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Vass Judit 

ADY ENDRE  
ÚJ VERSEK  

Érettségi tétel! 

Egy verset kérek megtanulni majd akkorra, ha már élőben 

találkozunk. Választhatók: A Hortobágy poétája, A Sion-hegy alatt, 

Imádság háború után (istenes versek, később vesszük), Sem utódja, sem 

boldog őse…, Az eltévedt lovas (szerintem a legszebb magyarság-vers)  

A versek alatt megtalálják a hanganyagot is, miközben olvassák 

őket, hallgassák is meg! 

Tartalom:  

1. Az Új Versek (1906) 

2. Góg és Magóg fia vagyok én 

3. Héja-nász az avaron 

4. A Hortobágy poétája 

5. A magyar Ugaron 

6. Harc a Nagyúrral 

7. Új vizeken járok 

1823-as ötödik kiadás 

szecessziós stílusú borító 

 

ÚJ VERSEK  

 

1906-ban jelent meg, és felkavarta az irodalmi életet. Akkoriban még a 

konzervatívnak számító nép-nemzeti iskola esztétikája volt az uralkodó, a 

költők többsége Petőfi és Arany modorában írt, eluralkodott az epigonlíra. 

Az Új Versek témában és stílusban is  radikálisan újat hozott. A modern 

magyar líra nyitányának tekinthető. Ekkor már 29 éves, viszonylag későn 

talál rá eredeti hangjára. (Petőfi 26 évesen már egész életművet hagyott 

hátra.) A kötetet hosszú szellemi érés előzte meg, Adyra magyar és európai 

elődök hatottak. 
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• Újságíróként feltérképezte a korabeli Magyarországot, párizsi útja 

segítette a politikai tisztánlátást. Megértette, hogy az ország elmaradott, 

feudális ország, amelynek szüksége van a polgárosultabb, európaibb 

szellemiségre. Verseiben gyakran állítja szembe a haladó Nyugatot 

(Párizst) az elmaradott Kelettel. Magyarság-versei kegyetlen és fájdalmas 

kritikát mondanak az országról. (A magyar Ugaron).  

• Költői nyelvére nagy hatással voltak a francia szimbolisták: Baudelaire 

pl., illetve a magyar preszimbolisták, pl. Vajda János.  

• A legnagyobb hatással Nietzsche volt rá, az Ím ígyen szóla Zarathustra c. 

mű individualizmusa (egyéniségkultusza), prófétai hangja, 

gondolatritmusos verselése. 

• Poétikájának újdonsága a szimbolizmus meghonosítása.  

• Ady egyéni szimbólumrendszert teremt, melynek forrásai: 1. történelmi-

földrajzi nevek (Verecke-Dévény), 2. köznevek absztrahálása (elvont 

fogalommá emelése, pl. Ugar=magyar elmaradottság) 3. egyéni mítosz 

(disznófejű Nagyúr).   

• Prozódiájára a bibliás, gondolatritmusos  és rímes verselés 

összekapcsolása, 

• a szómágia (szóismétlés) jellemző. Ettől recitatív (énekbeszéd) a 

verszenéje. (A Károlyi Biblia hatása) 

• Versei látomásosak, a szimbólumokat nem fejti meg. A konzervatív 

befogadók érthetetlennek tekintették verseit, nem értették a konkrét képi 

sík mögött meghúzódó elvont jelentéssíkot, mert a didaktikus költészethez 

voltak hozzászokva. 

 

AZ ÚJ VERSEK KÖTET FELÉPÍTÉSE  

 

Ady motivisztikus költő, kötetei visszatérő témákra, motívumokra 

épülnek. Baudelaire nyomán ő is ciklusokba rendezi köteteit. Mindig egy 

bevezető (cím nélküli) verssel kezdődnek, a verscímei mindig 3 szóból 

állnak.  A ciklusokat a közös téma fogja össze. Már az Új Versekben 

megjelennek visszatérő témái: a magyarság sorskérdései, ars poetica, 

szerelem, Párizs vs Magyarország. 

 

Az Új Versek kötet ciklusai: 

Léda asszony zsoltárai (szerelmes versek) 
A magyar Ugaron (magyarság-versek, politikai versek) 
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A daloló Párizs (a haladó nyugat és az elmaradott kelet ellentéte) 
Szűz ormok vándora (ars poetica versek) 
 

GÓG ÉS MAGÓG FIA 

VAGYOK ÉN… 

Góg és Magóg fia vagyok én, 

Hiába döngetek kaput, falat 

S mégis megkérdem tőletek: 

Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 

Verecke híres útján jöttem én, 

Fülembe még ősmagyar dal rivall, 

Szabad-e Dévénynél betörnöm 

Új időknek új dalaival? 

A verset elmondja: Latinovits Zoltán 

Fülembe forró ólmot öntsetek, 

Legyek az új, az énekes Vazul, 

Ne halljam az élet új dalait, 

Tiporjatok reám durván, gazul. 

De addig sírva, kínban, mit se várva 

Mégiscsak száll új szárnyakon a dal 

S ha elátkozza százszor Pusztaszer, 

Mégis győztes, mégis új és magyar. 

 

A verset elmondja Latinovits Zoltán 

https://www.youtube.com/watch?v=EmmO9exYRkA 

 

 

Ady magyarság-versei közé tartozik.  Az Új versek kötet bevezető 

verse.  

 

Szimbolista önportré, tudatosan provokatív hangon szólítja meg a 

magyarságot, hogy felrázza a tespedésből. Új prófétaköltőként szólal meg. 

Már itt megfigyelhető az önpátosz (patetikusan, fennkölt hangnemben 

beszél önmagáról), ami azonban nem „nagyképűség”, hanem a küldetéses 

ember büszke, merész hangja. Adynál ez az önpátosz, prófétai hang 

sokszor vegyül elkeseredett öniróniával, lemondással,  

reménytelenséggel. („Mi mindig, mindenről lekésünk” írja egy későbbi 

versében.) 

 

Ady magyarság felfogása gyökeresen új. A romantikus, heroizáló, 

múltba révedő hazafiság helyett mindig a jelenből figyeli az ország sorsát. 

Tisztában van vele, hogy a fejlett nyugattól való lemaradásunk 

önveszélyes. Az országot „kompország”-nak nevezte, amely állandóan 

kelet és nyugat között ingázik. Neki-nekilendül, hogy utolérje a haladó 

Nyugatot, de mindig visszaesik Keletre. A magyarságot „szerelmes 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#gogesmagog
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#verecke
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#deveny
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#vazul
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/gog.htm#pusztaszer
https://www.youtube.com/watch?v=EmmO9exYRkA
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fajtám”-nak nevezi, de sokszor átkozza a mozdulni nem akarókat, a lusta 

középszerűeket, akik visszafognak minden újító szándékot. 

 

A vers történelmi-földrajzi nevek szimbolikájára épül.  

 

Góg és Magóg bibliai figurák, Anonymus Gestájában is megjelennek: 

pogány lázadók, akiket érckapukkal zártak el, és dühödten döngették a 

kapukat. Ezt a bezártságot, a kitörési vágyat tükrözi a vers minden sora. 

Kárpátok= Magyarország, Verecke=a történelmi múlt, a magyarság 

keleti eredete, az ország legkeletibb pontja, Dévény= a jövő, az Európába 

vezető legnyugatibb pont a történelmi Magyarországon. Vazul= a lázadó, 

önszimbólum, Pusztaszer=a konzervatív, feudális Magyarország 

szimbóluma, azoké, akik nem akarnak újítani, a múltba merednek.   

A versben a lírai én térben és időben kitágítja önmagát, egyszerre 

azonosul az ősivel és az újjal, az egész magyarságot képviseli, annak 

ellentmondásaival.  

Hangja lázadó, provokatív, az újat akaró ember konokságával száll 

szembe a visszahúzó erőkkel. Élesen szemben állnak a Kelet (múlt)  és a 

Nyugat (jövő), illetve az „én” (modern) és a „ti” (konzervatívok). A 

„mégis”, az „új” és a „magyar” szavak makacs ismétlésére épül a szöveg 

szómágiája. A vers vége a „mégis morál” már Vörösmartytól ismert 

etikája. („És mégis, mégis fáradozni kell…” írja Vörösmarty a Gondolatok 

a könyvtárban.) A „mégis morál” azt jelenti, hogy amikor már nincsenek 

racionális érveink, reménytelennek látunk egy helyzetet, az erkölcsi tudat 

segítségével emelkedünk fel a mélypontról. (Ez a „mégis morál” végigkíséri 

a magyar költészetet.) 

 

HÉJA-NÁSZ AZ AVARON  

Útra kelünk. Megyünk az Őszbe, 

Vijjogva, sírva, kergetőzve, 

Két lankadt szárnyú héja-madár. 

Új rablói vannak a Nyárnak, 

Csattognak az új héja-szárnyak, 

Dúlnak a csókos ütközetek. 

 

Szállunk a Nyárból, űzve szállunk, 

Valahol az Őszben megállunk, 

Fölborzolt tollal, szerelmesen. 

Ez az utolsó nászunk nékünk: 

Egymás husába beletépünk 

S lehullunk az őszi avaron. 

A verset előadja a KÁVÉSZÜNET zenekar 

https://www.youtube.com/watch?v=Owao8vTyBxk 

https://www.youtube.com/watch?v=Owao8vTyBxk
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A Léda asszony zsoltárainak leghíresebb verse. A Léda-szerelem 

önmagában is provokatívnak számított, hiszen egy férjes asszonnyal élt 

együtt, s ezt a kapcsolatot nyíltan vállalta, ezzel tabukat döntögetett.  

A Léda-versek jellemzői a az erotika, két erős egyéniség szerelmi 

szenvedélye, harca. A ciklus címe is provokatív, hiszen egy „bűnös” 

kapcsolat verseit nevezi zsoltároknak, azaz istenes verseknek, ezzel 

kedvesét mitizálja.  

A héja-nász…dekadens szerelmes vers, amelyet a túlfűtött testiség és a 

haláltudat ellentéte jellemez.  

A konkrét képi síkon egy héjapár násztáncát látjuk az őszi avaron, ennek a 

násznak azonban absztrakt jelentéssíkja, szexuális konnotációja van. 

Nemcsak a héja pár nászát,  hanem egy szerelmeskedő párt is látunk.  

A testi szerelem szenvedélyére utalnak a hangutánzó, hangulatfestő 

szavak: vijjogva, sírva, kergetőzve, csókos ütközetek, fölborzolt. A héja-

szimbólumot beárnyékolja az Ősz toposza, amely az elmúlást jelenti, de 

utalhat erotikusan az extázis utáni lankadtságra is.  

A Léda-versekben gyakran állítja szembe önmagukat fiatal 

szerelmesekkel, akikben még van életöröm, itt hozzájuk kapcsolódik a 

Nyár toposza, az ifjúság szimbóluma. 

 

A HORTOBÁGY POÉTÁJA 

Kúnfajta, nagyszemű legény volt, 

Kínzottja sok-sok méla vágynak, 

Csordát őrzött és nekivágott 

A híres magyar Hortobágynak. 

Alkonyatok és délibábok 

Megfogták százszor is a lelkét, 

De ha virág nőtt a szivében, 

A csorda-népek lelegelték. 

Ezerszer gondolt csodaszépet, 

Gondolt halálra, borra, nőre, 

Minden más táján a világnak 

Szent dalnok lett volna belőle. 

De ha a piszkos, gatyás, bamba 

Társakra s a csordára nézett, 

Eltemette rögtön a nótát: 

Káromkodott vagy fütyörészett. 

A verset elmondja Papp Zoltán  

https://www.youtube.com/watch?v=O9jSe4QvVR0 

 

ÉRDEKESSÉG: A Hangraforgó megzenésítése a versre. Ady érmindszenti 

szülőházában vették fel. Jó a képanyag! 

https://www.youtube.com/watch?v=PZnZqlx8Yq4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O9jSe4QvVR0
https://www.youtube.com/watch?v=PZnZqlx8Yq4
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A vers több szinten értelmezhető:  

 

1. Ady szimbolikus önportréja  

2. általában a „korán jött” magyar költők portréja  

3. azon magyaroknak a szimbolikus portréja, akik újat akartak, de a 

középszerű közeg visszarántotta őket.  

 

Ezeket az „álmodókat” másik versében „magyar Messiások”-nak nevezi. A 

vers uralkodó hangneme az irónia és a gúny. (Ha önportré, akkor 

természetesen öniróniáról beszélhetünk.)  

 

A visszahúzó környezetből kiválni akaró költő csordásként jelenik meg, a 

kulturálatlan, a szellemi értékek iránt érzéketlen közeg pedig csordaként, 

„gatyás bamba társak”-ként. A Petőfinél még patetikusan ábrázolt 

váteszköltő és az általa vezetett nép ironikus lefokozása ez. A prófétából 

csordás, a népből „bamba társak” lettek. Petőfi (akit Ady nagyon tisztelt) 

versének: A XIX. sz. költőinek fájdalmas, keserű paródiája A Hortobágy 

poétája. Petőfi a nemzet felemelkedő korszakában hitt a prófétaszerepben 

(„A néppel tűzön-vízen át”), Ady idejében újra a meg kellett küzdeni a 

begyepesedett, elkényelmesedett magyar mentalitással. A „Kúnfajta, nagy 

szemű legény” egyszerre utal Petőfire és magára, Adyra. 

 

A versben élesen szemben áll a kultúra, a szépség világa (alkonyatok, 

délibábok, virág) és a műveletlen, igénytelen világ ( csorda, káromkodás). 

Már Balassi és Csokonai is arra panaszkodott, hogy Magyarországon nem 

értékelik a költészetet, a kultúrát. A „híres magyar Hortobágy” ugyan 

patetikusan hangzik, de a vers kontextusában (szövegkörnyezetében) ez is 

ironikus utalás az elmaradott Magyarországra.  

 

A vaskalapos konzervatívok többek között ezért a verséért nevezték Adyt 

hazafiatlannak, néha hazaárulónak (még ma is). De legyünk őszinték, hány 

kiváló magyar művész, tudós szembesült ezzel a problémával 

történelmünk során. („mert ezerszer messiások a magyar messiások” – írja 

máshol Ady. 
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A 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. 

A verset mondja: Sinkovits Imre 

https://www.youtube.com/watch?v=xb0iXSC2v-I 

 

A verset énekli Figura Ede (modernizált) 

https://www.youtube.com/watch?v=wbB-_HA0Hlc 

 

A verset énekli a MÁSKÉPP CSOPORT (pop+népzenei dallamok) 

először A Tisza-partont éneklik, utána jön A magyar Ugaron 

https://www.youtube.com/watch?v=jIsWp2OrMS8 

 

A ciklus utolsó és egyben címadó verse, amely egy látomásban összegzi a 

korabeli Magyarországról kialakult képét. (ugar= meg nem művelt föld) 

 

Ezzel a versével Ady megteremti a szimbolista tájlírát, amelyben a táj 

elemeinek elvont, konnotatív (többlet) jelentése van. Az Ugar 

Magyarország szimbóluma, a hozzá kapcsolódó metaforák: dudva, muhar, 

giz-gazok az értékek nélküli, visszahúzó erőket jelentik. Az Ugar 

azonban nem terméketlen pusztaság, tudna szellemi értéket is teremni 

(humusz, virág, szűzi föld), de ezek az értékek csak mint „alvó lélek” 

„régmult virágok illata” vannak jelen, nem tudnak kifejlődni. Az Ugar 

szimbólumot absztrahálással teremtette, azaz köznévből elvont fogalmat 

alkotott. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xb0iXSC2v-I
https://www.youtube.com/watch?v=wbB-_HA0Hlc
https://www.youtube.com/watch?v=jIsWp2OrMS8
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HARC A NAGYÚRRAL  

 

Megöl a disznófejű Nagyúr, 

Éreztem, megöl, ha hagyom, 

Vigyorgott rám és ült meredten: 

Az aranyon ült, az aranyon, 

Éreztem, megöl, ha hagyom. 

Sertés testét, az undokot, én 

Simogattam. Ő remegett. 

„Nézd meg, ki vagyok” (súgtam 

neki) 

S meglékeltem a fejemet, 

Agyamba nézett s nevetett. 

(Vad vágyak vad kalandorának 

Tart talán?) S térdre hulltam ott. 

A zúgó Élet partján voltunk, 

Ketten voltunk, alkonyodott: 

„Add az aranyod, aranyod.” 

„Engem egy pillanat megölhet, 

Nekem már várni nem szabad, 

Engem szólítnak útra, kéjre 

Titokzatos hívó szavak, 

Nekem már várni nem szabad.” 

„A te szivedet serte védi, 

Az én belsőm fekély, galád. 

Az én szivem mégis az áldott: 

Az Élet marta fel, a Vágy. 

Arany kell. Mennem kell tovább.” 

„Az én jachtomra vár a tenger, 

Ezer sátor vár énreám, 

Idegen nap, idegen balzsam, 

Idegen mámor, új leány, 

Mind énreám vár, énreám.” 

„Az egész élet bennem zihál, 

Minden, mi új, felém üget, 

Szent zűrzavar az én sok álmom, 

Neked minden álmod süket, 

Hasítsd ki hát aranyszügyed.” 

Már ránk szakadt a bús, vak este. 

Én nyöszörögtem. A habok 

Az üzenetet egyre hozták: 

Várunk. Van-e már aranyod? 

Zúgtak a habok, a habok. 

És összecsaptunk. Rengett a part, 

Husába vájtam kezemet, 

Téptem, cibáltam. Mindhiába. 

Aranya csörgött. Nevetett. 

Nem mehetek, nem mehetek. 

Ezer este múlt ezer estre, 

A vérem hull, hull, egyre hull, 

Messziről hívnak, szólongatnak 

És mi csak csatázunk vadul: 

Én s a disznófejű Nagyúr. 

 

A verset elmondja Sinkovits Imre 

https://www.youtube.com/watch?v=bZodS6uWWTQ 

 

Ady számos mitikus verset írt, amelyekben az egyéni szimbólum 

ősi mítoszokkal érintkezik (Az ős Kaján, Az eltévedt lovas).  

A Harc a Nagyúrral látomásvers, amely felfogható ars poetica 

versként is. (A Szűz ormok vándora ciklusba tartozik)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bZodS6uWWTQ
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A konkrét képi síkon egy időtlenített harcot látunk a tengerparton, 

melynek ellenfelei a költő és egy „disznófejű Nagyúr”. A tenger az élet 

toposza, a szabadság, az álmok, a titkok világa, ahová a lírai én szeretne 

eljutni, de ebben megakadályozza a pénz hiánya. A „disznófejű Nagyúr” 

mitikussá növesztett szörnyeteg, a pénz szimbóluma. Egyénileg teremtett 

szimbólum, bár a népi kultúrában megtaláljuk a forrását: a paraszti 

világban a disznó a gazdagság jele volt, ezt bizonyítja, hogy a pénzgyűjtő 

perselyek is hagyományosan malac formájúak voltak.  

A vers nemcsak személyes harc, hanem egyetemes jelentéssel is bír: a 

modern világ „istene” a pénz, az élet értékei áruvá váltak, s ezáltal 

bekövetkezett az elidegenedés. Az emberi élet a pénzért folytatott, 

méltatlan harc, az élet igazi értékeit csak az „arany” közvetítésével érhetjük 

el, s ez dehumanizálja az életet. (dehumanizál=emberi vonásaitól 

megfoszt. Ezért választ szimbólumnak egy undok szörnyeteget) 

 

ÚJ VIZEKEN JÁROK  

Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse, 

Röhögjenek a részeg evezősre. 

Röpülj, hajóm, 

Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse. 

Szállani, szállani, szállani egyre, 

Új, új Vizekre, nagy, szűzi Vizekre, 

Röpülj, hajóm, 

Szállani, szállani, szállani egyre. 

 

 

Új horizonok libegnek elébed, 

Minden percben új, félelmes az Élet, 

Röpülj, hajóm, 

Új horizonok libegnek elébed. 

Nem kellenek a megálmodott álmok, 

Új kínok, titkok, vágyak vizén járok, 

Röpülj, hajóm, 

Nem kellenek a megálmodott álmok. 

Én nem leszek a szürkék hegedőse, 

Hajtson szentlélek vagy a korcsma 

gőze: 

Röpülj, hajóm, 

Én nem leszek a szürkék hegedőse. 

A verset elmondja Papp Zoltán 

https://www.youtube.com/watch?v=0cpCqEoWqWQ 

 

Az Új Versek kötetzáró verse, ars poetica. Hagyományos toposzokra 

épül: tenger, hajó, vagyis az élet és a lírai én szimbólumaira. 

 

 Az Adyra jellemző önpátosz jellemzi, önmagát a „Holnap hősé”-nek 

nevezi, az általa feltárt világot „új Vizek”-nek. Az önpátosz mellett azonban 

ott az önirónia is, hiszen önmagát „részeg evezős”-ként mutatja be, s az 

https://www.youtube.com/watch?v=0cpCqEoWqWQ
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ihlető erőt „Szentlélek”-ként vagy „korcsma gőze”-ként. Ezek a metaforák 

a dekadenciára utalnak, az öntörvényű, önpusztító életre is. Az újító 

törekvések ára időnként az önpusztító szenvedély. A „részeg hajós” utalás 

Rimbaud A részeg hajó versére. A részegség ott is a lelkesedést, az élet 

szépségeitől való mámoros lelkiállapotot jelképezi. A modern költő már 

nem állítja magáról, hogy erkölcsi mintakép, ez már a modern 

illúzióvesztés, dekadenciaérzet jele. 

 

A „korcsma gőze” provokatívan szemben áll a romantikus, idealista 

költőfelfogással. „A szürkék hegedőse” az egyéniség, eredeti hang nélküli 

költők metaforája.  

 

Ady abban különbözik az európai szimbolizmustól, hogy az ő 

hangja nem visszafogott, nagyon is szenvedélyes, és persze 

abban is, hogy nem a „tiszta művészet”, a parnasszizmus híve. 

Politikus alkat, prófétaköltő, aki nagyon érzékenyen reagál a 

magyar társadalmi kérdésekre, azaz „politizál”. (Nem 

pártpolitizál! Ne tévesszük össze a kifejezéseket! Politizálni 

annyit tesz: a közügyekkel foglalkozni.) 

 


