ADY 100
(MEGOLDÁSOK)

100 éve, 1919. január 28-án hunyt el Ady Endre, az egyik legnagyobb magyar költő és
újságíró. A fenti címmel országszerte és a határon túl is különböző programokat rendeznek,
felolvasásokat, találkozókat tartanak. Ezzel a rejtvénnyel, versein keresztül mi is róla
emlékezünk meg. Forgassátok az Ady Endre válogatott versei című kötetet és töltsétek
ki a totót! Melyik Ady versből idéztünk?
1. „S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?”
1. A Tisza-parton
2. Góg és Magóg fia vagyok én...
x. Harc a Nagyúrral

8. „Vak mestere tépi, cibálja,
Ez az Élet melódiája.“
1. A fekete zongora
2. Léda a hajón
x. A magyar Messiások

2. „Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem”
1. Új vizeken járok
2. A magyar messiások
x. A magyar ugaron

9. „Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Óceánba.”
1. Az én testamentumom
2. A verselő asszonyok
x. Az Értől az Oceánig

3. „Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet...”
1. Páris, az én Bakonyom
2. Őrizem a szemed
x. Kocsi-út az éjszakában

10. „Elért az Ősz és súgott valamit”
1. Párisban járt az Ősz
2. Léda Párisba készül
x. Várnak reánk Délen

4. „Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek “
1. Harc a Nagyúrral
2. A muszáj-Herkules
x. A föl-földobott kő
5. „De, jaj, nem tudok

így maradni,
Szeretném magam megmutatni, “
1. Szeretném, ha szeretnének
2. A nagy szerelemből
x. Hideg május

6.„S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat
A víg teremben némán szerte-szórjuk.”
1. Új Vizeken járok
2. Lédával a bálban
x. A könnyek asszonya
7. „Nem kellenek a megálmodott álmok,
Új kínok, titkok, vágyak vizén járok,”
1. A Tisza-parton
2. Mert engem szeretsz
x. Új Vizeken járok

11. „Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,“
1. A kürtösök szava
2. Héja-nász az avaron
x. Nézz, Drágám kincseimre
12. „Százszor-sujtottan dobom, ím, feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját.”
1. Elbocsátó, szép üzenet
2. A szív komédiája
x. Őrizem a szemed
13. „Az aranyon ült, az aranyon,
megöl, ha hagyom.”
1. Vér és arany
2. Harc a Nagyúrral
x. Aki helyemre áll
13+1. Nézzétek meg az Ady kiállítást a
felnőttrészlegben! Ki írta Adyról:
„Mint az ítélet s mint a diadal:
Megjött Ady az új és a magyar!”
1. Tóth Árpád
2. József Attila
x. Juhász Gyula

