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Ady Endre: A magyar Ugaron 

 
Ady Endre is a világirodalom egyetemességébe tartozik, mint Petőfi Sándor. 
„Pokolhintán vad, szédítő körök, / Tüzes mélységek közt és alant…” — val-

lotta, idézte Adyt Szerb Antal. Ady fellépése korszakos jelentőségű a maga szim-
bolista-szecessziós látásmódjával is. Szimbolizmusa erős politikai, forradalmi töl-
tésű. Képzetkincsének forrásai: a magyar történelem (kurucok, Dózsa, Verecke, 
Pusztaszer), a Biblia (Messiás, Illés, Úr, Lázár, frigyláda), az antik mitológia 
(Prométheusz, Apollon), az ősfoglalkozások és ősi életforma (vágtatás, kipány-
vázás, kútásás), az égitestek, a civilizáció lapelemei (tűz, tenger, arany) és önálló 
mítoszalkotás (az eltévedt lovas, a muszáj Herkules), a színek fogalma, a nagybe-
tűs írásmód szimbólummá emelkednek… 

Ady eszménye a közéleti költő, aki vállalja vátesz szerepét is, aki tragikus pil-
lanatokban küldetést teljesít. „Én nem leszek a szürkék hegedőse”. Amit hoz: Az 
Új (új időknek új dalai). Amit költészete összeköt: a hagyomány és a modern, 
Verecke és Dévény… 

Látomásszerű tájverseinek a költői én és a külvilág feloldhatatlan ellentéte je-
lenik meg, pl. A magyar Ugaron című költeményében. 

Nyomtatott versszöveg, eredetiben kézírásos szöveg. Megszokott közpon-
tozású, 4 versszak, 4-4 sorral. 

A szöveg összefüggő egész, Ady, a maga költői világa és a külvilág — a ma-
gyar problémák sorsszerű ellentéte. 

A szövegmondatok tartalmi-logikai kapcsolódása mellett az igei személyragok 
jelzik ezt: gázolok, ismerem, lehajlok, lesem (E/l.), gyűrűznek (T/3.), rág, bódít, lehúz, al-
tat, befed, suhan el… (E/3.) A költő a véleményét névelő nélküli és határozott név-
elős főnevekkel fogalmazza meg: tájon, földön, dudva, muhar, ezt a vad mezőt, a szent 
humuszig, a föld alvó lelke…, csupán az ez kacagó szél válik ki a sorból, a kísértetiessé 
vált föld felett valami örvend a sikertelenségnek… A grammatikai kapcsolatok 
megteremtésében az utalások is segítenek: ezt a vad mezőt, ez a magyar Ugar, 
nincsen itt virág… 

A szöveg jelentéstani elemei közül az Ugar szó háromszori ismétlése emelhető 
ki, annál inkább, mert a vers csak négy versszak. Az ugaron, elvadult tájon, buja föl-
dön… dudva, muhar, gaz rokon értelmű szavak a szöveg értelmi szövetét segítenek 
megérteni. 

Az ugar, a muhar, gaz ellentéte: virág, ami itt nem terem. 
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A költő nem leírja, hanem látomásszerűen megidézi a tájat a mondanivalónak 
megfelelően, az Ugar látványa értéktelített, a túlzásig fokozott felsorolás: táj, ős, 
buja földön, vad mezőn, giz-gazok, indák… 

A szöveg címe témamegnevező, az egész szövegre ural, szimbolikus. 
Az Új versek (1906) Ady-kötet legnagyobb visszhangot kiváltó ciklusa A ma-

gyar Ugaron volt. Nem csak a konzervatív erők elképedését váltotta ki, a fiatal Ba-
bits és Kosztolányi véleményét is… Érthetően, Ady a nemzetét ostorozó Szé-
chenyit idézte, a műveletlen magyar Ugar képe, a nagy parlagé — de mintha 
megállt volna az idő! A gémeskút Petőfi és Arany költeményeiben a pusztai táj 
természetes tartozéka, Ady versében a civilizálatlanság jelképe: „Gémes kút, ma-
lom alja, fokos, / Sivatag, lárma, durva kezek” (Tisza-parton). 

A költemény a valóság és az elképzelt világ ötvözése, két, érzelmileg szem-
benálló képsor bontakozik ki: az egyik az elvadult táj, a vad mező, az égig nyúló 
giz-gazok, a vad indák gyűrűző, mindet befonó világa — a valóság képsorai, a 
másik a szent humusz, a szűzi föld, a föld lelke, a virágok illata — vágyak, a 
lehetőségek elképzelt világa… A jelképek beszéde azt sugallja, hogy ez a föld 
virágok nevelésére hivatott termőföld, szent humusz, mégis giz-gaz nő rajta, ez a 
föld alszik, s a rajta kibontakozó/kibontakozni vágyó akarásokat a dudva, a 
muhar lehúzza, elaltatja, befedi, és még reménység sincs a változásra… Ezt a 
világot Ady egy másfajta világgal szembesíti: a művészet és a kultúra fővárosával, 
Párizzsal (Egy párizsi hajnalon, 1904. Párizs az én Bakonyom, 1906. Párizsban járt az 
ősz, 1906.) A szöveg magyar nyelvű, mai, írott, érzelemkifejező, szépirodalmi szöveg. 

Típusa: szépirodalmi. A vers írásjelei közül stílusértékű az Ugar szó, nem egy 
közös főnév, hanem az egész Magyarország jelképe. Egyetlen kérdőjel a vers kö-
zepén, a kérdő mondat végén is stílusteremtő, mert a mondat fájdalmas felkiál-
tásként is értelmezhető: „Hát nincsen itt virág?” 

A szöveg hangjainak stílusértéke az ugar, dudva, muhar, giz-gaz, indák rossz  
hangzásából fakad… A kacagó jelző anapesztusi formájával a szél suhanását (su-
hanó) is érzékelteti. Most csak suhan a szél a szent szűzi (alliteráció) föld fölött… 
lesz-e ebből a suhanó szélből vihar, a giz-gazt, az indákat kitépő, kicsavaró forga-
tag? 

A lírai énhez kapcsolódó igék — gázolok, ismerem, lehajlok, lesem — a költő 
szemlélő magatartását, míg a gyűrűznek, bódít, lehúz, altat, befed, suhan igék az elva-
dult táj, a buja föld és a szél cselekvéseit fogalmazzák meg. A melléknévvel páro-
sított főnevek — elvadult táj, ős, buja föld, vad mező, magyar ugar, szent hu-
musz, vad indák… — szemléletessé teszik a szöveget… Az ugar látványát bemu-
tató metafora mellé társul a gaz lehúz, altat, befed… megszemélyesítés, növelve, 
gazdagítva a szöveg képi világát. 

A szövegmondatok közlő, kijelentő mondatok, de csak látszólag a tárgyilagos 
közlés eszközei, az egyetlen kérdő (felkiáltó?) mondat mellett érzelmi-hangulati 
elemekkel telítődnek… Ellentétes szerkezet a szövegben: a lírai én fájdalmas ke-
serűséggel éli meg, hogy a föld alvó lelke nem szabadult föl, a lélek itt nem hősi 
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módon bukik el, hanem elfáradva, a környezet asszimilálja… Az állítmányok 
mozgásiránya — gázolok, lehajlok, lesem — jelzi a lassú megtörést, a kezdeti felül-
ről néző fölény csüggedten hajlik a föld felé… 

Vele szemben az eleinte mozdulatlan, „elvadult táj” cselekvővé válik, magasra 
nőnek a giz-gazok, az indarengeteg gyűrűzni kezd, és egy fokozatos igesor a vég-
ső győzelmet sugallja: „A gaz lehúz, altat, befed…” 

A szöveg verbális stílusú, a költő egyenes beszéde, a lírai hős szemben áll a 
mitikussá, a fantomszerűvé váló tájjal. 

„Sokkal gyöngébb a lámpásom, semhogy be tudnék világítani abba az izzó 
konyhába, ahol ezek a keserű, lángoló, új versek születnek…” — vallotta Kosz-
tolányi Dezső. Mi olvasók is csak megpróbáljuk, megkíséreljük megfejteni és át-
adni a fiatalabb nemzedéknek… 
 
 

 
 

Ady Endre 
 

A magyar UgaronA magyar UgaronA magyar UgaronA magyar Ugaron    
 

Elvadult tájon gázolok: 
Ős, buja földön dudva, muhar. 
Ezt a vad mezőt ismerem, 
Ez a magyar Ugar.  
 
Lehajlok a szent humuszig: 
E szűzi földön valami rág. 
Hej, égig-nyúló giz-gazok, 
Hát nincsen itt virág?  
 
Vad indák gyűrűznek körül, 
Míg a föld alvó lelkét lesem, 
Régmult virágok illata 
Bódít szerelmesen.  
 
Csönd van. A dudva, a muhar, 
A gaz lehúz, altat, befed 
S egy kacagó szél suhan el 
A nagy Ugar felett. 


