
Ady Endre — Totó — II.rész   
(Jelöld meg a jó választ, a jelét másold át az I. fordulót követő „Megfejtés” megfelelő 
sorszámához!) 
 
1.   Ady Endre a 20. századi magyar költészet megújítója. 
 Melyik kötete jelzi a modern magyar költészet születését?  
 1/  Mag hó alatt  2/   Új versek   x/  A Holnap 
 
2.  Ki volt Ady első életrajzírója? 
  1/  Hatvany Lajos  2/ Boncza Berta  x/ Ady Lajos 
 
3.  Milyen pályára szánták a szülei Adyt? 
 1/ egyházi   2/ jogi  x/ orvosi 
 
4.  Melyik verseskötete hozta meg számára az igazi sikert és a kritikusok elismerését? 
 1/  Vér és arany 2/ Szeretném, ha szeretnének  x/ Az Illés szekerén 
 
5.  Hol ismerkedett meg Lédával, aki pályájának egy részében szerelmi költészetének múzsája lett? 
   1/ Nagyváradi Napló szerkesztőségében   2/ Párizsban      x/  Pilvax Kávéházban Pesten 
 
6.  1908-ban jelent meg a 20. sz.-i magyar irodalom meghatározó folyóirata, megszületése 
 Ady nevéhez is köthető, főmunkatársa volt haláláig: 
 1/  Holnap  2/ Nyugat   x/ Budapesti Napló 
 
7.  Melyik város volt Ady számára az „ember-sűrűs gigászi vadon”, szimbóluma mindannak, ami 
fényűző és gazdag, tetőpontja az emberi kultúrának? 
 1/  Nagyvárad  2/ Budapest  x/ Párizs 
 
8.  Mi a neve a Budapest, Andrássy út 24. sz. ház földszintjén működött vendéglőnek, mely Ady 
Endre révén került az irodalomtörténetbe? A költő szeretett itt dolgozni, közel félszáz verset írt itt. 
Az 1937-ben készített emléktáblán a Röpülj, hajóm versrészlet olvasható az Új vizeken járok c. 
verséből. 
 1/  Szabadság   2/ Három Holló x/  Magyar Világ  
 
9.  Hogy ismerkedett meg Ady Boncza Bertával? 
 1/  Közös ismerősük, Babits Mihály révén  
 2/  Boncza Berta levelet írt a költőnek 
 x/ a New York Kávéházban megszólította Ady  
 
10.  Mi a címe életében megjelent utolsó versválogatásának, mely pályája legmegrendítőbb csúcsa? 
 1/  A halottak élén  2/ A menekülő Élet    x/  Az utolsó hajók  
 
11. A költő Veress Pálné utcai lakását emlékmúzeummá alakították.  Ki hozta létre a kiállítóhelyet? 
 1/  Ady-család  2/ Csinszka  x/ Petőfi Irodalmi Múzeum 
 
12.  Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el. A Magyar Nemzeti Múzeumban ravatalozták föl, majd 
ezer meg ezer ember kísérte utolsó útjára. Ki az a református lelkész, aki az egyház részéről a 
gyászbeszédet mondta, néhány évvel korábban az eskető papjuk is volt. 
 1/  Haypál Benő 2/ Jászi Oszkár  x/ Bölöni György 
 
13.  Ady Endre a magyar költészet megújítója. Ki az őt követő, hasonló hatású költőóriás, akire 
Ratkó József utal az alábbi versrészletben: „Élünkre áll, ha mi szeretjük: / a mosónő fiával együtt.” 
 1/  József Attila 2/ Kosztolányi Dezső  x/ Babits Mihály  


