveg újjáépítéséhez. A technika 
magasabb szintű gondolati műveleteket igényel, éppen azért választottunk viszonylag könnyen 
értelmezhető, ismeretterjesztő szöveget az eljárás alkalmazására. Így a különböző képességű, ér-
deklődésű tanulóknak is élményt jelenthet a munkában való részvétel. Természetesen nem csak 
egyetlen helyes megoldás létezik a szöveg logikájának újraépítésére, ezért a tanulói megoldások 
többféle logikát követhetnek. Hagyjunk időt az eltérő megoldások összevetésére, a saját logika 
melletti érvelésre. 

•

•

•

•
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Az utolsó két feladat [T/15./a),b)] alternatív javaslat otthoni munkára. Minden tanulónak egy írás-
beli szövegművet létre kell hoznia. A következő óra elején hallgassunk meg különböző műfajú 
írásokat, és értékeljük őket szóban, vagy a beadott munkákat értékeljük szövegesen és/vagy szá-
zalékosan, jeggyel stb. De az is elképzelhető, hogy a kreatív írásfeladatot (RAFT-technika) oldják 
meg a tanulók csoportban az órán a „vak kéz” helyett. 
A feladatok tervezett időbeosztása:
A leíró szöveg elkészítése és felolvasása 10 perc, a Kosztolányi-szöveg elolvasása és elemzése 10 
perc (T/13.), szövegfeldolgozás a vak kéz technikával 20 perc (T/14.), otthoni feladat kiadása 5 
perc. 

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  írásbeli szövegalkotás, szövegelemzés, analízis, szinté-
zis, érvelés, értékelés, kreatív írás

Cé l c s op or t  –  d i f fe renc iá l á s:  az egész osztály

Munka fo rmák:  egyéni, páros, egyéni és csoportmunka, egyéni

Mó ds ze rek ,  e l j á r á s ok:  képleírás, vak kéz technikája, RAFT vagy esszé 

E s zközök:  A 14. feladat szövegrészletei kártyákon (annyi feldarabolt szöveg, ahány 6 fős cso-
port dolgozik együtt). 

13. Nyugat-irodalom – kávéházi irodalom 
 Milyen egy mai kávéház? 
 Jártál már „igazi” kávéházban (nem presszóban, cukrászdában)? 

a) Ha igen, írd le belső terét, hangulatát, szolgáltatásait! 
 Ha nem, képzeld el, hogy milyen lehet!
 Segítségül mellékelünk néhány képet. Az első két kép mai, modern kávéházak belső terét ábrá-

zolja, a másik hármon egy régi, patinás, eredeti tervek alapján felújított kávéház épülete és két 
terme látható.

 Melyikbe mennél el szívesen? Válassz a képek alapján, és választásodat indokold! 
 Az indoklásban készíts 4-5 mondatos leírást a képről!

A legújabb budapesti kávéházak egyike,  Babits Kávéház (Szekszárd)
a Dunapark Kávéház

•

•
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A Centrál 2007-ben

és két helyisége:

A Hét (dohányzóterem)   A Nyugat (nemdohányzó terem)

A helyiség névadója A Hét című irodalmi és 
közéleti lap, melyet közel 20 éven át a Centrál 
Kávéházban szerkesztettek. 
Karinthy Frigyes törzshelye a kávéháznak 
ezen a részén volt. 

b) Olvassátok föl egymásnak írásaitokat!

c) Kosztolányi Dezső egyik Esti Kornél-novellájában is olvashatunk egy leírást egy budapesti kávé-
házról.

 Olvasd el a bekezdést, és hasonlítsd össze saját leírásoddal!
 Mitől, miben más a szépirodalmi megjelenítés?

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (Ötödik fejezet, melyben egyetlen hétköznapjának, 1909. szeptember 
10-ének mozgalmas és tanulságos leírása foglaltatik, s megelevenül az az idő, mikor még I. Ferenc 
József ült a trónon, és Budapest kávéházaiban csak különböző irányokhoz, iskolákhoz szító modern 
költők tanyáztak.)    

Pörkölték a délutáni kávét. Aromája megcsiklandozta orrukat. Fönn a karzat, a csavart, aranyozott, 
barokk oszlopaival, mint egy buddhista templom, várni látszott valamit. (…)

A kávéház zúgott, a zaj a karzaton egyre erősödött. Ebben a harsány lármában érezték életük 
ütemét, azt, hogy mennek valahová, hogy haladnak előre [ők hárman, Kanicky, Sárkány és Esti]. Min-
den asztal, minden fülke el volt foglalva. A füstből viharfellegek tornyo sultak. Jólesett elnyúlni ebben 
a gőzben, ebben a meleg pocsolyában, semmire se gondolni, fi gyelni, hogy fortyog és bugyborékol, 
s tudni, hogy azokat, akik benne lubickolnak, lassanként elernyeszti, megabálja, összefőzi, együvé 
kotyvasztja, egyetlen zsibongó korhelylevessé. Elszórva a különböző asztaloknál, bársonypamlago-
kon, székeken mindennapos ismerőseiket látták. Mind-mind megérkeztek. (…)

A terem elnevezése tisztelgés a Nyugat című 
folyóirat előtt, hiszen itt volt e lap főhadiszállása. 
Itt alapították meg 1908-ban, majd nyolc éven 
keresztül mindennaposak voltak itt a 
szerkesztőségi összejövetelek.
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Ezek mind egyszerre beszéltek. Arról, hogy van-e az embernek szabad akarata, hogy milyen alakú 
a pestisbaktérium, hogy mennyi Angliában a munkabér, hogy milyen messze van a Sirius, hogy mit 
értett Nietzsche az „örök visszatérés”-en, hogy jogos-e a homoszexualitás, és hogy Anatole France18 
zsidó-e. Mindennek bele akartak hatolni az értelmébe, gyorsan és alaposan, mert bár nagyon fi atalok 
voltak valamennyien, alig többek húszévesnél, úgy érezték, hogy már nincs sok idejük.

14. A múlt század eleji kávéház  
 Az alábbi szövegrészletek egy irodalmi kávéház hétköznapjaiba engednek bepillantást.
 Dolgozzátok fel a szöveget csoportban a vak kéz technikájával!

A munkafolyamat menete a következő:
Vegyétek át tanárotoktól a „feldarabolt szöveget”. A csoport minden tagjának lesz így egy saját 
szövegegysége.
Mindenki olvassa el a maga szövegrészletét abból a célból, hogy annak tartalmát a többiekkel 
ismertetni tudja.
Ismertessétek meg saját részletetek tartalmát a többiekkel.
Most rakjátok össze az „eredeti szöveget”. Találjatok egy lehetséges logikai sorrendet a szöveg-
elemeknek, építsétek újra a szöveget.
Hozzatok konszenzusos döntést egy lehetséges logikát követve. (Ha nem sikerül, rögzítsetek 
több megoldást.)
Végül a csoportok mutassák be egymásnak megoldásaikat. Vessétek össze ezeket, refl ektálja-
tok mások megoldásaira, vitázzatok róluk.   

(A szöveg forrása: Csapó Katalin: A százéves irodalmi kávéház, a „Newyork”, http://www.bparchiv.
hu/magyar/kiadvany/bpn/12_13/newyork.html#jegyz44)

a) A sok író és művész mellett illik megemlékezni a pincérekről, a csendes, segítőkész pártfogókról 
is, akik megteremtették a kávéházban dolgozó szegény, de tehetséges ifjú nemzedék számára a 
megfelelő körülményeket. Egyikük, a titokzatos korú és nemzetiségű „Jean” – polgári nevén Jozef 

18 Anatole France (1844–1924): francia író, költő, kritikus, akadémikus

•

•

•
•

•

•
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Bezalel – szinte minden nyelven beszélt (rosszul). Az egykori artista a vendégek minden szokását 
és kívánságát elleste, és kérés nélkül is teljesítette: Krúdy úr söre ne legyen hideg, Bródy Sándor-
nak sötét tejeskávé, zsemlye és parádi víz. Langyos kávé sok habbal Karinthynak, Szini úrnak két 
négyperces tojás pohárban, Molnár Ferencnek francia konyak.

b) Harsányi Adolf jó hírű kávés volt, a kávéstestület nagyemlékezetű elnökmestere. Mindemellett 
szeretetreméltó egyéniség, udvarias, mosolygós és barátságos. Ő volt az üzlet lelke, aki ráadásul 
még az irodalmat is kedvelte és pártolta. Bevezette az „írótálat” vagy másként a „kis irodalmit”, 
ami nem volt más, mint kevés sonka, szalámi és sajt csinosan tálalva fi llérekért vagy hitelre, kizá-
rólag az írók számára. Sokan bizony ebből éltek a nehezebb időkben.

c) Lent, egy földalatti raktárhelyiségben demizsonszám állt a kiváló, Müller-féle „antracéntinta” és 
a legkorszerűbb írókészletek tucatjai. Tapperek19 gondoskodtak arról, hogy a türelmetlen író ne 
szivarhamuval szárítsa fel tintafoltos kéziratát. Nem csoda hát, hogy hamarosan az írótársadalom 
érezte magát a legotthonosabban Harsányiék „palotájában”.

d) Harsányi maga is gyakran leült vendégei közé kávézni és kártyázni. Lakásából elhozta a teljes 
tizenhat kötetes Pallas Lexikont, és a mai konyhabejárat helyén lévő raktárhelyiségben helyezte 
el. A munkájában elakadt íróembernek csak füttyenteni kellett, az újságos gyerek már hozta is a 
kívánt kötetet. De egyéb nélkülözhetetlen segédkönyv is rendelkezésre állt: Budapest teljes Lak- 
és Címjegyzéke, Magyarország Helységnévtára, a Tiszti Címtár, a Pénzügyi Kompassz20 és a téli és 
nyári Vasúti Menetrend.

 A Harsányi testvérek idejében megtalálható volt itt minden nagy bel- és külföldi hírlap a New 
York Timestól a Neue Züricher Zeitungon át a párizsi Figaróig, a bécsi lapok teljes választéka, és 
mindehhez még vagy 400 vidéki újság.

e) „A pazar Newyork kávéházban kitisztították a cipődet, kivasalták a ruhádat, késő este is megbo-
rotváltak, lenyírták a hajadat, megigazították a körmödet (...) a kávéház műhely és íróasztal volt, 
balsorsban lakás és éjjeli szállás is, hiszen hajnaltól hajnalig nem kellett belőle kimozdulni. Mindig 
akadt benne egy-egy megüresedett játékszoba, amelyben két újságpapírossal letakart nádszéken 
egy-két órát alhatott az ember” – írja Heltai Jenő.

f) Sok pincér nevét megőrizte az emlékezet, de az igazi irodalmi főpincér Reisz Gyula volt. Tőle 
kaptak az írók „kutyanyelvet”, írószert, biztatást, aszpirint, sőt, közvetve állást is. Ezen felül ka-
pucinereket literszám és a „kis irodalmit” hitelbe. „Gyula” különös érzékkel ismerte föl a tehetsé-
geket, és megszerette őket. Számukra korlátlanul adott hitelt, huszonhat éven át. Ő volt az írók 
támasza, titkára, pénztárosa, tanácsadója, lektora, bírálója, kritikusa, buzdítója és meghitt barátja 
mindazoknak, akiket arra érdemesnek tartott. Halálakor többen elbúcsúztatták, de mind közül 
leginkább Szép Ernő mondta ki az igazságot nekrológjában: „Gyula a szónak egyenes értelmében 
fogta fel a fi zető szerepét. Fizetett. A differenciát fi zette, ami az illúziónk meg a sorsunk között 
volt, és ami volt a keresetünk meg a könnyelműségünk közt, és azt a differenciát, amit ő érzett a 
becsünk meg a megbecsültetésünk között.”

15. Házi feladat
 Válassz a két feladat közül!

19 tapper ang., biz.: itatós (papírnyomó)
20 kompasz rég.: címtár jellegű gazdasági kézikönyv
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a) Egy témáról különböző szerepekben
 A kávéházi hétköznapok megismerése lehetőséget ad arra, hogy különböző publicisztikai és hi-

vatalos műfajokban kipróbáld magad.
 A táblázat változatos témákat, műfajokat, kommunikációs helyzeteket kínál a szövegalkotásra. 

Válassz közülük egyet, és hozd létre az írásművet! Írásod terjedelme ne haladja meg az egy ol-
dalt!

FELADÓ CÍMZETT TÉMA MŰFAJ

A Budapesti Napló 
tudósítója 

Az újság olvasói Elfogyott a tinta a 
Centrálban

Tudósítás 

A Vasárnapi Újság 
munkatársa

Az újság olvasói Új kötete jelent az 
ismert írónak

Interjú 

Egy kávéházi főpincér A Hunguest Hotel 
igazgatótanácsa

A kávéház üzemelteté-
si jogának elnyerése

Pályázati levél

Egy ismert író A Nyugat olvasói Nagy a füst a New 
Yorkban

Jegyzet 

Egy törzsvendég A kávéház tulajdonosa A szolgáltatások köré-
nek bővítése 

Nyílt levél

b) Szini Gyula 1917-ben a Nyugatban tette közzé hosszabb írását Irodalmi kávéházak címmel (Nyu-
gat, 1917/1.).

 Olvasd el a leírásokat, és válaszd ki közülük azt a kávéházat, amelyikbe szívesen elmennél!
 Választásodat rövid esszében indokold!

„Vachette”, párizsi diák-kávéház a boulevard Saint-Michel és rue des Écoles sarkán. Néhány évvel 
ezelőtt végképp megszűnt. A „Vachette” mindig zsúfolva volt, alig lehetett benne helyet kapni. 
A diákok, fi atal művészek, írók és egyéb bohémek bizalmas lábon álltak a pincérrel, aki pénzügymi-
niszterük és hitelezőjük is volt. Rendes polgárember csak kíváncsiságból telepedett le az asztalhoz, 
mert a pincér udvarias és szemtelen is volt egyszerre, amilyen csak a Quartier Latin gyermeke tud 
lenni. Ebben a kávéházban fi atal írók szívesen megmutatták a helyet, ahol Verlaine Paul kopasz 
homlokával, faun arcával egy pohár absynthe fölé hajolt, és hallgatta, hogy körülötte a fi atalabb 
nemzedék a „vers libre” körül csatázik. Fiatal festők viszont a Gauguin Paul törzsasztalát mutatták, 
ahol ez a tőzsdeügynökből festővé átszellemült apostol a művészetről való új tanait hirdette, míg rá 
nem unt minden kultúrára, és Tahiti szigetére, az egyszerű vad emberek közé menekült. A két nagy 
Paul egykori asztalai körül a világ mindenféle nemzetének ifjúsága, még kínai, japáni, hindu, maláj és 
dél-amerikai kreol is hemzsegett. Ezt a Bábelt is szétzavarta a háború...

Kávéház a Cityben. A London Bridge közelében tértem be egy ódon, komor Citybeli kávéházba. Régi 
metszetek keltek bennem életre. A füstös, boltíves mennyezet, a nagy lángrózsával égő nyitott gáz, a 
komor feketebőrös padok, székek, a kerek márványasztalok és az ósdi kassza-trón fölött nyomtalanul 
múltak el nehéz évtizedek. Ez még a tipikus londoni kávéház, amilyennek régi leírásokból ismerjük. 
Itt ül a Citybeli kereskedő a fején cilinderrel, amit a világért nem tenne le, olvassa a „Times”-t, amit az 
utcán vásárolt, és miután két perc alatt a feketéjét is megitta, a börzehíreket is átolvasta, már robog 
a dolga után. Itt még szabad dohányozni, pöfékelni, nem, mint a modern londoni kávéházakban, 
ahol a füstölés csak a külön dohányzóban van megengedve. És ósdi, múlt századi formájúak a csé-
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szék, a kanalak, a poharak. A cukorhoz itt még csiptetőt adnak, és a kávés burnótszelencéből kínálja 
törzsökös vendégeit. A kassza tündére örökké álmos és ábrándos, mintha egész életén át ugyanazt 
a Dickens-regényt olvasná, ki tudja hányadszor. Komorak a falak, komor a pincér, odakinn ködös az 
utca és mintha szénpor lepne el mindent és rakna újabb rétegeket évszázadok fekete emlékeire: a 
gépiesen egyforma, gépiesen csöndes és aranymilliókat fölhalmozó üzleti London lelkének megfelelő 
robot-kávéház ez.

Café Aragno, a római élet legizzóbb fókuszában, a „Corso”-n, a parlament és a szerkesztőségek közelé-
ben fekszik, és ennélfogva az Örökváros legnyugtalanabb, örökké zsibongó, mindig zsúfolt kávéháza. 
Néha nehezebb benne helyet kapni, mint valamely olasz kabinetben miniszteri széket. Az „Aragno” a 
modern Róma „basilicá”-ja. Ajtai, tükörablakai örökké nyitva vannak, akár megfagy a víz a mosdótál-
ban, akár az inget is leolvasztja az emberről a hőség. Mert ez a két szélsőség néha ugyanarra a napra 
esik Rómában. Kívül a Corson és a szomszédos piazza Colonná-n ember ember hátán nyüzsög, vitat-
kozik, állva újságot olvas vagy zenét hallgat. Ezekben a vacsora előtt való órákban egész Róma az ut-
cán van, csak a megáradt forgalom egy-egy hulláma csap be az „Aragno”-ba. De a kávéház szorosan 
hozzátartozik az utcához, és jóformán nincs is tőle elkülönítve. Pokoli zajban, kávéházi csörömpölés 
közt tárgyal itt az államférfi  a politikus újságírókkal, akik a „Montecitoris” esti üléseiről jöttek el vele 
együtt és tömegesen meginterviewolják. Itt tárgyal a kiadó a világhírű íróval, aki könnyen lángba tudja 
borítani Olaszországot. Itt alkudozik legújabb gavallérjával az előkelő kokott, akinek nevét az egész 
Corso ismeri. És ide tér be nagy tömeg kíséretében a bolond gróf, aki az imént a Colonna-téren esze-
lősen vicces, zavaros beszéddel haranguirozta a népet. Közben az utcáról behallatszik a rikkancsok 
elnyújtott gajdolása, lapcímek ordítása. A kép mindig ugyanaz mindennap, és ha képzeletemben újra 
magam előtt látom az egészet, előttem van az a nagyhangú, örökké forrongó szó-katlan, amiből az 
olasz hadüzenet kipattant.

Das Silberne Kaffeehaus a bécsi belvárosban a Plankengasseban volt, és 1911-ben került csákány alá. 
A bécsi irodalmi kávéházaknak legrégibb fönnmaradt típusa volt. Ebben a kávéházban „Alt-Wien” 
hangulata áradt szét, mely a modern Bécs lármája elől itt találta egyik utolsó menedékét. A régi Bécs 
becsületes és gazdag szolidsága ott volt az ósdi kávéház minden bútordarabján és gazdag fölszerelé-
sén, ezüstből voltak evőkészletei, kávéscsészéi, ruhafogasai. És ugyanaz a nemes patina tette előkelővé 
a kávéház múltját is. Nevezetesebb vendégei különböző időkből ezek voltak, gróf Auersperg (költői 
nevén Anastasius Grün); Grillparzer; a magyar születésű Lenau; Raimund, a híres „Verschwender” című 
darab szerzője; Bauernfeld, az író; Castelli, a bécsi Anakreon és végül Alt-Wien két keringőkirálya: 
Strauss és Lanner. Bécs különben is a legrégibb kávéházi városok egyike. És nem messze lehetett a 
Silbernes Kaffeehaustól a legrégibb bécsi kávéház sem, amelyet 1683-ban nyitottak meg.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
T/13.

a)–b) egyéni
c)  Nagyon érzékletes a leírás, minden érzékszervre ható (szaglás – a pörkölt kávé aromája, 

dohányfüst; látás – aranyozott oszlopok; hallás – zúgás, zaj, harsány lárma; tapintás – gőz, 
meleg pocsolya; szinesztézia – zsibongó korhelyleves). Dominálnak a költői képek: a karzat 
mint egy buddhista templom (hasonlat), a kávéház – meleg pocsolya, mely fortyog, bugy-
borékol (metaforák), megabálja, összefőzi (megszemélyesítés) stb. Az egyszerre beszélést a 
halmozott mellékmondatokkal  (arról, hogy …) és a felsorolt témák váltogatásával (fi lozófi a, 
természettudomány, politika) teszi szemléletessé Kosztolányi.
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5. lépés: 16–17. feladat

39. oldal

90 PERC

T/16–17.

T/14. 

b), d), c), a), f), e) vagy e), b), d), c), f), a) 

T/15.

egyéni 

Taná r i  in s t rukc iók 

A Nyugat fejezet második részében lírai művek és poétikai tanulmányok, kritikák elemzésével 
közelítünk a modernség vagy másképpen irodalmi modernizáció lényegének megragadásához. 
Nem elsősorban a klasszikus modernség térnyerésének bemutatására vállalkozunk – hiszen ez 
részben megtörtént a Kosztolányi fejezetben és a Korszak, korstílus, stílusirány fejezetben, részben 
pedig a Nyugat fejezet után, az egyes alkotói életművek megismerésekor lesz hangsúlyos. Inkább 
azt szeretnénk illusztrálni, hogy a Nyugat egyes alkotói milyen költői megszólalásmódokat képvi-
selnek, és ezek által hogyan kapcsolódnak a „régihez”, a romantikus hagyományhoz, a nemzeti 
klasszicizmushoz, vagy válnak éppen maguk is „régivé”, hagyományossá az új költői beszédmód 
mellett. „A modernizáció talán legalapvetőbb kérdése az irodalom szempontjából mindig az volt, 
hogy beépíthetők-e a szereptudat alfabetikus hagyományaiba a tanulás, az önépítő átalakulás 
erői. (…) Így jelenik meg a harcos modernség magatartásformája mellett a XX. századi magyar 
modernizációk jellemzőbb tünetcsoportja, a tétova modernségé, az óvatos modernségé, az ómó-
di modernségé” (Vas István kifejezését idézi Schein Gábor). 
Az Ady-versek értelmezését egy dupla órára tervezzük. Középpontban a Hunn, új legenda c. 
vers elemzése áll, a másik két vers értelmezésére kevesebb időt szánunk. Az ars poetica-verset 
szakértői csoportokban dolgozzák fel a tanulók [A), B), C), D), E) csoportok], osztálylétszámtól 
függően két-három szakértői csoport is dolgozhat ugyanazon a szempontú elemzésen. Hagyjunk 
elegendő időt mind a szakértői, mind az alapcsoportokban folyó munkára, segítsük a tanulók fel-
adatmegoldását, és mielőtt közösen megbeszélnénk az e) és f) feladat kérdéseit, kérdezzük meg 
őket, hogy maradt-e számukra megválaszolatlan kérdés a verssel kapcsolatban. 
Az E) csoport feladatának megoldására (összehasonlítás a József Attila-verssel) kérjünk fel olyan 
tanulókat, akiknek irodalomértése, érzékenysége, kritikai gondolkodása átlagon felüli, hogy az 
adott időkeretben együttműködve meg tudják oldani az összehasonlítást. 
A Dunánál azért fontos vers, mert a késő modernség múlthoz, történelmi és irodalmi hagyomány-
hoz való viszonya fogalmazódik meg benne. 
A másik két Ady-vers értelmezése (T/17.) párban történik, szabad választás alapján vagy az egyi-
ket, vagy a másikat értelmezik írásban a tanulók. Mindkét megoldásból olvassanak fel 2-3 elem-
zést, és közösen értékeljük a munkákat.
A feladatok tervezett időbeosztása:

•

•

•

•

•

•
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A 16. feladatra 60 perc [az a)–c) feladat 15 perc, d): szakértői csoportok 20 perc, alapcsoportok 
20 perc, e)–f) feladat 5 perc]; a 17. feladatra 30 perc.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, elemzési készség, korábbi tudás mozgósí-
tása, egybefoglalás, együttműködés, tolerancia, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, értékelés 

Cé l c s op or t  –  d i f fe renc iá l á s

Az A), B) és C)  csoportok feladatai – a költői szerepek szerinti értelmezés – kb. azonos nehézségi 
fokúak, a D) csoportok viszont – amelyek a nyelvi megalkotottságot vizsgálják – felkészültebb, 
biztos stilisztikai ismeretekkel rendelkező tanulókból álljanak össze. Az E) csoport feladatát a 
„legjobbaknak” terveztük.

Munka fo rmák:  csoport, frontális, páros munka 

Mó ds ze rek ,  e l j á r á s ok:  mozaik (szakértői csoportok), kettéosztott napló

POÉTIKÁK A KLASSZIKUS ÉS A KÉSŐ MODERNSÉGBEN

A Nyugat jelentős alkotóinak egy-egy lírai művével ismerkedünk a továbbiakban. A költemények 
poétikai szempontú értelmezésével kíséreljük meg bemutatni, mit jelent a magyar líratörténetben 
az a „modernség”, amelynek megjelenését és érvényre jutását a Nyugathoz kötjük. A folyóirat 
„meghatározó szerzői révén [indulásától kezdve] kereste annak lehetőségét, hogy a modernista 
törekvéseket a nemzeti klasszicizmus kánonára épülő konzervatív kultúrképpel [irodalommal] ösz-
szhangba hozza.

Mai szemmel visszatekintve azonban fontosabbnak tűnik, hogy az első évtized irodalmi mo-
dernizációjában hangsúlyosan vettek részt olyan hangok, amelyeket európai összehasonlításban, a 
bécsi századvég dekadenciájával vagy a francia szimbolistákkal rokonítva tulajdonképpen konzerva-
tívnak kellene neveznünk, nálunk azonban ezeket is radikálisan modernné tette a befogadói közeg 
felkészületlensége. Szembeszökő ugyanakkor, hogy egy-egy szerző esetében is nagyfokú ingadozás 
tapasztalható a modernizáció sikerében messzemenően kételkedő, a nemzet fogalmának romanti-
kus örökségét megőrző hangok és a századelő francia példaképein nevelődött liberális radikalizmus 
között.” (Schein Gábor)

A poétikai látásmódok különbözőségére érzékenyen reagáltak az alkotótársak. Erről is szóltak a 
Nyugatban és a Nyugat körül zajló állandó irodalmi-esztétikai viták (melyek egyikébe már bepillan-
tást nyertetek a Kosztolányi fejezetben érintett 1929-es, a A Toll c. folyóiratban elindított, az Ady-
életmű újraértékelését szorgalmazó kritikák kapcsán).

A fejezet második felének középpontjába a Babits–József Attila-vitát állítottuk.

16. Tradíció és modernség Ady költészetében

a) Olvassátok el (hallgassátok meg) Ady Endre versét! 

ADY ENDRE: HUNN, ÚJ LEGENDA

 Hatvany Lajosnak küldöm szeretettel és hálával 
 azért, mert szeret, bánt és félt 

Minek a tanács, jóslat, aggodalmak?:
Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak
S életemnek csak nézői a maiak. 
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Messziről és messzire megy ez élet
S csak: élet ez, summája ezrekének,
Örök, magyar határ-pör, meg nem szakadott. 
S életük ez a mérsékelt csodáknak,
Mikben mégis ős állandóság vágtat,
Hunn, új legenda, mely zsarnokin életik. 
Másolja ám el életét a gyönge,
Fúrja magát elélten a göröngybe, 
Voltom, se végem nem lehet enyhe szabály. 
Ha ki király, Sorsának a királya,
Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja,
Hogy tempóz Arany s Petőfi  hogy istenül. 
Nekem beszédes költő-példák némák,
Sem a betelt s kikerített poémák,
Sem a mutatványos fátum nem kenyerem. 
Bennem a szándék sok százados szándék,
Magyar bevárás, Úrverte ajándék
S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca. 
Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett
S parancsoltam élükre seregeknek
Hangos Dózsát s szapora Jacques Bonhomme-ot.21

Százféle bajnok mássá sohse váltan,
Ütő legény, aki az ütést álltam:
Így állva, várva vagyok egészen magyar. 
Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,
Protestáló hit s küldetéses vétó:
Eb ura fakó22, Ugocsa non coronat.23 
Ki voltam öreg grammás-diák24 korban,
Égnek lendülten s százszor megbotoltan,
Külön jussom: vénen is diák lehetek. 
Kalapom, szűröm, szivem förgetegben,
Nézik a vihart, hogy ki bírja szebben
S visszapattog róluk jég, vád és szidalom. 
Külön alkuja lehet a Halállal,
Akit, amikor milliókat vállal,
Nem bámitott az Élet sok, új kapuja. 
A tolakodó Gráciát25 ellöktem,
Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem,
A Minden kellett s megillet a Semmisem. 
Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga,
Hulltommal hullni: ez a szolga dolga,
Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel.

   (1913; megjelent a Ki látott engem? c. kötetben 1914-ben)

21 [e. zsak bonom] a nagy francia forradalmat a Jacques-ok lázadásának is nevezték
22 ‘ebnek ura a kutya’, azaz ‘kutyának parancsoljon a kutya, nekünk ugyan nem parancsol’; állítólag az 1707-es ónodi 

országgyűlésen ezekkel a szavakkal fosztották meg trónjától I. Józsefet
23 ‘Ugocsa vármegye nem koronáz’: a rendi ellenállás jelszavává vált szállóige
24 gramma: betű, könyv
25 a báj és kellem istennői a görög–római mitológiában
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b) Bizonyára első olvasásra (hallásra) is feltűnik a lírai én megszólalásában a felfokozott indulatiság, 
a vitázó, perlekedő hangnem.

 Húzzátok alá az erre utaló sorokat, szókapcsolatokat, nyelvi jeleket (igemódok, modalitás)!

c) Olvassátok el az alábbi tanulmányrészletet a mű keletkezéséről!

„Az 1913-ban megjelenő Ady-kötet (A magunk szerelme) verseit Hatvany Lajos, a jóbarát, a mecénás 
bíráló kritikával fogadta (»hiányzik belőlük a megmunkálás«). Erre a költő nemcsak levélben, de vers-
ben is válaszolt, amire az alcím utal. A költemény megformáltságával egyrészt bizonyítani hivatott, 
hogy alaptalanok a struktúrát ért vádak, másrészt Ady tartalmilag a romantikából átörökített költősze-
repek néhány típusának felnagyításával és felfokozásával kívánta megmutatni a maga igazát.” 

(Kenyeres Zoltán)

Mivel indokolja az irodalomtörténész a vers támadó-védekező hangnemét?

d) A továbbiakban  szakértői csoportokban fogjátok értelmezni a költőszerepeket és a vers nyelvi 
megalkotottságát. 

 A feladat megoldásának menete a következő:
Hozzatok létre négyfős alapcsoportokat.
Négyfős csoportjaitokból alakítsatok szakértői csoportokat.
A szakértői csoportokban a tagok a megadott szempontok szerint értelmezzék a költeményt, 
tisztázzák egymás között a felmerülő problémákat, és alakítsanak ki közös álláspontot.
A szakértői csoportok tagjai a meghatározott idejű közös munka után térjenek vissza alapcso-
portjukba.
Az alapcsoportokban mondjátok el a többieknek megoldásaitokat, „tanítsátok egymást”.
Segítsétek egymást abban, hogy végül mindenki felismerje, értelmezze azokat a költői beszéd-
módokat, amelyekkel Ady költészetszemlélete a 19. századi poétikákhoz kapcsolódik. 

A) A költeményben megjelenő költőszerepek egyike az ún. „romantikus őszseni”, aki a maga útját 
járja, és nem ismer példaképeket.

a) Az alább található kettéosztott naplóban húzzátok alá a versben az erre utaló megnyilatkozáso-
kat, és értelmezzétek őket!

b) Idézzétek fel korábbi tanulmányaitokból, hogy milyen költő melyik versében találkoztatok hason-
ló költői magatartással!

B) A költeményben megjelenő költőszerepek egyike a közösséget reprezentáló költő, aki a maga 
személyében egy egész nemzetet testesít meg.

a) Az alább található kettéosztott naplóban húzzátok alá a versben az erre utaló megnyilatkozáso-
kat, és értelmezzétek őket!

b) Foglaljátok össze röviden, hogy melyek azok a nemzetre jellemző jegyek, amelyekkel a vers be-
szélője azonosulni tud! 

•
•
•

•

•
•
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c) Idézzétek fel korábbi tanulmányaitokból, hogy milyen költő melyik művében találkoztatok ha-
sonló költői magatartással!

C) A költeményben megjelenik a költészeten, nyelven uralkodó költő szerepe, akiben a legkisebb 
kétség sem merül fel azzal kapcsolatban, hogy tökéletesen birtokában van a nyelvnek és a költői 
eszközöknek.

 Az alább található kettéosztott naplóban húzzátok alá a versben az erre utaló megnyilatkozáso-
kat, és értelmezzétek őket!

D) Nyelvi megalkotottság

(1) Bizonyítsátok, hogy a vers gondosan „megmunkált”! A négy szempontnak megfelelően az alábbi 
kettéosztott naplóban négy színt használjatok!

Húzzátok alá és nevezzétek meg a lírai én kitüntetett pozíciójára utaló nyelvi jeleket!
Keressetek példát az érvelő szövegfajta tartalmi-logikai viszonyaira (ellentét, következtetés, 
magyarázat)!
Jelöljétek és nevezzétek meg a nyomatékosítás költői alakzatait!
Keressetek példát a különböző stílusrétegek szóhasználatára! Mivel éri el a beszélő a stílusszin-
tézist?

(2) Milyen a vers strófaszerkezete, rímképlete? 

(3) Keressetek kapcsolatot a cím, a cím versbeli előfordulása és az utolsó szakaszban megjelenő kép 
között!

KIEMELÉS, ALÁHÚZÁS ÉRTELMEZÉS, MAGYARÁZAT, REFLEXIÓ

ADY ENDRE: HUNN, ÚJ LEGENDA

Minek a tanács, jóslat, aggodalmak?:
Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak
S életemnek csak nézői a maiak. 

Messziről és messzire megy ez élet
S csak: élet ez, summája ezrekének,
Örök, magyar határ-pör, meg nem szakadott. 

S életük ez a mérsékelt csodáknak,
Mikben mégis ős állandóság vágtat,
Hunn, új legenda, mely zsarnokin életik. 

Másolja ám el életét a gyönge,
Fúrja magát elélten a göröngybe, 
Voltom, se végem nem lehet enyhe szabály. 

Ha ki király, Sorsának a királya,
Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja,
Hogy tempóz Arany s Petőfi  hogy istenül. 

•
•

•
•
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Nekem beszédes költő-példák némák,
Sem a betelt s kikerített poémák,
Sem a mutatványos fátum nem kenyerem. 

Bennem a szándék sok százados szándék,
Magyar bevárás, Úrverte ajándék
S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca. 

Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett
S parancsoltam élükre seregeknek
Hangos Dózsát s szapora Jacques Bonhomme-ot.

Százféle bajnok mássá sohse váltan,
Ütő legény, aki az ütést álltam:
Így állva, várva vagyok egészen magyar. 

Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,
Protestáló hit s küldetéses vétó:
Eb ura fakó, Ugocsa non coronat. 

Ki voltam öreg grammás-diák korban,
Égnek lendülten s százszor megbotoltan,
Külön jussom: vénen is diák lehetek. 

Kalapom, szűröm, szivem förgetegben,
Nézik a vihart, hogy ki bírja szebben
S visszapattog róluk jég, vád és szidalom. 

Külön alkuja lehet a Halállal,
Akit, amikor milliókat vállal,
Nem bámitott az Élet sok, új kapuja. 

A tolakodó Gráciát ellöktem,
Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem,
A Minden kellett s megillet a Semmisem. 

Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga,
Hulltommal hullni: ez a szolga dolga,
Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel.

Jegyzetek:

E) A késő modernség költészetében is jelen van az a költői beszédmód, amikor a költői én egy kö-
zösség tagjaként és nevében szólal meg.

(1) Olvassátok el József Attila A Dunánál című költeményét!
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(2) Hasonlítsátok össze az Ady-vers kiemelt részletét József Attila versének részletével!
 Az összehasonlításhoz használjátok a szemponttáblázatot!

JÓZSEF ATTILA: A DUNÁNÁL

1

A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszin, hallgat a mély.
Mintha szivemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.

Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt
s mosta a város minden szennyesét.

És elkezdett az eső cseperészni,
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi
a hosszú esőt – néztem a határt:
egykedvü, örök eső módra hullt,
szintelenül, mi tarka volt, a mult.

A Duna csak folyt. És mint a termékeny,
másra gondoló anyának ölén
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen
és nevetgéltek a habok felém.
Az idő árján úgy remegtek ők,
mint sírköves, dülöngő temetők.

2

Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem.

Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.

Tudunk egymásról, mint öröm és bánat.
Enyém a mult és övék a jelen.
Verset irunk – ők fogják ceruzámat
s én érzem őket és emlékezem.

3

Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmulás. Ebből vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!...” – megszólítanak.

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős –
az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa –
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövővel – mai magyarok!

... Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

 (1936. június)
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ADY: HUNN, ÚJ LEGENDA JÓZSEF ATTILA: A DUNÁNÁL

Bennem a szándék sok százados szándék,
Magyar bevárás, Úrverte ajándék
S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca. 

Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett
S parancsoltam élükre seregeknek
Hangos Dózsát s szapora Jacques Bonhomme-ot.

Százféle bajnok mássá sohse váltan,
Ütő legény, aki az ütést álltam:
Így állva, várva vagyok egészen magyar. 

Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,
Protestáló hit s küldetéses vétó:
Eb ura fakó, Ugocsa non coronat.
 
Ki voltam öreg grammás-diák korban,
Égnek lendülten s százszor megbotoltan,
Külön jussom: vénen is diák lehetek. 

Kalapom, szűröm, szivem förgetegben,
Nézik a vihart, hogy ki bírja szebben
S visszapattog róluk jég, vád és szidalom.
 
Külön alkuja lehet a Halállal,
Akit, amikor milliókat vállal,
Nem bámitott az Élet sok, új kapuja. 

Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmulás. Ebből vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!...” – megszólítanak.

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős –
az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa –
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövővel – mai magyarok!

A VERSRÉSZLET TÉMÁJA

AZ IDŐEGYSÉG, 

AMELYET A LÍRAI ÉN 

SZEMLÉLETÉVEL ÁTFOG

A VÁLLALT MÚLT, AZ ÉN 

KITERJESZTÉSÉNEK HATÁRAI

A MEGIDÉZETT TÖRTÉNELMI 

MÚLT SZÍNTEREI

A MEGIDÉZETT MÚLT 

JELLEGE

A MÚLT ÉS A KÖLTŐI 

ÉN VISZONYA

AZ ÉN ÉS A KÖZÖSSÉG 

VISZONYA
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e) Hogyan viszonyul a vers beszélője a hagyomány és újítás problémaköréhez?

HAGYOMÁNY ÚJÍTÁS

f) A költőszerepek értelmezése során bizonyára megfogalmaztátok, hogy a vers beszélője önmaga 
teljesítményét, az ént és annak művét az úr és szolga viszonylatában helyezi el, de múlt időben!

 Mire utalhat a vers végén, hangsúlyos helyzetben megjelenő igeidő-váltás?

17. Két további Ady-vers

a) Olvassátok el a következő Ady-verseket!

b) Válasszatok egyet a versek közül!

c) Értelmezzétek a választott verset tanulópárokban a megadott szempont mentén!

A) Óh, furcsa Élet

ADY ENDRE: ÓH, FURCSA ÉLET

   Sándor Lászlóéknak, szeretettel

Óh, furcsa Élet,
Hogy fáj minden sokod
S mégis, hogy sietek
Ok nélkül,
Jobban, mint valaha, elébed. 

Be jó, hogy valaki majdnem kell,
Be rossz, hogy én egy tréfa,
Hiúság, Ady, senki sem vagyok,
Csak egy ötlet,
Egy fogás néha. 

Óh, furcsa Élet,
Be jó volna,
Ha a szeretőm,
Ha a barátom
Néha-néha beszélne véled.

   (1913; Ki látott engem?, 1914)

Mi az újszerű, érdekes abban, ahogyan e versben az én pozícionálódik?
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B) A Halál-tó fölött

ADY ENDRE: A HALÁL-TÓ FÖLÖTT

A Halál-tó fölött kerengünk
Szép, bátor, büszke madarak.
S a tóban nagy, förtelmes és rest
Kígyó-fejű, éhes halak.
Ezt a bűz-lehü bús tavat
Így is nevezik: Magyarország. 

Hiába minden, mind lehullunk,
Húz a Halál-tó: elveszünk.
Hiába lelkünk, lángolásunk,
Szerelmünk, jóságunk, eszünk.
Erőt mi rajta nem veszünk:
Halál-tó marad Magyarország.

   (1908; Az Illés szekerén, 1908)

A szecessziós-szimbolikus képalkotás milyen jellemzői jelennek meg a versben?

A SZECESSZIÓS-SZIMBOLIKUS BESZÉDMÓD MEGHALADÁSA

A szimbolista poétika a 20-as évek végén már egyre inkább 
érvényét veszti. Erről (is) szól A Toll című baloldali-liberális 
folyóirat hasábjain elinduló irodalmi-poétikai vita, melynek 
nyitánya, hogy József Attila, a még kevésbé ismert költő meg-
támadja az ekkorra már rendkívüli tekintélyt kivívott Babits 
Mihályt, a Nyugat egyik főszerkesztőjét. József Attila meg-
semmisítő bírálatot ír Babits Az Istenek halnak, az ember él 
című kötetéről.

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
T/16.

b) egyéni 
c)  A jóbarát bírálata még fájóbb, mint akármely kritikusé, ezért egyrészt a bizonyítási vágy indo-

kolja a felfokozott indulatiságot, másrészt a hagyományos költőszerepekben való megszólalás 
biztos pozíció a támadás visszaverésére.

d) 
A)  A zseni: Minek a tanács, jóslat, aggodalmak? / Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak / S 

életemnek csak nézői a maiak. (…) Másolja ám el életét a gyönge / Fúrja magát elélten a 
göröngybe, / Voltom, se végem nem lehet enyhe szabály. // Ha ki király, Sorsának a királya, / 
Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja, / Hogy tempóz Arany s Petőfi  hogy istenül. // Ne-
kem beszédes költő-példák némák, / Sem a betelt s kikerített poémák, / sem a mutatványos 
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fátum nem kenyerem. (…) A tolakodó Gráciát ellöktem, / Én nem bűvésznek, de mindennek 
jöttem, (…) Külön alkuja lehet a Halállal, / Akit, (…) Nem bámitott az Élet sok, új kapuja. (…) 
Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga. 
Megjelenik a fölényes gőg, az eredetiség eszméje, a szépségeszményt is elveti (mutatvány, 
gráciák ellökése, a bűvész megvetése). Petőfi : A természet vadvirága.

B)  Közösségi költőszerep: Messziről és messzire megy ez élet / S csak: élet ez, summája ezre-
kének, / Örök, magyar határ-pör, meg nem szakadott. // S életük ez a mérsékelt csodáknak, 
/ Mikben mégis ős állandóság vágtat (…) Bennem a szándék sok százados szándék, / Ma-
gyar bevárás, Úrverte ajándék / S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca. (…) Százféle bajnok 
mássá sohse váltan, / Ütő legény, aki az ütést álltam: / Így állva, várva vagyok egészen ma-
gyar. // Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó, / Protestáló hit s küldetéses vétó: / Eb ura fakó, 
Ugocsa non coronat. (…) Külön alkuja lehet a Halállal, / Akit, amikor milliókat vállal, / Nem 
bámitott az Élet sok, új kapuja.  
Ady a versben egy korábbi költészetszemléletet fogalmaz meg, sőt visz el addig nem látott 
végletekig: kétség nélkülinek és megvalósulónak tekinti a lírai megszólalásforma társadalmi 
kapcsolatrendszerét („felelő, affi rmatív költészet” – Kulcsár Szabó Ernő). A nemzetreprezen-
tációt oly fokon tulajdonítja magáénak, amire a magyar romantikában nem is akadt példa. 
(Kenyeres Zoltán) 
A nemzetre jellemző jegyek: „szándék”, valaminek az elhatározása és bevárás, vagyis kivá-
rás, a majd csak lesz valahogy gesztusa egyszerre; dac, ellenszegülés; kitartás, állhatatosság; 
tiltakozás, ellentmondás; hűség, idetartozás. Pl. Petőfi  Sándor: Nemzeti dal.

C)  A nyelven uralkodó költő szerepe: Hunn, új legenda, mely zsarnokin életik. (…)  Zsinatokat 
doboltam, hogyha tetszett / S parancsoltam élükre seregeknek / Hangos Dózsát s szapora 
Jacques Bonhomme-ot. (Kalapom, szűröm, szivem förgetegben, / Nézik a vihart, hogy ki bírja 
szebben / S visszapattog róluk jég, vád és szidalom.) A tolakodó Gráciát ellöktem, / Én nem 
bűvésznek, de mindennek jöttem, / A Minden kellett s megillet a Semmisem. // Én voltam Úr, 
a Vers csak cifra szolga, / Hulltommal hullni: ez a szolga dolga, / Ha a Nagyúr sírja szolgákat 
követel. 
A vers tárgya (akiről szó van) megfeleltethető/azonosítható a lírai énnel (aki szól róla), ezáltal 
is a vers világa fölé rendelődik a beszélő. Adynak ez a verse még a személyiségbe vetett hi-
ten alapul, és kevésbé szembesül annak nyelvi feltételeivel (a nyelvet megelőzi beszélőjének 
szándéka). A beszélő maga teremt legendát magáról.

D) Megalkotottság, megmunkálás:
Hunn, új legenda (ellentét a jelzői módosítók között)
Minek a tanács, jóslat, aggodalmak?: (halmozás)
Gesztusaim élnek, míg meg nem halnak (tőismétlések sorozatban, ellentét)
S életemnek csak nézői a maiak. 
Messziről és messzire megy ez élet (szinonimasor kezdődik a folytonosság kifejezésére)
S csak: élet ez, summája ezrekének,
Örök, magyar határ-pör, meg nem szakadott. 
S életük ez a mérsékelt csodáknak,
Mikben mégis ős állandóság vágtat,
Hunn, új legenda, mely zsarnokin életik. 
Másolja ám el életét a gyönge,
Fúrja magát elélten a göröngybe, (tőismétlések)
Voltom, se végem nem lehet enyhe szabály. 
Ha ki király, Sorsának a királya, (ismétlés, fokozás, alliteráció, tőismétlés)
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Mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja, (ellentét: én ↔ ők, halmozás)
Hogy tempóz Arany s Petőfi  hogy istenül. 
Nekem beszédes költő-példák némák, (ellentét, paradoxon)
Sem a betelt s kikerített poémák,
Sem a mutatványos fátum nem kenyerem. (halmozás)
Bennem a szándék sok százados szándék, (alliteráció, ismétlés)
Magyar bevárás, Úrverte ajándék (oximoron)
S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca. (ismétlés, ugyanis …, magyarázat kezdődik)
Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett 
S parancsoltam élükre seregeknek
Hangos Dózsát s szapora Jacques Bonhomme-ot.
Százféle bajnok mássá sohse váltan, (túlzás)
Ütő legény, aki az ütést álltam: (tőismétlés)
Így állva, várva vagyok egészen magyar. (belső rímek, alliteráció)
Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó, (paradoxon)
Protestáló hit s küldetéses vétó: (oximoronok, kiazmus)
Eb ura fakó, Ugocsa non coronat. (szállóigék ismétlése, vendégszöveg)
Ki voltam öreg grammás-diák korban,
Égnek lendülten s százszor megbotoltan,
Külön jussom: vénen is diák lehetek. 
Kalapom, szűröm, szivem förgetegben, (halmozás)
Nézik a vihart, hogy ki bírja szebben
S visszapattog róluk jég, vád és szidalom. 
Külön alkuja lehet a Halállal, (↔ Élet)
Akit, amikor milliókat vállal,
Nem bámitott az Élet sok, új kapuja. (tehát …, következtetés kezdődik)
A tolakodó Gráciát ellöktem,
Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem,
A Minden kellett s megillet a Semmisem. (paradoxon)
Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga, (ellentét, majd ismétlése)
Hulltommal hullni: ez a szolga dolga, (tőismétlés)
Ha a Nagyúr sírja szolgákat követel.
A különböző stílusrétegbe tartozó szavak pl.: 
hétköznapi: tempóz, istenül, ütő legény, bámított az élet sok új kapuja (a bámul, mint borjú 
az új kapura szóláshasonlat átírása); 
választékos: betelt s kikerített poémák, dac-faj, küldetéses vétó, Grácia; 
archaikus (és a latinos műveltségre is utaló): meg nem szakadott, életik, fátum, béklyó, för-
geteg, Ugocsa non coronat, grammás diák 
→ összetarthatja az indulat, a költői szándék, a bizonyításkényszer, de a költői pozíció is 
(amely uralja a nyelvet). 
Szabályos, háromsoros versszakok, az első két sor szótagszáma azonos (11), őket a páros rím 
is összeköti. 
A cím (mely egyszerre állítja az ősi és a legújabb képviseletét) először csak a történelmi 
hagyományhoz köti a vers alanyát és tárgyát, majd az utolsó versszakban a hun temetési 
szertartás megidézésével kijelöli a költő–mű pozíciót. Keretként is értelmezhető a motívum, 
amelyet a vers beszélője továbbír. 
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E) (2)

ADY: HUNN, ÚJ LEGENDA JÓZSEF ATTILA: A DUNÁNÁL

Bennem a szándék sok százados szándék,
Magyar bevárás, Úrverte ajándék
S lelkem: példázat, dac-fajok úri daca. 

Zsinatokat doboltam, hogyha tetszett
S parancsoltam élükre seregeknek
Hangos Dózsát s szapora Jacques Bonhomme-ot.

Százféle bajnok mássá sohse váltan,
Ütő legény, aki az ütést álltam:
Így állva, várva vagyok egészen magyar. 

Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó,
Protestáló hit s küldetéses vétó:
Eb ura fakó, Ugocsa non coronat.
 
Ki voltam öreg grammás-diák korban,
Égnek lendülten s százszor megbotoltan,
Külön jussom: vénen is diák lehetek. 

Kalapom, szűröm, szivem förgetegben,
Nézik a vihart, hogy ki bírja szebben
S visszapattog róluk jég, vád és szidalom.
 
Külön alkuja lehet a Halállal,
Akit, amikor milliókat vállal,
Nem bámitott az Élet sok, új kapuja. 

Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmulás. Ebből vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!...” – megszólítanak.

Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős –
az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!

A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa –
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e multnak már adósa
szelíd jövővel – mai magyarok!

Az én és a múlt 
(az ősök viszonya)

A VERSRÉSZLET TÉMÁJA Az én és a múlt 
(az ősök viszonya)

sok század AZ IDŐEGYSÉG, 

AMELYET A LÍRAI ÉN 

SZEMLÉLETÉVEL ÁTFOG

az őssejtig minden 

dac-fajok öröksége; a kiválasz-
tottak köre: közösséget vezető, 
felkelésre, lázadásra hívó, 
bajnok, ütő legény, lázadó és 
tiltakozó, mindig felálló, ren-
díthetetlen, állhatatos;
szelektív múltvállalás;
amit az én vállalhatónak vél

A VÁLLALT MÚLT, 

AZ ÉN KITERJESZTÉSÉNEK 

HATÁRAI

„mert az őssejtig vagyok 
minden ős –
az Ős vagyok, mely sokasodni 
foszlik; (…)
A világ vagyok – minden, ami 
volt, van”;
az egész múlt „költözik” az 
énbe
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Lehet, hogy a nemzeti múlton 
túlmutató (Dózsa s Jacques 
Bonhomme), de az ütközés, a 
harc, a szembemenés gesztu-
sa a meghatározó a jelképes 
színterekben. 

A MEGIDÉZETT TÖRTÉNEL-

MI MÚLT SZÍNTEREI

Egyetemes érvényű ember- és 
történelemértelmezés, mely a 
véges életű egyéni (anya–apa) 
és a továbbélő közösségi 
történelmet is lefedi: nemzeti 
(osztályon belüli és osztályok 
közötti) és nemzetek közötti 
szinten.

A bajnokok, ütő legények, 
lázadók és tiltakozók köre.

A MEGIDÉZETT 

MÚLT JELLEGE

Ambivalens: együtt a győzte-
sek és legyőzöttek („Árpád és 
Zalán, Werbőczi és Dózsa”).

A múlt csak annyiban számít, 
amennyiben az én szerepvál-
lalásához teremt folytonos-
ságot („állva, várva vagyok 
egészen magyar”).

A MÚLT ÉS A KÖLTŐI 

ÉN VISZONYA

A múlt öröksége kettős termé-
szetű: egyfelől támaszt nyújt 
az én számára („gyenge létem-
re így vagyok erős”), másfelől 
teherként nehezedik rá („e 
szívben, mely e multnak már 
adósa szelíd jövővel”).
A költői én múlt általi megha-
tározottságát jelenti. 

A lírai én annak a nemzetnek 
a reprezentánsa, amelyet 
maga konstruált a vers szöveg-
világában („S lelkem: példá-
zat, dac-fajok úri daca.”).

AZ ÉN ÉS A KÖZÖSSÉG 

VISZONYA

Az én az egyetemesben ismer 
magára: „az őssejtig vagyok 
minden ős – az Ős vagyok, 
mely sokasodni foszlik”.

e)  A beszélő az idősíkok átfogására, átlátására is képesnek mutatkozik. Az újat a folytonosság 
alakzatával kapcsolja össze. Újdonsága a régitől (a költőelődöktől) való elszakadásban, külön-
bözőségben, illetve annak továbbírásában ragadható meg. A lírai én szerepértelmezésében a 
tiltakozó és lázadó erők folyamatos hagyományként kerülnek össze.

f)   A megváltozott poétikai látásmódra utalhat a múlt idő, a vers megírásakor már kétségessé 
vált a beszélő számára a nyelvet uralni képes költőszerep.

T/17.

c) 
A)  A lírai én önmeghatározási kísérlete az Élet viszonylatában pozícionálódik a versben, a nyelv 

által alkotott fogalmakban (csekély vagy negatív értékűek) próbálja megragadni önmagát. 
A második versszakban még megjelenik a kijelentéses, konstatáló versbeszéd, de ezt elbi-
zonytalanítja az első sorban a valaki határozatlan névmás és a hiány (Neked vagy nekem 
kell?), a továbbiakban pedig az én beazonosíthatatlansága. A harmadik versszakban az azo-
nosítatlan én csak grammatikailag, a birtokos személyjelekben van jelen (szeretőm, barátom). 
A versbeszéd önironikus.

B)  A vershelyzet eleve jelképes értékű, a mi (T/1.) és Mo. oppozícióját jeleníti meg. A mi a 
látomásban a madarakkal azonosítódik, akik pozitív értékek hordozói (szépség, bátorság, 
büszkeség, lángolás, szerelem, jóság, ész), Mo. pedig a Halál-tóval, amelyhez negatív jelzők 
(bűz-lehű bús) és szörnylakók (nagy, förtelmes és rest Kígyó-fejű, éhes halak) társíthatók. 



A  N Y U G A T  É S  K Ö R N Y E Z E T E   6 1

6. lépés: 18. feladat

48. oldal

45 PERC

T/18.

A kép–fogalom megfeleltetés egyértelmű, mégis a szimbólum felé nyitják az összetett köl-
tői képet a következő kérdések: kik azok a mi, kik a kígyó-fejű halak, hogyan értelmezhető 
a lehullás, elveszés? A vers igéi mind jelen idejűek, mégsem érezzük statikusnak a képet, 
hanem mintha egy folyamatot írnának le a két versszak történései, az utolsó ige (marad) 
pedig jövő időt, sőt örökkévalóságot sugall. (Utalhatunk A magyar Ugaron című verssel való 
párhuzamra is.)

Taná r i  in s t rukc iók 

Ebben a lépésben elkezdjük a József Attila-kritika értelmezését (Az Istenek halnak, az Ember él. 
Tárgyi kritikai tanulmány Babits Mihály verseskötetéről. A Toll 1930. évi 2. sz.): az első szövegrész-
let az esztétizáló költészetfelfogás elutasítása (helyenként tényleg bántó, sértő megjegyzésekkel). 
A hozzá kapcsolódó vers értelmezése pedig bepillantást enged a korabeli irodalmi viszonyokba, 
„csatározásokba”. A nézetkülönbségek korunkból visszatekintve már egyértelműen a költői be-
szédmódok, poétikák, az irodalom szerepéről vallott felfogások különbözőségeként értelmezhe-
tők. 
Az a), b), c) feladatokat egyéni munkában gondoljuk elvégezhetőnek, a kétféle formaművészet 
értelmezését – d) és e) feladat – párban oldják meg a tanulók. Az Egy költőre meghökkentő költői 
megnyilatkozás. „Bravúros a technika, de a mondatok, valljuk meg, otrombán sértők, feleslege-
sen-élesen bántók, igazságtalanok. Nemcsak Babits későbbi útja és József Attila megtérése hozzá 
cáfolja ezt az ítéletet, Babits 1930-ban sem volt azonos ezzel a róla rajzolt, sértő és ízléstelen 
torzképpel.” (Szabolcsi Miklós) Ezért javasoljuk a kiemelt versrészleteket közös értelmezésre – f) 
feladat. Az utolsó két feladattal lehet differenciálni, de akár választhatnak is a tanulók, hogy me-
lyiket szeretnék megoldani. Ha nem fér a tanítási óra időkeretébe, adhatjuk házi feladatnak. 
A feladatok tervezett időbeosztása:
a)–c) feladat: 15 perc, d)–e) feladat: 10 perc, f) feladat: 20 perc.

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, értékelés, analízis, szintézis, kreativitás, 
kritikai gondolkodás, irodalomelméleti érzékenység

Cé lc s op or t  –  d i f fe renc iá l á s: 

A g) és h) feladat megoldásakor differenciálhatunk, a kritikai szöveg és a vers összevetése a nehe-
zebb feladat, elemző, egybefoglaló készségek működtetését feltételezi. De akár választhatnak is 
a tanulók, hogy a két feladat közül melyiket szeretnék megoldani.

Munka fo rmák:  egyéni [a)–c)], páros [d)–e)], frontális [f)], majd egyéni

Mó ds ze rek ,  e l j á r á s ok:  T- táblázat, kettéosztott napló, rajz készítése

•

•

•
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18. A „szallagút”

a) Olvasd el József Attila Babits-kritikájának egy részletét!

Ismeretes, hogy költők-írók szójátékkal szívesen szórakoznak. De hogy valaki ezt két oldalon ko-
moly érdekű versben végigvigye oly ízetlen szavú bölcselmi alapon, hogy „két véletlen szó nem os-
tobább, mint e világ vasakkal-fűzött s gyilkos véletlene”, – arra példa csak azért nincsen, mert költőt 
ennyire még el nem hagyott a helikoni berkek honvágya. Nem érdekel Babits művészi lelkiismerete, 
amelyet valószínűleg azzal csittit, hogy úttörő ott, ahová senki nem kívánkozik. De Babits Mihályt a 
köztudat formaművészként emlegeti, nem tudni miért. Hiszen az írott forma tárgyi művészete nem 
a mérték, ütem és rím kellékeinek kiállításában, panorámájában, hanem a mű legbensőbb indíté-
kai, mozzanatai helyzetének váltogatásában áll. Az első mozzanat uralmát fokozatosan átengedi a 
másodiknak s ez a harmadiknak. Majd az első mozzanat újból kibontakozik, de gazdagabban és a 
szintén gazdagabban jelentkező második mozzanat mögé húzódik. És így tovább, mindaddig, míg 
nem kész az írásmű, amikor is azt látjuk, hogy a motívumok tulajdonképpen átvették lassacskán 
egymás jelentését és jelentőségét, – a végire érvén már csak egyetlen egy mozzanat, motívum áll 
előttünk, ami nem más, mint maga a mű. Hasonlattal élvén, a formaművész kézen fog egy ismeret-
len tájon, egy ismeretlen hegy lábánál. Szallagúton vezet fölfelé, egyre szűkülő körökben. Az első 
lépésre is tájat látunk. E tájra azonban a szallagúton fölfelé haladván észrevétlenül másik táj terül, 
hiszen közben északról keletnek, majd pedig délnek és nyugatnak megyünk. De így visszajutunk 
újra északra. Ekkor már föntebb vagyunk, de ugyanarra tágul szemünk, amire egy körrel lejjebb 
és mégis mást látunk. Most egyetlen pillantásra fölfogjuk mindazt, amit előbb északról és részben 
északkeletről meg északnyugatról szemléltünk. Fönn az ormon azután egyszerre nézhetünk a sze-
lek minden iránya felé, és ki-ki annyit lát, amennyi szeme van. A csupaszem utas egyetlen met-
szetlen kör közepén találja magát, egyívű éghajlat alatt. Csak maga az ösvény tűnt el a növényzet 
között. Hát ez a formaművészet. Kosztolányi így írja a legszebb magyar prózát. De Babits Mihály 
ezekkel a versekkel formaművész legyen? Még kellékei is rémségesek (Ararat – madarat; komoly 
– agg a moly; ugatás és harangfoszlány foszlik el zajunkban osztán; stb.). A kellékes rendes ember, 
ha nem tolakodó. De itt úgy vagyunk vele, mint valami rím-ügynökkel, akit ha kidobunk az ajtón, 
bejön az ablakon, a példabeszédnek megfelelően.

b) Az aláhúzott szövegrészeket a korabeli olvasók közül sokan – maga Babits is – egyenesen sértő-
nek találták. Szerinted is bántóak a megállapítások?

 Válaszodat indokold!

c) Olvasd el az alábbi Babits-idézeteket!

(1) „(…) Léthe mellett, hol a szél // lenn a csöndes alvilágban, szellőtlen bús alvilágban alszik as / 
phodelos-ágyban, mélyen alszik, nem beszél.” (A Danaidák)

(2) „Mikor az alkony szelleme a délutánra száll / titkosam mint távol zene: / a hegyi szeretők szeme 
/ a tájon szertejár” (Hegyi szeretők idillje)

(3) „(…) Bus donna barna balkonon / mereng a bíbor alkonyon.” (Messze… messze…)

Milyen jól ismert, Babits által szívesen használt „formaművészeti kelléket” parodizál József Attila 
kritikájának első sorában?
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d) Töltsétek ki a táblázatot!
 Egyik oszlopába kerüljenek a József Attila-kritikából azok a megállapítások, amelyek szerinte a 

köztudat szerinti formaművészre jellemzők (~ Babits), a másikba pedig az igazi formaművész 
(~ József Attila) jellemzői!

„A KÖZTUDAT FORMAMŰVÉSZE” „AZ ÍROTT FORMA TÁRGYI MŰVÉSZE”

e) József Attila fenti kritikájának egy másik szöveghelyén olvasható a következő mondat: „a mű nem 
is való a széptan (aesthetika) kezeügyébe – a lényeg nem az, hogy szép-e vagy sem, hanem hogy 
valóban műalkotás-e”. 

 Hogyan értelmezitek szavait az elolvasott tanulmányrészlet alapján?

f) Mit gondoltok, József Attila miért épp Babits ellenében fejti ki költészetről alkotott nézeteit?

(1) A válaszhoz olvassátok el Egy költőre című versét! 

(2) Az aláhúzott verssorok az esztétikai-poétikai elvek különbözőségén túl más természetű szemben-
állásokra is utalhatnak.

 Értelmezzétek őket egyenként!

KIEMELÉSEK KÖZÖS ÉRTELMEZÉSEINK

JÓZSEF ATTILA: EGY KÖLTŐRE

Sakált kiált, hollót hörög,
ki jól dalolni restel;
és idenyög a Dala-dög,
az éveire mester.
    Nem a szipolyt, ő azt gyalázza,
    kinek nem álma pálmaháza.
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Pálmáját öntözzék ebek,
álljon közibük ő is.
Kertésszen őszi kerteket,
hol megtrágyázzák őt is.
    És orrát vájván, mint a vermet,
    csak higyje azt, hogy elmerengett.

Mit koslat ködgyűrűk körül
szárnyaska szamarával,
ha nem vivódik emberül
a népek nyomorával!
    S a poshadt ködöket habossá,
    ha nem habarja viharossá!

Ha nem bú, nem baj őneki,
hogy oszladozó felhő
ez édes nép, mert szétszedi
az úri szél, a dörgő.
    Míg sorsunk rongy és alant szárnyal,
    tapogatódzó ökörnyállal!...

Kóró a lelke, űl azon
kis varasbéka ékül;
vartyog s míg zizzen a haszon,
vénebb békákkal békül.
    Ha hitted messziről smaragdnak,
    csak fogd meg, ujjaid ragadnak.

... Olcsón adódott el, hiszen
szerény, akár a kórság.
Adjuk rá néki iziben
ezt a jószagú rózsát.
    ’sz künn azért zúg nemes viharja,
    mert benn a hasikát csikarja.

g) Foglald össze, hogy a poétikai elvek milyen hasonlóságát mutatja a vers és a tanulmány! Mely 
pontokon értelmezik egymást?

h) Készíts rajzot „az ismeretlen hegyre vezető szallagútról” és arról a pillanatról, amikor „a csupa-
szem utas egyetlen metszetlen kör közepén találja magát”!
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Az esztétizáló költészetfelfogás, a szecessziós-szimbolikus beszédmód legnagyobb folytatója 
és átalakítója az 1920-as években Babits Mihály: nála az Ady-féle, egy központi szóképből ki-
bomló látomásos képek helyébe kisebb kép-sorozatok, részszimbólum-sorozatok lépnek, lírai 
műveiből hiányzik a monumentális öntudat, a lét titkai sokkal impresszionisztikusabb formában 
jelennek meg. 

József Attila fentebb idézett kritikájában Babits szerkesztői elveit, költészetfelfogását egyes Ba-
bits-versek kárhoztatásán keresztül bírálja, ugyanakkor kifejti saját, Babitscsal szembeni esztétikai 
nézeteit. Versíró gyakorlatát a továbbiakban szokatlan módon állítja szembe Babitséval, átírja Ba-
bits egyes költeményeit saját verseszménye kívánalmainak megfelelően. Kérdés azonban, mennyi-
re pontos, mennyire kimerítő a Babits-versalkotás leírása, mely pontokon érezzük találónak, mely 
pontokon igazságtalannak.

(Vári György nyomán)

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK 
b) egyéni 
c) alliteráció
d)   Szójátékok, mérték, ütem és rím kellékeinek kiállítása, panorámája ↔ a mű legbensőbb 

indítékai, mozzanatai helyzetének válogatása; a motívumok átveszik egymás jelentését és 
jelentőségét; végül egy mozzanat, motívum = maga a mű.

  Babitsot József Attila esztétizálással, a puszta jólhangzás keresésével, ornementikával  s köz-
ben a vers mint szerkezet (képhasználat koherenciája, strófaszerkezet egysége, a forma ön-
célú szépsége helyett forma és tartalom harmóniája, a forma „igazsága”) elhanyagolásával 
vádolja; a formálás nem díszítés, hanem szerkesztés szerinte, formaművészet helyett legfel-
jebb tetszetős kellékhasználat lehet a Babitsé, de éppen esztétizáló ízlése miatt ezt is gyakran 
túlzásba viszi, „még a kellékei is borzalmasak”.

e)   Hiába szép valami, hiába teszik tetszetőssé a ráaggatott ornamensek, ettől még nem lesz 
művészet; a művészet szerkezet, amely felmutat, a megérzékítés (és nem a fogalom) révén 
megértet valamit, így a szépség mibenlétével foglalkozó, „széptan-ként” értett esztétika nem 
mondhat róla jóformán semmit. A forma nem öncélú, nem elválasztható a tartalomtól, ame-
lyet csak fel kell díszítenie, ahogy a tartalom sem maradhat meg nyersen fogalmiként (vö.: a 
líra logika, de nem tudomány). 

f)   A „Dala-dög, az éveire mester” generációs konfl iktusnak mutatja Babits és József Attila vitá-
ját, az évek és a tekintély, a teljesítménytől független irodalmi pozíció és az ezzel szembesze-
gülő fi atal, csak a teljesítményt tisztelő költő-kritikus harcaként.

  A „szárnyaska szamár” alighanem a Pegazus sajátos alakváltozata, Babits Pegazusa legfeljebb 
szárnyaska szamár, a Pegazus-motívum egyúttal a költészetnek mint a földi terek elhagyásá-
nak jelölője, „míg sorsunk rongy és alant szárnyal tapogatózó ökörnyállal”. 

  A „vénebb békákkal békül” és az ehhez kapcsolódó fordulatok alighanem az egyre inkább 
rendszerkonformnak érzékelt Nyugat-szerkesztésre utalnak, a rendszerrel, illetve a hivatalos 
irodalmi intézményekkel (pl. Akadémia) történő „kiegyezésre”. 

g)   Az esztétizáló költészetfelfogásra utaló motívumok a versből: a pálmaház és a hozzá kap-
csolódó képek, a ködgyűrűk-motívum és a látszatra utaló „hitted messziről smaragdnak” 
megjegyzés. 

h) egyéni 



6 6  S Z Ö V E G É R T É S – S Z Ö V E G A L K O T Á S  •  1 2 .  É V F O L Y A M

7. lépés: 19–22. feladat

53. oldal

90 PERC

T/19–22.

Taná r i  in s t rukc iók 

Folytatjuk a Babits–József Attila-vita tárgyalását, a kritika idézett része lehetőséget ad a szecesszi-
ós-szimbolikus és a tárgyias poétikák összehasonlítására. József Attila A Toll-ban megjelent kriti-
kája nehéz (túlfűtött indulatoktól sem mentes) szöveg, ezért szánunk több időt a feldolgozására. 
Megint egy dupla órára terveztük a feladatokat. 
Az első szövegrészletet egyénileg, önállóan dolgozzák fel a tanulók a kérdések segítségével (T/19.), 
de mielőtt elkezdenék a páros munkát (a versszakok tanulópárokban történő elemzését, T/20.), 
olvassanak fel legalább két esszét, és röviden értékeljük őket szóban az osztály bevonásával. 
A 20. feladatnál hívjuk fel a fi gyelmet arra, hogy a tanulópároknak választaniuk kell a c)–d), illetve 
az e)–f) feladatok megoldása között (fontos, hogy kb. ugyanannyi pár dolgozzon a két versszakkal 
az ezt követő csoportalakítás miatt). A csoportban kitöltött összehasonlító táblázatot [T/20./g)] 
is értelmezzük, beszéljük meg közösen az osztállyal, segítsük a szempontok szerinti hasonlítást, 
hogy a tanulók megértsék a szimbolikus és tárgyias költészet különbségeit. 
A 21. feladat részben refl ektálása az eddigieknek, részben előkészít a J. A.-kritika következő 
részletének (mely a szöveg legelejéről való) feldolgozására. Hagyjuk a tanulókat párban dolgoz-
ni, de kövessük munkájukat, hallgassunk bele a beszélgetéseikbe. Ha nehéznek (vagy időigé-
nyesnek) ítéljük a feladatot, adható otthonra is, vagy választhatjuk helyette a hiányos mondatok 
befejezését [e)]. 
A következő esszérészlet – 22./a) feladat – fi lozófi ai mélységű, ezért az önálló értelmezés után 2-3 
tanuló olvassa fel munkáját, ellenőrizzük, mennyire értették a költő gondolatmenetét. Igazából 
e szöveg refl ektálásaként is értelmezhetők a hozzá kapcsolódó feladatok, a Bókay-tanulmán-
nyal és A város peremén című vers szövegével való kapcsolatteremtés. Válogathatunk közülük, 
vagy adhatunk egyet házi feladatnak is. A 22./g)–i) feladatot vagy alternatívaként, vagy kiegészítő 
anyagként javasoljuk.
A feladatok tervezett időbeosztása:
25 perc (T/19., esszéírás), 30 perc (T/20., a két versrészlet és költői beszédmód összehasonlítása), 
20 perc (T/21., verskiegészítés és továbbírás), 15 perc (T/22., költői világértelmezés prózában és 
versben).    

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, szövegalkotás írásban és szóban, analízis, 
kreativitás, fantázia, értékelés, irodalomelméleti érzékenység, kritikai gondolkodás

Cé l c s op or t  –  d i f fe renc iá l á s:  A 22./h) és i) feladat – bár csak kiegészítő feladatok – le-
hetőséget adnak a differenciálásra: az i) feladat az egyszerűbb, a már ismert versrészlet tovább-
gondolását segíti, míg a h) feladat kérdéseinek megválaszolásához szükséges a teljes versszöveg 
ismerete.

Munka fo rmák:  egyéni, páros és csoportmunka

Mó ds ze rek ,  e l j á r á s ok:  esszé, szemponttáblázat, „lyukas vers”, hiányos mondatok, ábra-
elemzés, halmazábra

•

•

•

•

•

•
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19. Újabb részlet József Attila Babits-kritikájából

a) Olvasd el fi gyelmesen a szöveget!

Babitsnál a forma és a tartalom, a művészi forma és a költői tartalom, úgy kerülik egymást, mint két 
hitvesgyilkos, akik egymásban Sherlock Holmesra gyanakszanak. A legjellemzőbb az, hogy költői 
mondandói mindig megtörnek a sorok végén (enjambement). Idegen sor közepéig hátrálnak, ott el-
halnak, miután előbb hol nyegle, hol barbár sorvégek erőszakosságán szüzességüket elvesztették.

A  csupasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be
az égi fl anellba:
az Isten a földet hóba és ködökbe
puhán becsavarta,
hogy óvja azt a pár maradék plántáját,
amit az ember nem
irtott ki még, s amik a bús tavaszt várják
szabadon vagy kertben. 

    (Gondok kereplője)
 
Tessék megnézni az utolsó másfél sort és belátni, hogy ez a bottal esketett nász micsoda másfél 
üresfejű fattyat adott az életnek s micsoda másfél „művészi formát” a magyarnak. Fattyat, mert a 
szakasz majdnem csecsemő-képzetet ád. De te jóságos ég! csecsemő, akiből tűk merednek ki? No, 
próbáljunk jó szakaszt csinálni ebből a bölcselmi csendéletből, amely pedig a kötet legjobb szaka-
szainak egyike. (…) 

Más bajok is vannak, de akkor a vers belsejéhez kellene nyúlnom, annál pedig gőgösebb vagyok. 
Tartalma ugyanis közhelyes, az eredeti benne csak a köd mint fl anell. 

Emlékszem, milyen édes hajcihőt kavart lelkemben, amikor megtudtam volt, hogy a hótakaró 
megóvja a földeket a kihűléstől. Hogy a köd is játszana ily szerepet a már hófödött tájon, az kétséges 
önmagában, de a versben amúgyis megromlik. Addig ez is megáll, amíg az Isten a földet ködbe, azaz 
fl anellbe csavarja, tehát óvja, különben mért csavargatná be? Az óvás mozzanata a fl anell-képzet ki-
fejlése. Ugyanakkor azonban a hóréteg természettudományilag óvja a föld kérgét, valóságosan, a hó 
és a köd tehát az óváson belül egymásra acsarkodnak, ahelyett, hogy összeölelkeznének. Finom, Ba-
bits minden jobb versére jellemző stílustalanságot fi gyelhetünk meg itt. Azonfölül az emberek ellen 
áll az óvás, ami megint rendben volna, óvás és irtás kapcsolódnak, de fl anellal óvni a kiirtó emberek 
ellen? Megint stílustalanság. Lehet, hogy a köd az emberek szeme ellen óv – de ez csak belemagya-
rázás volna, s a fl anell ismét bajt okozna. Meg nem állhatom hát, hogy az egészet át ne írjam erre a 
mozzanatra a következőképpen: 

Csupasz fák gémberedő ágát
puha gyolcs-ködbe csavarja, fedi:
az Isten megóvja világát;
az ember lelkét vaksággal veri. 

A gyolcs egyenértékű a fl anellal. Hogy az ember irtott és irt, azt fölösleges belevenni. Hiszen az Isten 
mindezt nem csinálná, ha az ember lelke nem volna a dolgokra veszedelmes – a költő szerint. Ez a 
négy sor sem tökéletes, de unom már és most különben is kritikus vagyok.
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b) Értelmezd a tanulmányrészletet a magad számára összefüggő esszében!
 Az értelmezésben segítenek az alábbi kérdések. (Nem muszáj mindegyikre válaszolni.) 

Mi lehet József Attila problémája az „enjambement”-nal? 
Valóban szerkezeti probléma-e mindig a soráthajlás? Mennyire rugalmas vagy rugalmatlan itt 
József Attila költészetszemlélete? 
Hasonlítsd össze az eredeti versszakot az átírással! Mi tűnt el, miért? 
A versszakot József Attila rövidebbre írja. Miért, milyen szerkezeti megfontolásból? 
Miért tartja az utolsó másfél sort feleslegesnek?  
Igaza van-e minden esetben, például szükséges-e, hogy a köd-fl anell az emberek ellen óv-
jon? 
Milyen más módon lehetne a szöveget értelmezni? 
Hogyan oldja meg a hó és a köd motívum szerinte képhasználatilag következetlen együttsze-
repeltetésének problémáját?
Milyen metaforát ír bele saját versébe „az emberek szeme elleni” óvás kifejezésére? 
Tekinthető-e még ez a változat Babits-átiratnak?  Indokolj!

20. Függetlenül az utolsó kérdésre adott választól, a két versszak lehetőséget ad a SZECESSZIÓS-
SZIMBOLIKUS és a TÁRGYIAS költészet összehasonlítására.

a) Párban dolgozzatok! 
 Olvassátok el a teljes Babits-költeményt!
 

Pfannl Egon rajza

BABITS MIHÁLY: GONDOK KEREPLŐJE

A csupasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be
        az égi fl anellba:
az Isten a földet hóba és ködökbe
        puhán becsavarta,
hogy óvja azt a pár maradék plántáját,
        amit az ember nem
irtott ki még, s amik a bús tavaszt várják
        szabadon vagy kertben. 

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
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Milyen szép lehet most ottkünn a mezőkön
        elveszni nyomtalan;
bújdosni, mint aki maga van a földön,
        az Ürben maga van
s minden lépésénél mögötte, úgy tetszik,
        elsüllyed a parlag,
és a szomszéd falu semmivel se messzibb,
        mint a szomszéd csillag. 

Ott még felröpülne különös madaram
        a fényködös égig.
Csak itt olyan alélt és mozdulattalan,
        hogy tán holtnak vélik.
Pedig él: egész nap csirreg a fülembe,
        dalt töredez halkan;
elkezdi, s elhagyja... dalainak selyme
        rongy az utcazajban. 

Ó szegény madárhang! hogy leng száll és szakad
        minden kis szellőre!
s hogy riad, hogy némul, ha rákezdi a vad
        gondok kereplője!
Ki kötötte ezt a kereplőt nyakamba,
        mint a poklosoknak,
hogy ezer arc közt is vakon, mint a bamba,
        s egyedül, bolyogjak?

   (Nyugat 1929; Versenyt az esztendőkkel!, 1933)

Hagyományos bordás kereplő (Göcsej)

A bordás kereplőn a hangkeltés úgy történik, hogy keretre szerelt ruganyos fanyelv sza-
bad vége fogaskerékszerűen faragott (bordázott) forgó tengelyen csapódik egyik fokról 
a másikra. Legáltalánosabb formája kifeszített nyeles zászlóhoz hasonlít. Ennek legki-

sebb változatait a nép között gyermekjátékként használják, a nagyobbakat állatok terelésére és vadriasz-
tásra (egyebek közt szőlőéréskor seregélyek és a kányák riasztására).

(Magyar Néprajzi Lexikon)

b) Értelmezzétek néhány mondatban a kérdések segítségével!
Hogyan osztja két részre a verset a beszélő pozíciója?
Mi jellemző az első egység természetleírására?
Hogyan értelmezhető a „madár” szókép?
Hogy épül tovább ez a kép a költői alakzatok segítségével, milyen viszonyba kerül a kereplővel?
Mit tudunk meg a beszélő léthelyzetéről?

•
•
•
•
•
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c) Elemezzétek a Babits-vers első versszakát a táblázat kitöltésével!
 (Tanulópáronként választható.)

A csupasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be
        az égi fl anellba:
az Isten a földet hóba és ködökbe
        puhán becsavarta,
hogy óvja azt a pár maradék plántáját,
        amit az ember nem
irtott ki még, s amik a bús tavaszt várják
        szabadon vagy kertben.
 

VERSMON-
DATOK

VERS-
SOROK

A CSELEKVÉS

JELLEMZŐ 
SZÓKÉPVÉGZŐJE HELYSZÍNE

MILYEN-
SÉGE

ÉRZELMI 
INDÍTTA-

TÁSA 

d) Foglaljátok össze, milyen következtetésekre jutottatok 
a cselekvés végzőjét illetően,
a természeti elemek cselekvésének érzelmi indíttatását vizsgálva,
az ember szerepével kapcsolatban az Isten alkotta világban!

e) Elemezzétek a József Attila által átírt versszakot a táblázat kitöltésével!
 (Tanulópáronként választható.)

Csupasz fák gémberedő ágát
puha gyolcs-ködbe csavarja, fedi:
az Isten megóvja világát;
az ember lelkét vaksággal veri. 

VERSMON-
DATOK

VERSSO-
ROK

A CSELEKVÉS

JELLEMZŐ 
SZÓKÉPVÉGZŐJE HELYSZÍNE

MILYEN-
SÉGE

ÉRZELMI 
INDÍTTA-

TÁSA 

f) Foglaljátok össze, milyen következtetésekre jutottatok
a cselekvés végzőjét illetően,
az ember helyzetét, szerepét illetően,
az Isten–ember viszonyt vizsgálva!

•
•
•

•
•
•
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g) Összegzés 
 Hozzatok létre négyfős csoportokat úgy, hogy olyan párok üljenek össze egy csoportba, akik 

külön-külön más versszakot vizsgáltak! 
 Töltsétek ki együtt az összehasonlító táblázatot!

BABITS-VERSSZAK JÓZSEF ATTILA-VERSSZAK

A csupasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be
        az égi fl anellba:
az Isten a földet hóba és ködökbe
        puhán becsavarta,
hogy óvja azt a pár maradék plántáját,
        amit az ember nem
irtott ki még, s amik a bús tavaszt várják
        szabadon vagy kertben. 

Csupasz fák gémberedő ágát
puha gyolcs-ködbe csavarja, fedi:
az Isten megóvja világát;
az ember lelkét vaksággal veri. 

A VERSSZAK HOSSZÚSÁGA

A VERSMONDAT 

SZERKEZETE 

JELZŐK SZÁMA

VISZONYSZÓK SZÁMA

A SZÓKÉPEK SZEREPE

A BESZÉLŐ HELYZETE

A VERSSZAK HANGNEME

A TÁRGYI, TERMÉSZETI

VILÁG JELLEMZŐI

A VERSSZAK EGYSÉGÉNEK 

(KOHERENCIÁJÁNAK) 

FENNTARTÓJA

SZECESSZIÓS-SZIMBOLIKUS VERS TÁRGYIAS VERS

A SZECESSZIÓS-SZIMBOLIKUS BESZÉDMÓDban a szimbólum megalkotásához kellett valami 
alapvető monumentalitás, a kimondás törekvése, hit a világ átlátható mélységeiben és hit a költői 
kifejezés hatalmában (vagy legalább valamifajta támasz egy új miszticizmusban, amely a modern 
ember szikár magányosságában is megalapozhatónak látja a transzcendens teljességet).

A TÁRGYIAS KÖLTÉSZETben a vers beszélője nem az átélés, az élmény birtokosa, nem egy 
szubjektív, érző centrum, neki nincs sorsa, története, létezésének lényege a felfokozott látás, 
amely a lét tárgyiasságokban rejlő legátfogóbb megfeleléseit fedezi fel.

(Bókay Antal)
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21. Alkotás vagy játék?

a) Egy „lyukas verset” olvashatsz az alábbiakban. Egészítsd ki, pótold a hiányt a vers alatt megadott 
szavak behelyettesítésével (természetesen toldalékos szóalakokkal is lehet élni)!  

Amikor ……… ír az ember, 
mindig más volna jó, 
a szárazföld helyett a tenger, 
kocsi helyett ………. 

Amikor ……… ír az ember, 
nem írni volna jó, 
a …………. mereng el, 
hogy mivé lesz a ………., 

hullámzó ……….. az ……….. 
ringatja rímeit 
s amíg ő bámul elmerengve 
felhő mos színre színt. 

Amikor ……… kóborolna 
maradna teste még, 
mikor a kóbor test sodorja 
a ……….. int: elég, 

amikor ……… ír a vízre 
sor sorra …… szó 
………… gondol, tiszta szíve 
tengermély és fakó-

A felhasználható szavak: vers, tenger, hajó, nemlét, szó, elme, lélek, part

b) Mutasd meg padtársadnak a „kész verset”! 
 Hallgasd meg az ő változatát!
 Beszélgessetek az azonos és eltérő megoldásokról, keressetek magyarázatot a hasonlóságokra és 

különbségekre! 

c) Olvassátok el most az eredeti verse(ke)t! Tóth Krisztina továbbírta, befejezte (?) József Attila egy 
verstöredékét.

JÓZSEF ATTILA
AMIKOR VERSET ÍR AZ EMBER…

Amikor verset ír az ember, 
mindig más volna jó, 
a szárazföld helyett a tenger, 
kocsi helyett hajó. 

TÓTH KRISZTINA
AMIKOR VERSET ÍR AZ EMBER…

Amikor verset ír az ember, 
mindig más volna jó, 
a szárazföld helyett a tenger, 
kocsi helyett hajó. 
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Amikor verset ír az ember, 
nem írni volna jó, 

Amikor verset ír az ember, 
nem írni volna jó 
a nemléten mereng el, 
hogy mivé lesz a szó, 

hullámzó tengerén az elme 
ringatja rímeit 
s amíg ő bámul elmerengve 
felhő mos színre színt. 

Amikor lelke kóborolna 
maradna teste még, 
mikor a kóbor test sodorja 
a lélek int: elég, 

amikor verset ír a vízre 
sor sorra szóra szó 
partokra gondol, tiszta szíve 
tengermély és fakó-

d) Hasonlítsátok össze „saját verseteket” a műalkotásokkal!
 Keressetek magyarázatot a hasonlóságokra!
 Beszélgessetek arról is, vajon Tóth Krisztina verse tekinthető-e önálló műnek!
 Próbáljátok megfejteni kortárs költőnk „alkotói módszerét, logikáját”! (Erre vonatkozó megállapí-

tásaitokat rögzítsétek is.)

e)  Kiegészítő feladat
 Fejezd be az alábbi hiányos mondatokat!

Az ember azért ír verset…
Az ember azért olvas verset…
Amikor verset ír az ember…
Amikor verset olvas az ember…

Olvasd fel padtársadnak a kiegészített mondatokat! Hallgasd meg az ő megoldásait! Beszélgessetek 
a hasonlóságokról és különbségekről!

22. Költészet vagy fi lozófi a?

a) Olvasd el József Attila Babits-kritikájának egy újabb részletét!

Az ember azért ír verset, mert a szó szoros értelmében sürgős szüksége van reá. Fölidézi a tárgyak 
lelkét, vagy az együgyű népekről szóló tudomány polynéziai műszavával élvén tondi-ját, s ez sikerül 
is annak, akinek mana-ja, vagyis varázsereje van. A költő tehát a tudomány álláspontja szerint is vajá-
kos, táltos, bűbájos. De minthogy a műalkotás bontatlan egész, valóságos egység, nyilvánvaló, hogy 
a költő a fölidézett több tárgynak egy bizonyos közös lelkét indítja mennynek a poklok ellen. Mert a 
szellemre az anyag poklai tátognak mindenünnen, ezek fölött kell, mint Madách mondja, „glóriával 



7 4  S Z Ö V E G É R T É S – S Z Ö V E G A L K O T Á S  •  1 2 .  É V F O L Y A M

általlépnie”. Az anyag végtelen, határtalan. És noha minden egyes dologban rábukkanunk a lélekre, 
a dolgok egyetemének lelke mégis elsikkad előlünk. Hiszen a dolgok egyetemét nem szemlélhetjük 
közvetlenül, mint teszem azt, egy cseresznyefát, hanem legföljebb elmélkedhetünk róla. A szellem 
így bele is veszne az anyag végtelenségébe, ha egyáltalában beletörődnék abba, hogy kívüle is legyen 
valami, ami határtalan. Ez az elme számára őrület volna, a képzelet számára képtelenség, a lélek 
számára – ne tessék mosolyogni – világhiány. De éppen emiatt az ész addig serénykedett, mígnem 
fölfedezte az arisztotelészi „végtelen regresszus26 lehetetlenségének” elvét. A képzelet addig csapon-
gott kép után a képtelenségben, míg meg nem teremtette a míthoszokat. A lélek pedig e legnagyobb 
szükség okából átlényegül ihletté, amely a szemlélhetetlen világegész helyébe szemlélhető műegészet 
alkot. Műalkotáson kívül egészet soha nem szemlélünk. Az ihlet tehát a szellemnek az a minősítő ereje, 
amely az anyagot végessé teszi. Ezek szerint a mű közvetlen egyetemesség, vagy szem előtt tartva, 
hogy belsejében kimeríthetetlen, határolt végtelenségnek is mondhatjuk. 

b) Értelmezd a fenti szövegrészletet a magad számára!
 Az értelmezésben segítenek az alábbi kérdések:

Hogy érti azt a „meglepő” kijelentését József Attila, hogy az embernek alapvető szükséglete 
a versírás? 
Mi az, amire egyedül a költészet képes a szövegrészlet szerint?
Mi történne, ha a költészet nem segítene rajtunk? 
Mi a közös és mi az eltérő a gondolkodásban és a költészetben?
Hogyan viszonyulnak mindketten a világhoz? 
Milyen az ember és a világ viszonya József Attila értelmezésében? 

c) Bókay Antal irodalomtörténész egy tanulmányában a következőképpen értelmezi József Attila 
fenti művészetfi lozófi ai esszéjét:

József Attila a rendnek (…) három modalitásáról, létformájáról beszél, három emberi képességről, 
amely rendezni tud. Az „elme” rendje a logika, a képzelet rendje a kép (a mítosz), a lélek rendje 
pedig a műalkotás. (…) A három nagy emberi képesség érvényesülésének akadálya esetén mindegyik 
kapcsán defi niál egy lényegi rendetlenségi állapotot: ezek az őrület, a képtelenség és a világhiány. 
Összefoglalva a következő sémát kapjuk: 

26 regresszus lat., rég.: hanyatlás, visszafejlődés

•

•
•
•
•
•

LÉLEK                   IHLET                   MŰEGÉSZ VILÁGHIÁNY

KÉPZELET KÉPTELENSÉG

ELME ŐRÜLET

ANYAG
végtelen, határtalan

SZELLEM
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A lélek mint tevékenység az ihlet, mely „a szemlélhetetlen világegész helyébe szemlélhető műegészet 
alkot”. Az ihlet energia, akarat természetű, egy „minősítő erő”, mely nem megismeri, hanem (…) vé-
gessé teszi a végtelent, pontosabban határolt végtelenséget hoz létre.

d) A tanulmányrészlet alapján pótold az ábra hiányzó elemeit!

e) Vessétek össze az a) feladat esszérészletét A város peremén című József Attila-vers zárlatával (utol-
só 3 versszak)!

Aláhúztuk azokat a szövegrészeket, amelyek párhuzamba állíthatók a művészetfi lozófi ai írás 
gondolataival. 
Teremtsetek kapcsolatot a két szövegrészlet között a halmazábra segítségével! 
Csak a hasonló jegyeket írjátok a közös körszeletbe!
Párban dolgozzatok!

JÓZSEF ATTILA: 
A VÁROS PEREMÉN

HASONLÓ MOTÍVUMOK, GONDOLATOK

Mig megvilágosúl gyönyörű
képességünk, a rend,
mellyel az elme tudomásul veszi
a véges végtelent,
a termelési erőket odakint s az
ösztönöket idebent... 

A város peremén sivít e dal.
A költő, a rokon,
nézi, csak nézi, hull, csak hull a
kövér, puha korom,
s lerakódik, mint a GUANÓ,
keményen, vastagon. 

A költő – ajkán csörömpöl a szó,
de ő, (az adott világ
varázsainak mérnöke),
tudatos jövőbe lát
s megszerkeszti magában, mint ti
majd kint, a harmóniát. 

(1933 tavasza)

f) Az utolsó három versszakot értelmezve érveljetek amellett, hogy a költő nem csak magában szer-
keszti meg a harmóniát!

(1)
(2)
(3)

Milyen költőszerep vállalását mutatják az érvek?

•

•
•
•
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g) Olvasd el a teljes verset!

JÓZSEF ATTILA: A VÁROS PEREMÉN

A város peremén, ahol élek,
beomló alkonyokon
mint pici denevérek, puha
szárnyakon száll a korom,
s lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon. 

Lelkünkre így ül ez a kor.
És mint nehéz esők
vastag rongyai mosogatják
a csorba pléhtetőt –
hiába törli a bú szivünkről
a rákövesedőt. 

Moshatja vér is – ilyenek vagyunk.
Uj nép, másfajta raj.
Másként ejtjük a szót, fejünkön
másként tapad a haj.
Nem isten, nem is az ész, hanem
a szén, vas és olaj, 

a való anyag teremtett minket
e szörnyű társadalom
öntőformáiba löttyintve
forrón és szilajon,
hogy helyt álljunk az emberiségért
az örök talajon. 

Papok, katonák, polgárok után
igy lettünk végre mi hű
meghallói a törvényeknek;
minden emberi mű
értelme ezért búg mibennünk,
mint a mélyhegedű. 

Elpusztíthatatlant annyian,
mióta kialakult
naprendszerünk, nem pusztítottak
eddig, bár sok a mult:
szállásainkon éhinség, fegyver,
vakhit és kolera dúlt. 

Győzni fogó még annyira
meg nem aláztatott,
amennyire a csillagok alatt
ti megaláztatok:
a földre sütöttük szemünk. Kinyilt
a földbe zárt titok. 

Csak nézzétek, a drága jószág
hogy elvadult, a gép!
Törékeny falvak reccsennek össze,
mint tócsán gyönge jég,
városok vakolata omlik,
ha szökken; s döng az ég. 

Ki inti le – talán a földesúr? –
a juhász vad ebét?
Gyermekkora gyermekkorunk. Velünk
nevelkedett a gép.
Kezes állat. No, szóljatok rá!
Mi tudjuk a nevét. 

És látjuk már, hogy nemsoká
mind térdre omlotok
s imádkoztok hozzá, ki pusztán
a tulajdonotok.
De ő csak ahhoz húz, ki néki
enni maga adott... 

Im itt vagyunk, gyanakvón s együtt,
az anyag gyermekei.
Emeljétek föl szivünket! Azé,
aki fölemeli.
Ilyen erős csak az lehet,
ki velünk van teli. 

Föl a szívvel, az üzemek fölé!
Ily kormos, nagy szivet
az látott-hallott, ki napot látott
füstjében fulladni meg,
ki lüktetését hallotta a föld
sok tárnás mélyeinek! 
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Föl, föl!... E fölosztott föld körül
sír, szédül és dülöng
a léckerités leheletünktől,
mint ha vihar dühöng.
Fujjunk rá! Föl a szivvel,
füstöljön odafönt! 

Mig megvilágosúl gyönyörű
képességünk, a rend,
mellyel az elme tudomásul veszi
a véges végtelent,
a termelési erőket odakint s az
ösztönöket idebent... 

A város peremén sivít e dal.
A költő, a rokon,
nézi, csak nézi, hull, csak hull a
kövér, puha korom,
s lerakódik, mint a guanó,
keményen, vastagon. 

A költő – ajkán csörömpöl a szó,
de ő, (az adott világ
varázsainak mérnöke),
tudatos jövőbe lát
s megszerkeszti magában, mint ti
majd kint, a harmóniát. 

(1933 tavasza)

h) Értelmezd a kérdések segítségével a verset!
Ki a vers beszélője?
Milyen viszony áll fenn a költő és a külváros népe közt? 
Hogyan emeli ki a vers ezt a párhuzamosságot? Hasonlítsd össze az indító és a záró képe-
ket! Hogyan fonja át a verset a bent–kint metaforapár? 
A költemény szerint mihez hasonlít a vers megszerkesztése?

i) A táblázat kitöltésével válaszolj a következő kérdésre! 
 Mire irányul a vers már korábban is idézett zárlatának (utolsó 3 vsz.) első, mire a második 

kint–bent szembeállítása? 

„KINT” „BENT”

A REND MEGVALÓSÍTÓI

A „SZERKESZTÉS” TÁRGYA

A HARMÓNIA JEL(LEG)E

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
T/19.

b)   József Attila nem fogadja el az „enjambement”-t, itt nem veszi észre, nem akarja észrevenni, 
hogy a Babits-versnek van versszerkezete, csak másmilyen, hogy a sorátlépés költői eszköz 
is lehet, nem csak a megformálás hiánya. Itt túlzottan reduktív, normává teszi saját költői 
gyakorlatát, „ihletét” (vö. Nemes Nagy Ágnes Babits-könyvével, aki hosszan beszél erről a 
sajátos, nekilendülésekből-megakadásokból felépülő, dinamikus versszerkezetről, lásd pl. az 
Esti kérdés értelmezését). 

  Az átírásból eltűnik a „fák csúcsa, mint tűk hegye” hasonlat, mert József Attila szerint a beta-
karás, óvás csecsemő, kisgyermek képzetét kelti, és a vers képi logikája durván megbicsaklik, 
hiszen egy olyan, óvott csecsemőként kell elképzelnünk a földet, amelyből a fák tűként állnak 
ki. Ezért lesz a betakarásból (Babits egyik kedvenc képe egyébként) is fonás-kötés, a cse-

•
•
•

•
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csemőképzet teljes törlése kedvéért. József Attila szerint Babits túl keveset bíz a vers logikai 
szerkezetére, helyette inkább fogalmilag közli megrímelt gondolatait, ezért lesz bőbeszédű, 
rossz értelemben véve fi lozofi kus, ezt teszi az utolsó másfél sorban, az ember vadságáról tett 
kijelentésében, ez tehát felesleges. 

  A képi logika szempontjából azt is következetlennek tartja, hogy a köd mint fl anell óvja az 
embertől a világot, a fl anell ugyanis nem védene meg a pusztító szándéktól. Azonban egyál-
talán nem szükségszerű, hogy a plántákat, amelyeket az ember meghagyott, újfent az ember 
akarja bántani, ezek alighanem a tél ellen (alighanem a korszak hidege, tele, a világtél ellen) 
óvnak, metaforikusan éppen hogy következetesek. Ha a köd az emberi szem ellen védene, 
lehetne hatásos, merül fel József Attilában, ebből az ötletből kiindulva alkotja meg a Babits-
átírás záró képét: „Az ember lelkét vaksággal veri”. Ez a kép feltűnik a József Attila-életmű-
ben is, lásd például „Ne vakítsd meg a lelkemet, / engedd, hogy néha mennybe lásson” (Nem 
emel fel). Az utolsó versszakból, újból csak a képhasználati logika következetlenségei miatt (a 
hó fi zikai értelemben is óvja a földkérget, a köd nem), eltűnik a hó motívuma is. 

T/20.

b)   A vers első fele egy téli természeti kép megjelenítése, melyben meghatározó Isten gesztusa, a 
betakarás és megóvás. Ehhez társul egy sóhaj – amelynek tárgya [mondattani alanya] főnévi 
igenevekben általános, egyetemes érvénnyel szólal meg – a világba vetettség magányáról és 
a világegyetemben való eltűnés, elbújás vágyáról. A költői én csak a 3. vsz.-ban jelenik meg 
(fülembe és a madár tulajdonosaként: madaram). A madár értelmezhető a költői beszéd 
szimbólumaként, leírásában, hangja bemutatásában meghatározó az itt–ott oppozíció. Az 
ellentét kibontása folytatódik az utolsó szakaszban is, amikor szembeállítódnak a madárdal 
előidézői, ösztönzői?, továbbítói: szellő ↔ vad gondok kereplője. A kereplő is a beszélőé, 
ha nem is tulajdona, de viselője lesz (a nyelv függetlenedik a beszélőtől?), így épül tovább a 
szimbólum, amely a lírai ént magányossá, vakká és bambává teszi. Tehát léthelyzete szembe-
helyeződik a második versszakban megjelenített vágyképpel. Összességében tehát a beszélő 
pozíciója, a megszólalás, a szólhatás módja és lehetősége a vers tárgya. 

c) 

VERS-
MONDATOK

VERSSOROK
A CSELEKVÉS

JELLEMZŐ 
SZÓKÉPVÉGZŐJE HELYSZÍNE MILYENSÉGE

ÉRZELMI IN-
DÍTTATÁSA 

1. 1–2. a fák a természet 
– fent (ég, 
felhők) 

bökés
(szúrás) 

agresszió megszemé-
lyesítésre 
épülő ha-
sonlat

2. 3–4. Isten lent (a föld 
fölött)

becsavarás
(betakarás)

féltés,
védés

megszemé-
lyesítés?

3. 5. Isten lent 
(a földön)

óvás féltés,
óvás

megszemé-
lyesítés

4. 6–7. az ember lent 
(a földön)

irtás
(bár tagadó 
és megszorí-
tó formában)

agresszió

5. 7–8. a palánták lent 
(a földön)

várás kiszolgálta-
tottság
(remény)

megszemé-
lyesítés
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d)   A Babits által megjelenített képben – természeti, tárgyi világban – logikus a fentről lefelé hala-
dó építkezés, de a képet elbizonytalanítja a cselekvés végzőjének megsokszorozása ((fák, Is-
ten, ember, palánták). A természeti elemek cselekvésének érzelmi indíttatása is szélsőséges, 
mivel a fák agresszívak, ellenben a palánták kiszolgáltatottan, tehetetlenül várják a tavaszt. 
Az Isten uralta világban az ember romboló erő, mivel irtja a védtelen növényeket, de a képbe 
nincs logikusan beépítve az ember agresszivitása.

e) 

 VERS-

MONDATOK 
VERSSOROK

A CSELEKVÉS
JELLEMZŐ 

SZÓKÉPVÉGZŐJE TÁRGYA MILYENSÉGE
ÉRZELMI IN-

DÍTTATÁSA 

1. 1.   Ø a fák ága metafora

2. E/3. (Isten) csavarás, 

fedés

féltés, gon-

doskodás

metafora, 

megszem.

2. 3. Isten Isten világa óvás óvás

3. 4. E/3. (Isten) az ember 

lelke

verés büntetés metafora

f)   A József Attila által megjelenített képben – természeti, tárgyi világban – a cselekvő végig Is-
ten, aki félti, óvja világát, kivéve az embert (akinek Vele szemben nincs esélye). A tárgyi világ 
az Isten–ember ellentétes viszonyra épül, melyben Istené a világ: a létezők egésze és a fény, 
ezzel szemben az emberé a vakság: az értelmező fogalmaknak megfelelően a világnélküli-
ség, vagyis a magány és a sötétség. 

g) 

BABITS VERSE JÓZSEF ATTILA VERSE

A csupasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be
        az égi fl anellba:
az Isten a földet hóba és ködökbe
        puhán becsavarta,
hogy óvja azt a pár maradék plántáját,
        amit az ember nem
irtott ki még, s amik a bús tavaszt várják
        szabadon vagy kertben. 

Csupasz fák gémberedő ágát
puha gyolcs-ködbe csavarja, fedi:
az Isten megóvja világát;
az ember lelkét vaksággal veri. 

8 sor A VERSSZAK HOSSZÚSÁGA 4 sor

Többszörösen összetett (a 
tagmondatok viszonyában 
meghatározó az alárendelés)

A VERSMONDAT SZERKEZETE Egymással mellérendelő vi-
szonyban lévő 3 tagmondat

Több (5) JELZŐK SZÁMA Kevesebb (3)

Sok (14) VISZONYSZÓK SZÁMA Alig van (2)

Hasonlítás, megszemélyesítés A SZÓKÉPEK SZEREPE Párhuzamosítás, azonosítás

Nincs jelen A BESZÉLŐ HELYZETE Nincs jelen, a tárgyi világ telje-
sen függetlenedik a beszélőtől
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Emelkedett, kissé patetikus A VERSSZAK HANGNEME Tárgyilagos, tényközlő

„bús”, rezignált, „dekoratív” A TÁRGYI, TERMÉSZETI VILÁG 

JELLEMZŐI

Magát megadó, törékeny, 
bizonytalan

Bár a beszélő nincs jelen, de 
(a vers egésze felől nézve) 
világalkotó szerepe meghatá-
rozó, végig érezhető hangulati, 
érzelmi pozíciója 

A VERSSZAK EGYSÉGÉNEK 

(KOHERENCIÁJÁNAK) 

FENNTARTÓJA

A beszélő „felszívódik” a kép 
világába, a világ szemlélője, 
közvetítője lesz; az önmagát 
kibontó és lekerekítő kép a 
meghatározó

SZECESSZIÓS-SZIMBOLIKUS VERS TÁRGYIAS VERS

T/21.

a)–b) egyéni 
d)  A vers tárgya maga a versírás, alkotás, ehhez kapcsolódó szavak a műben: merengés, szó, 

elme, rímek, sorra sor, szóra szó, gondol, tiszta szív (József Attila: Tiszta szívvel); a tenger–hajó 
kép továbbépítése: hullámzó, ringatja, felhő, szín, sodorja, víz, partok, tengermély; a verset 
meghatározó alakzat az ellentét: versírás–más, szárazföld–tenger, kocsi–hajó, versírás–nem 
írás, versírás–nemlét, tenger–felhő, lélek–test, menés–maradás, víz–part; a vízhez mint arche-
típushoz kapcsolódó jelentések: elmúlás (testé, léleké, alkotásé). 

T/22.
b)  A világban lét József Attila szerint folyamatos törekvés a megértésre, a világ elrendezésére, a 

végtelen végessé, határolttá tételére. Ha a világban lét nem más, mint folytonosan történő 
megértés, akkor valóban múlhatatlan szükségünk lesz a költészetre, mely e végessé tétel 
egyik módja, a „világegész”-t, a világot, mely egészében nem adott a szemlélet számára, 
„szemlélhető műegésszé” teszi. Ezt a munkát végzi el József Attila szerint az ihlet, ezt a fogal-
mat József Attila ebben a sajátos értelemben használja. Míg a gondolkodás a fogalom, addig 
a költészet a szemlélet segítségével teszi átláthatóvá a világot, menti meg az őrülettől, a világ-
hiánytól, a képtelenségtől az embert. A határolt végtelen és a „véges végtelen” párhuzama 
nyilvánvaló, ahogy a varázslás párhuzam is. 

d)   logika; kép (mítosz)
e)   A költő mint mérnök kifejezés a tervezésre (tudatos jövőbe lát) és szerkesztésre utal, amikor 

ezt teszi, felidézi a tárgyak lelkét, szemlélhetővé teszi a világegészt, varázsol tehát. Ugyan-
akkor itt nem a semmiből teremt világokat, csak megmutatja azokat az összefüggéseket, 
amelyeket a társadalom széttartó jelenségei között (a termelési erők odakint) a marxizmus, a 
psziché széttartó, bonyolult jelenségei között (az ösztönöket idebent) a freudizmus világított 
meg fogalmilag. Az adott világ varázsainak mérnöke tehát. 

f)   A költő a társadalmat meghatározó törvények szemlélhetővé tételén dolgozik, erre utal a  T/1. 
személyű birtokos személyjel (gyönyörű képességünk, a rend); a költői szólás „hangosítása”, 
feltűnővé, zajossá tétele (sivít e dal, a költő – ajkán csörömpöl a szó); a költő a világegészt 
teszi szemlélhetővé (az adott világ varázsainak mérnöke)

 → közösségi költőszerep. 
h)   A költő a külvárosok népével rokon, akiknek a nevében beszél a vers, eldönthetetlen, hogy 

ki lát és beszél benne, a külvárosok gyárakban létrehozott népe (az új ember, a forradalmi 
proletariátus a gyárakban születik meg a dialektikus marxista gondolkodás szerint, a kizsák-
mányolás formáinak teljes áttetszővé válásakor, vö: „a való anyag teremtett minket, e szörnyű 
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REFLEKTÁLÁS
8. lépés: 23–26. feladat

66. oldal

45 PERC

T/23–26.

társadalom”) vagy a költő. Egyrészt közeli rokonság van köztük, másrészt a vers végén a költő 
látja, fi gyeli azt, amivel a vers kezdődik, a szállingózó kormot, „a költő, a rokon, nézi, csak 
nézi, hull, csak hull a kövér, puha korom”. A költőről a Mondd, mit érlel is harmadik személy-
ben beszél. Ugyanakkor a versben mégiscsak a külvárosok népe beszél és a költő, és közöt-
tük mégis disztingvál a záró kint–bent metaforapár, ők kint, a költő-mérnök-tervező bent 
teremt harmóniát. Lehet, hogy teremthető folytonosság az előző kint–bent metaforapárral, a 
termelési erők lehetnek a kint, a forradalmi proletariátus hatáskörében, a bent, az ösztönök 
pedig a költőében, ez azonban nem szükségszerűen van így, a költő is dolgozik a társadalmat 
meghatározó törvények szemlélhetővé tételével.   

i) 

„KINT” „BENT”

A REND MEGVALÓSÍTÓI a proletariátus, „ti” a költő „magában”

A „SZERKESZTÉS” TÁRGYA termelési erők ösztönök

A HARMÓNIA JEL(LEG)E egyéni megoldások
(pl. egy emberhez méltó világ, 
egy emberséges, humánus 
[demokratikus?] társadalmi 
berendezkedés)

egyéni megoldások
(pl. autonóm alkotó személyi-
ség, „meglett ember”) 

Taná r i  in s t rukc iók

A Nyugat fejezet lezárásaként a különböző költői beszédmódok bemutatása után József Attila és 
Babits Mihály költői szerepfelfogását (a 30-as évek elején) hasonlítjuk össze két szöveg segítsé-
gével. Nem akarunk állást foglalni egyik vagy másik érvényessége mellett, inkább azt bemutatni, 
hogy a József Attila–Babits-vita két szemlélet, két attitűd vitájaként is felfogható az irodalom 
szerepéről, értelméről. (Itt utalhatunk arra, hogy a későbbiekben hogyan alakult kettőjük kap-
csolata.) 
A 23. feladatot frontális osztálymunkában gondoljuk megoldani, a 24.-et és 25.-et jobb képessé-
gű osztály esetében megint lehet pármunkában végezni, de itt differenciálhatunk is a szövegek 
kiadásakor. Mindenképpen hallgassuk meg egy-két csoport beszélgetését a költői szerepértelme-
zések különbözőségéről. A fejezet utolsó feladatában részben a folyóirat „történetét” folytatjuk, 
részben jelentőségét foglaljuk össze. Ha az esszé megírása nem fér az órakeretbe, adjuk házi 
feladatnak, a következő órán olvassanak fel a tanulók néhányat, és legalább szóban értékeljük 
őket. 
A feladatok tervezett időbeosztása:
23. feladat: 10 perc, 24. és 25. feladat: 20 perc, 26. feladat: 15 perc.

•

•

•



8 2  S Z Ö V E G É R T É S – S Z Ö V E G A L K O T Á S  •  1 2 .  É V F O L Y A M

K ieme l t  ké s z s égek ,  kép e s s égek:  szövegértés, műelemzés, szövegalkotás írásban és szó-
ban, értékelés, egybefoglalás, kritikai gondolkodás

Cé lc s op or t  –  d i f fe renc iá l á s:

A költői szerepértelmezések feldolgozását páros munkára terveztük, de szét is oszthatjuk a fel-
adatokat a párok között: a József Attila-vers (az előzmények függvényében is) könnyebben befo-
gadható, mindenki számára érthető, a Babits-szöveg értelmezése nehezebb (az életmű ismerete 
nélkül), így arra felkérhetünk elemző, elmélyültebb gondolkodásra képes tanulópárokat.

Munka fo rmák:  frontális, páros, csoport és egyéni

Mó ds ze rek ,  e l j á r á s ok:  ábra, gondolkodástérkép, esszé

„Abban az időben, amikor Babits és Móricz veszi át a lap irányítását 
(1929), lekerül a fejlécről az alapító szerkesztő, Ignotus neve. Hatvany 
Lajos, az első Nyugat-korszak másik nagy fi gurája is eltávolodik Babits-
tól, József Attilának azonban mindketten mentorai. Ignotus nevének 
eltűnését sokan megalkuvásként, a hatalom kiszolgálásaként értelmez-
ték. (Mind Ignotus, mind Hatvany zsidó származású volt.)

A Babits vezette Nyugat ebben az időszakban egyfajta liberális kö-
zéputasság mellett tör lándzsát az első, minden esztétikai kényessége 
ellenére is inkább politikus korszaka után. A magas esztétikai színvo-
nal, a kulturális folytonosság és az erőteljesen jobb- vagy baloldali ide-
ológiákkal szembeni gyanakvás jellemzi.”

(Vári György)

                       Ignotus  Hatvany Lajos
                 (1869–1949) (1880–1961)

23. József Attila a már sokat idézett Babits-kritikájában az alábbiakat írja a költői szerepvállalás-
ról.

„Azonban természetes, hogy a kész művek csoportja fölosztható erkölcsösökre és erkölcstelenekre, 
amint hogy az anyagi világ is fölosztható például áttetsző és át nem tetsző tárgyakra. A művek önér-
tékét azonban az efféle csoportosítás nem érinti. Hangsúlyoznom kell, hogy mindez csak a valóban 
értékes alkotásokra áll, – a többi sem nem erkölcsös, sem nem erkölcstelen, hanem közömbös sze-
mét. Másszóval a költő csakis akkor szavahihető, ha jó verset ír.”
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Értelmezzétek az ábra segítségével József Attila gondolatmenetét!
Töltsétek ki az üres szövegdobozokat!

„József Attila tehát nem pusztán irodalmi kérdéseket feszeget, amikor Babits írásmódjával fog-
lalkozik, sőt egyenesen azt állítja, hogy az irodalmi viták mindig világnézeti viták. Aki nem foglal 
állást, az lemond arról, hogy valamilyenként felmutassa, szemlélhetővé tegye a világot, végessé 
a végtelent; az egyúttal lemond arról is, hogy jó, vagyis bármilyen értelemben érvényes verset 
írjon. A mindenfajta karakteres világnézettől idegenkedő szemlélettel szemben egy jellegzetesen 
baloldali, radikális művészetfelfogás szólal meg itt. A József Attila–Babits-vita tehát két szemlélet, 
két attitűd vitájaként is felfogható az irodalom szerepéről, értelméről.”

(Vári György)

24. A Babits-kritikával nagyjából egy időben írja József Attila Ady-emlékversét egy nyilvános 
felolvasásra.

a) Olvassátok el a verset!

JÓZSEF ATTILA: ADY EMLÉKEZETE

– Meghalt? Hát akkor mért ölik naponta
szóval, tettel és hallgatással is?
Mért békitik a símák alattomba’
lány-duzzogássá haragvásait?
Földön a magyar és földben a költő,
dühödt markába rögöket szorit,
melléről égre libbent föl a felhő,
de tovább vívja forradalmait.

A televény titokzatos honában
izgat tovább, nem nyugszik, nem feled.
Ezer holdon kiált és haragjában
szeleket űz a Hortobágy felett.
Szeleket, melyek úri passzióból
a begyüjtött kis szénát szétszedik
s a sülyedt falun fölkapják a hóból
Dózsa népének zsuppfedeleit.
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Teste a földé. Földmívesé lelke,
ezért koppan a kapa néhanap.
Sírja három millió koldus telke,
hol házat épit, vet majd és arat.
Verse törvény és édes ritmusában
kő hull s a kastély ablaka zörög, –
eke hasit barázdát uj husában,
mert virágzás, mert élet és örök.
            
   (1930. március 23.)

b) Hogyan tudnátok összegezni a vers alapján a József Attila-i irodalomszemléletet (az 1930-as évek 
elején)?

Értelmezzétek a „verse törvény és édes ritmusában / kő hull s a kastély ablaka zörög” sorokat is!
Párban dolgozzatok!

25. Babits egy 1928-ban megjelent tanulmányában a költők („írástudók”) szerepéről ír. 

a) Olvassátok el a szövegrészleteket!

Az Írástudó a Szellem embere; a Szellem pedig tudvalevőleg az, ami az egyes helyett az általánosra 
néz; s ennélfogva mintegy felülemelkedik a tények és esetlegességek hálóján; a Szellem összekötő és 
törvényadó princípium27; a Szellem embere túllát ösztönein; talán nem képes legyőzni őket, de képes 
kritizálni: azaz képes normákat alkotni, melyek függetlenek maguktól az ösztönöktől. (…)

Az írástudó is ily szegény vándor, magánéletében: de ő egyszersmind kalauz. Neki is bukdácsolnia 
kell, s kerülgetni az akadályokat jobbra és balra: de ő egyszersmind vállalta azt a tisztet, hogy folyton 
szem előtt tartja a Csillagot. Ő is tudja, hogy a Csillag elérhetetlen. De mégiscsak a Csillag az, ami e 
földi utakon irányt jelez. Aki egyenesen feléje megy, betöri homlokát, és elpusztul. De aki végképp 
elveszti szem elől, az eltéved, és céltalan tömkelegbe fullad. (…)

Gondolat, vallás, erkölcs és művészet, (…) aminek őrzése az írástudók vállain nyugszik. (…)

A gondolkodó ott kezd méltó lenni e névre [az Írástudóéra], mikor függetleníti magát korától s nem 
oldódik fel abban. Ha az Emberiség haladása automatikusan biztosítva volna a Történet szelleme 
által: alig volna szükség az igazi Írástudó szerepére, aki éppen a Kor ellenőrzője és az Igazság nyil-
vántartója. (…)

S ha nem akarok mai lenni: az még nem jelenti, hogy tegnapi akarnék. Az emberi szellemnek nem 
szabad visszariadni semmiféle új utaktól, sem megtagadni semmi új belátást. Folytassa csak vakme-
rő kritikáját önmaga ellen, s ne hunyjon szemet az Igazság egyre magasabb emeletei előtt! De ne 
felejtse el, hogy ha az Igazság kimeríthetetlen, avval nem lesz kisebb, hanem nagyobb. S ha új egek 
tárulnak, avval a régi még nem lesz alacsonyabb. (…)

27 princípium lat.: elv, alapelv, vezérelv

•
•
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(…) bizonnyal akkor is inkább illik az Írástudóhoz a Világítótorony heroizmusa, mely mozdulatlan áll, 
és híven mutatja az irányt, noha egyetlen bárka sem fordítja feléje az orrát – míg csak egy új vízözön 
el nem borítja lámpáit. 

(Babits Mihály: Az írástudók árulása. Nyugat, 1928/18.) 

b) Hogyan tudnátok összegezni az olvasottak alapján az írástudó kettős szerepét, miszerint folyton 
szem előtt tartja a Csillagot, miközben maga is Világítótorony?

 Párban dolgozzatok!

c) Hasonlítsátok össze a József Attila-i és a babitsi irodalomszemléletet! 
Hozzatok létre négyfős csoportokat! 
Beszélgessetek a csoportban arról, hogy mit gondoltak a költők az irodalom szerepéről, értel-
méről, a költői feladatvállalásról!

26. A Nyugat mint továbbélő irodalom
 

a) Olvasd el a következő méltatást a Nyugatról!

1912 után a Nyugat megszilárdította pozícióját, és kezdte megszilárdítani azt az ízlést és befogadás-
kultúrát, amely évtizedekkel túlélte a folyóirat működését. (Kenyeres Zoltán)

Tényleges újdonságot [mai szemmel visszatekintve] az jelentett, hogy a Nyugat szellemi műhely-
ként működött. Ahogyan a századforduló után színre lépő fi atal tehetségeket egyszerre integrálni 
(és ezáltal bátorítani, igazolni, megerősíteni) tudta. A másik [újdonsága], hogy ebben a minőségében 
nem egyetlen generációhoz kötődött, hanem az első nemzedék után a húszas években megjelent a 
második (Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Tamási Áron, Gelléri Andor Endre), majd a harmincas években 
kinevelődött a harmadik nemzedék is (Radnóti Miklós, Vas István, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Rába 
György). Sőt, az „újholdasok” (Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Mándy Iván, Mészöly Miklós, 
Szabó Magda) és egy sor velük egyívású alkotó személyében jött egy negyedik generáció is, mely a 
Nyugatban (és a folytatásának számító, rövid életű Magyar Csillagban – 1941–1944) életkori okból 
nem publikálhatott, ám a lap mégis elevenen és közvetlenül hatott rá, és ezt a hatást később, a hat-
vanas–hetvenes–nyolcvanas években – ki-ki a maga módján – megpróbálhatta továbbítani. 

És ami az ő személyük, észjárásuk, alkotói magatartásuk közvetlen hatása, az közvetve a Nyugat 
hatása is volt. Tény, hogy volt egy óriási mesterségbeli tudás, továbbá volt a szakmai tisztesség és a 

•
•
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szellemi szabadság ethosza – mindez nagyrészt a Nyugattól eredt, és mindezt nagyrészt az utolsó 
nyugatosok plusz az újholdasok örökítették át a magyar irodalom jelenlegi középnemzedékére.

A Nyugat színre lépése és több évtizedes – 1908–1941 – fennállása a magyar irodalom (és tágabb 
értelemben a magyar szellemi élet) egyik sikeres autonómiatörekvése volt. Kivergődés abból a kisko-
rúságból, amelyet a nemzeti önaffi rmáció28 igénye majdnem egy évszázadon át konzervált. A magyar 
felvilágosodás utolsó stádiuma és megkésett betetőzése.

Éppen a Nyugat működése mutatja, hogy az irodalom belső értékrendjének messzemenő átala-
kítása annak megszilárdítását, nem pedig szétrombolását jelenti. Ebben a belső értékrendben (mely 
az irodalom autonómiájának fontos garanciája) jelenleg és még sokáig a nyugatos humanista tradíció 
a legszámottevőbb integráló tényező. (Márton László)

b) Húzd alá benne azokat a szövegrészeket, amelyek azt bizonyítják, hogy a Nyugat mint műhely 
szellemisége jelen van mai irodalmunkban!

c) A Nyugatot méltató Márton László azt állítja, hogy a folyóirat több évtizedes fennállása „a magyar 
felvilágosodás utolsó stádiuma és megkésett betetőzése”.

 Nem paradox ez a kijelentése? 
Értelmezd a mondatot rövid (8-10 soros) esszében!
Mielőtt írásodat elkészítenéd, lapozz vissza a fejezet elejére: tekintsd át mindazt, amit a Nyu-
gatról és a Nyugatból megtanultál! 
Ismereteidet rendezd gondolkodástérképbe!
Ezután írd meg az esszét!  

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
T/23.

a)   A szavahihetőség költői erény lesz tehát, és mivel minden jó vers szavahihető, minden jó 
versnek van valamilyen igazsága. Az a mű tehát, amelyik lemond erről az igazságról, lemond 
a szavahihetőségről (a csinosságként, díszességként értett szépség jegyében), nem lehet más, 
mint rossz mű. 

 Kész mű, valóban értékes alkotás, jó vers ↔ közömbös szemét

      erkölcsös                 erkölcstelen     
      szavahihető

T/24.

b)  József Attila arról ír versében, hogy Ady szellemisége tovább él Dózsa népében, a nincstelen 
földművesek lelkében (izgat tovább, nem nyugszik, nem feled), a versei tetté válnak (szó-
mágia), tehát azt vallja, hogy a költő a közösség számára való hasznos tevékenységért alkot. 
Így irodalomszemléletében a közösségi költőszerep, a társadalmi elkötelezettség meghatáro-
zó (vö. A város peremén és az Egy költőre c. verssel).

28 önaffi rmáció lat.: önmegerősítés, önbizonyítás

•
•

•
•
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T/25.

b)   A Csillag jelentheti a kortól független, örök, egyetemes, általános érvényű Igazságo(ka)t, 
értéke(ke)t, melye(ke)t a Szellem embere, ha követ, maga is iránymutatóvá válik. Ez egyfajta 
erkölcsi állásfoglalást jelent az alkotásokon keresztül. 

  Ekkor „már a Nyugat szerkesztője is megbicsaklónak látja a lap átfogóbb kulturális céljait, és 
az új feladatokat a megváltozott helyzetben egyfajta értékőrző magatartásban jelöli ki (ami 
az irodalom archaikus, a 19. századból eredő funkcióinak fenntartásával vagy inkább újra-
képzésével párosul). Babits, aki az írót őrzőnek, a barbár erőszakkal szembeszegülő bírónak 
és vezetőnek, az ideálok emberének látta, egyszóval az irodalmat mindenekelőtt erkölcsi 
kérdéssé avatta, éppen az irodalom autonómiájának elvét, tehát a Nyugat alapeszményét 
felhasználva tette magát kritizálhatatlanná a politikai erkölcs kérdéseiben.” (Schein Gábor) 

c) egyéni 

T/26.

b)   Megszilárdítani ízlést és befogadáskultúrát; a fi atal tehetségeket integrálni, nem egyetlen ge-
nerációhoz kötődött, egy óriási mesterségbeli tudás, továbbá a szakmai tisztesség és a szel-
lemi szabadság ethosza, a magyar szellemi élet egyik sikeres autonómiatörekvése, humanista 
tradíció. 

c) egyéni 
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