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Vass Judit 

ADY ENDRE SZERELMI LÍRÁJA 

FELADATLAP 

 

NÉV!:_________________________________________________ 

FELADAT:  

1. Olvassa el és hallgassa meg az alábbi Léda- illetve Csinszka-
verseket, és válaszoljon a kérdésekre!  

LÉDA-VERSEK 

A vár fehér asszonya (nincs hanganyag) 

A lelkem ódon, babonás vár, 
Mohos, gőgös és elhagyott. 
(A két szemem, ugye, milyen nagy? 
És nem ragyog és nem ragyog.) 

Konganak az elhagyott termek, 
A bús falakról rámered 
Két nagy, sötét ablak a völgyre. 
(Ugye, milyen fáradt szemek?) 

 

Örökös itt a lélekjárás, 
A kripta-illat és a köd, 
Árnyak suhognak a sötétben 
S elátkozott had nyöszörög. 

(Csak néha, titkos éji órán 
Gyúlnak ki e bús, nagy szemek.) 
A fehér asszony jár a várban 
S az ablakokon kinevet. 

1. Mi a vers központi szimbóluma? Mi a jelentése? 

Válasz: 
 

2. Miért nevezhetjük preszimbolista versnek? 

Válasz: 
 

3. Milyen ellentétekre épül a vers? 

Válasz: 
 

MENTSEN! 

4. Mit jelenthetnek a „vár” szimbólumhoz kapcsolódó metaforák: elhagyott 
termek, lélekjárás, kripta-illat, árnyak, elátkozott had?  
Ne feledje, ez szimbolista vers, az egyes metaforák külön-külön nem 
fordíthatók le, csak együtt értelmezhetők! 

Válasz: 
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MENTSEN! 

5. Melyik más, közösen említett műre asszociálhatunk a versről? (vár, 
asszony) Mi a különbség? 

Válasz: 
 

Lédával a bálban 

https://www.youtube.com/watch?v=X1DI05iO3Us (Szép a képanyag és a zene!) 

Sikolt a zene, tornyosul, omlik 
Parfümös, boldog, forró, ifju pára 
S a rózsakoszorús ifjak, leányok 
Rettenve néznek egy fekete párra. 

„Kik ezek?” S mi bús csöndben belépünk. 
Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk 
S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat 
A víg teremben némán szerte-szórjuk. 

Elhal a zene s a víg teremben 
Téli szél zúg s elalusznak a lángok. 
Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve 
Rebbennek szét a boldog mátka-párok. 

1. Mit látunk a konkrét kép síkon? Hol vagyunk, mi történik? Még ne 
értelmezzen, csak írja le röviden, amit látunk! 

Válasz: 
 

MENTSEN! 

2. Milyen modern toposz a központi szimbólum? Mi a jelentése? (segítek: 
Arany: Kertben) 

Válasz: 
 

3. Milyen ellentétekre épül a vers? Mindet gyűjtse össze! 

Válasz: 
 

MENTSEN! 

 

4. Milyen középkori műfajt „modernizál” Ady ebben a műben? 

Válasz: 

https://www.youtube.com/watch?v=X1DI05iO3Us
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5. Hogyan teremti meg Ady a vers felütésében (elején) a disszonanciát? 
Milyen költői eszköz ez? (Juhász Gyula, szintén nyugatos költő így kezdi 
egyik versét: „Brummog a bőgő, jaj be furcsa hang.”) 

Válasz: 
 

6. Figyelje meg a vers szerkezetét: a három versszak történéseit! Miért 
mondhatjuk, hogy tudatos a kompozíció? Mi az első versszak szerepe? 

Válasz: 
 

MENTSEN! 

7. Milyen költői eszközök dominálnak a szövegben? Mitől zenei, recitatív a 
szöveg? 

Válasz: 
 

8. Milyen ez a Léda-szerelem? 

Válasz: 
 

 MENTSEN! 

1912-ben, többszöri szakítás, újrakezdés után véget ért a Léda-szerelem. Léda az 
elválást nehezen viselte, és megpróbálta Adyt féltékennyé tenni. Mivel szerelmük 
nyilvános volt épp az Ady-versek miatt, amelyekben szinte istennővé avatta Lédát 
(Léda asszony zsoltárai), a költő úgy érezte, hogy Léda viselkedése nem méltó 
kettejük nagy szerelméhez. Megírta az Elbocsátó szép üzenetet, amit Léda, aki 
Párizsban élt ekkor, a Nyugatban olvashatott. Képzelhetjük lelkiállapotát, 
amikor így, nyilvánosan vett tőle búcsút a költő. 

Olvassa el és hallgassa meg a verset, majd válaszoljon a kérdésekre! 

Elbocsátó, szép üzenet 

https://www.youtube.com/watch?v=
TbCSm5x6gzY 

Törjön százegyszer százszor-tört varázs: 
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor, 
Ha hitted, hogy még mindig tartalak 
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás. 
Százszor-sujtottan dobom, ím, feléd 
Feledésemnek gazdag úr-palástját. 
Vedd magadra, mert lesz még hidegebb is, 
Vedd magadra, mert sajnálom magunkat, 
Egyenlőtlen harc nagy szégyeniért, 

Alázásodért, nem tudom, miért, 
Szóval már téged, csak téged sajnállak. 

Milyen régen és titkosan így volt már: 
Sorsod szépítni hányszor adatott 
Ámító kegyből, szépek szépiért 
Forrott és küldött, ékes Léda-zsoltár. 
Sohase kaptam, el hát sohse vettem: 
Átadtam néked szépen ál-hitét 
Csókoknak, kik mással csattantanak 
S szerelmeket, kiket mással szerettem: 
És köszönök ma annyi ölelést, 
Ám köszönök mégis annyi volt-Lédát, 
Amennyit férfi megköszönni tud, 
Mikor egy unott, régi csókon lép át. 

https://www.youtube.com/watch?v=TbCSm5x6gzY
https://www.youtube.com/watch?v=TbCSm5x6gzY
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És milyen régen nem kutattalak 
Fövényes multban, zavaros jelenben 
S már jövőd kicsiny s asszonyos rab-útján 
Milyen régen elbúcsuztattalak. 
Milyen régen csupán azt keresem, 
Hogy szép énemből valamid maradjon, 
Én csodás, verses rádfogásaimból 
S biztasd magad árván, szerelmesen, 
Hogy te is voltál, nemcsak az, aki 
Nem bírt magának mindent vallani 
S ráaggatott díszeiből egy nőre. 

Büszke mellemről, ki nagy, telhetetlen, 
Akartam látni szép hullásodat 
S nem elhagyott némber kis bosszuját, 
Ki áll dühödten bosszu-hímmel lesben, 
Nem kevés, szegény magad csúfolását, 
Hisz rajtad van krőzusságom nyoma 
S hozzám tartozni lehetett hited, 

Kinek mulását nem szabad, hogy lássák, 
Kinek én úgy adtam az ölelést, 
Hogy neki is öröme teljék benne, 
Ki előttem kis kérdőjel vala 
S csak a jöttömmel lett beteljesedve. 

Lezörögsz-e, mint rég-hervadt virág 
Rég-pihenő imakönyvből kihullva, 
Vagy futkározva rongyig-cipeled 
Vett nimbuszod, e zsarnok, bús igát 
S, mely végre méltó nőjéért rebeg, 
Magamimádó önmagam imáját? 
Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg, 
Csillag-sorsomba ne véljen fonódni 
S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak: 
Általam vagy, mert meg én láttalak 
S régen nem vagy, mert már régen nem 
látlak. 

1. Milyen kapcsolatban van a vers címe a szöveggel? A vers olvasása után 
mit tudunk mondani a cím hangneméről? 

Válasz: 
 

MENTSEN! 

2. Hogyan demitizálja (fosztja meg a legendától)  tudatosan Lédát ? Írjon 
ki pár jellemző idézetet! 

Válasz: 
 

3. Milyen kifejezésekkel mitizálja (emeli legendává) saját magát? Írjon ki 
pár jellemző idézetet! 

Válasz: 
 

MENTSEN! 

4. Nagyon kegyetlen, igazságtalan vers, és mégis szuggesztív. Miért? 

Válasz: 
 

Az Elbocsátó szép üzenet után nem sokkal jelent meg a Valaki útravált 
belőlünk. Ne kérdezzék, miért Schöpflin Aladárnak (a Nyugat szerkesztője, 
kritikus) szól a mottó, már elfelejtettem az életrajzi részletet, de most nem is 
fontos. Olvassa el és hallgassa meg a verset, majd válaszoljon a kérdésekre! 

 

Valaki útravált belőlünk https://www.youtube.com/watch?v=
nhz9U0Eu3EY  

https://www.youtube.com/watch?v=nhz9U0Eu3EY
https://www.youtube.com/watch?v=nhz9U0Eu3EY
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Schöpflin Aladárnak küldöm. 

Unatkozók s halálra-untak, 
Bolondosan furcsák vagyunk, 
Fájdalmasak és búcsuzók 
S milyen furcsán nézzük magunkat 
S milyen furcsán néznek most minket. 
Csalódás-kő ránk nem zuhant 
S mégis sujtódottan, szédülten, 
Sustorgó ázott-fák a tűzben, 
Panasszal égünk, lángtalan. 

Mint elárvult pipere-asztal, 
Mint falnak forditott tükör, 
Olyan a lelkünk, kér, marasztal 
Valakit, ki már nincs velünk, 
Ki után ájult búval nézünk. 
Egy régi, kényes, édes dámát, 
Kegyetlen szépet siratunk, 
Bennünksarjadtat: asszony-részünk. 
Valakit, kiért hiúk voltunk, 
Apródok s cifra dalnokok 
S kit udvarunkban udvaroltunk. 

Ingunk s mint rossz tornyok, bedőlünk, 
Nagy termeink üresen kongnak, 
Kölykösen úszók szemeink: 
Valaki útravált belőlünk 

S nem veszi észre senki más, 
Milyen magános férfi-porta 
Lett a szemünk, lett a szivünk, 
Szemünknek és szivünknek sorsa, 
Mert asszony-részünk elhagyott. 

Nem tudjuk szeretni magunkat 
És nem hisszük el, hogy szeretnek, 
Ákombákomos szépeket 
Idegen, váró embereknek 
A régi tussal nem irunk, 
Mert mi csak magunknak bókoltunk, 
Asszony-énünkért, szertelen, 
Érte voltunk jók, ha jók voltunk 
És kacérok és hűtlenek 
És most sírva megözvegyedtünk. 

Ezer óh, jaj, baj, ejnye, nyűg 
Siránkozik pityergő szánkon 
S omladozó, árva szivünk 
Ezer fájást talál, hogy fájjon 
S ezeregy fájás fáj nekünk. 
Kopott az arcunk, kopott minden, 
Kopott a világ s a szivünk 
S minden világ a szemeinkben: 
Mi hírért, sikerért szalasszon, 
Ösztönzőnk, igazi valónk, 
Kiszakadt belőlünk, az asszony. 

1. Ez a vers is a Léda-szerelem elmúlásáról szól, de egészen más 

hangnemben. Mi a két vers között a különbség?  Miért mondhatjuk, 

hogy az előző versnek ez mindenben ellentéte? 

 Válasz: 
 

MENTSEN! 
CSINSZKA-VERSEK 

Ady 1914-ben vette feleségül a nála jóval fiatalabb Boncza Bertát, aki egy svájci 

nevelőintézetből kezdett írogatni a híres költőnek, más hírességeknek is. 

(Egyébként előtte egy rövid ideig az Erzsébet Nőiskola diákja is volt.) A 

házasságot mindkét fél rokonsága, barátai ellenezték a nagy korkülönbség, és 

elsősorban Ady már nyilvánvaló betegsége és önpusztító élete miatt. A vérbajt 

ekkor még nem tudták gyógyítani, a beteg ember egészsége gyorsan romlott, 

ráadásul megfertőzte partnerét is. (Léda és Csinszka is megkapta. Léda egy halott 

kislánynak adott életet, szerelmüket ez is beárnyékolta. Csinszka is ebbe halt 

bele.) Csinszka álmodozó fiatal lány volt, aki elsősorban a „nagy költőbe” volt 

szerelmes, a házasságot azonban szubjektív és objektív körülmények is 

beárnyékolták. Ady már nagy beteg volt, és ráadásul az alkohol (bor) rabja. 

Csinszka, maga meglehetősen neurotikus alkat, akinek szembe kellett néznie 

álom és valóság ellentétével. Ady szinte belemenekült ebbe a kapcsoltba, de 

mindennapjaik zaklatottak voltak. Szerelmüket beárnyékolta a közben kitört első 

világháború is. Kettejük kapcsolata, szerelme mint menedék jelenik meg a 

versekben a világégés közepette. Csucsán (a Királyhágónál) laktak, a Boncza 
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kastélyban, amely a hegyoldalban van, pont az országút felett. Innen látta a már 

halálos beteg Ady, ahogyan a magyarokat kiűzik Erélyből. (Az első perctől 

ellenezte a háborút, már jó előre megjósolta, hogy az együtt fog járni az ország 

vesztével.)  

A Csinszka-versek a Léda-versek ellentétei. Ezekben nincs szó szenvedélyes 

szerelemről, mindegyiket beárnyékolja a személyes haláltudat és a világháború. 

Többségében zsoltáros, dalszerű, inkább későromantikus, mint modern versek 

ezek.  

Olvassa el, és hallgassa meg!  

Őrizem a szemed 

https://www.youtube.com/watch?v=bkh
FelOPi1M 

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 

Világok pusztulásán 
Ősi vad, kit rettenet 
Űz, érkeztem meg hozzád 
S várok riadtan veled. 

Már vénülő kezemmel 
Fogom meg a kezedet, 
Már vénülő szememmel 
Őrizem a szemedet. 

Nem tudom, miért, meddig 
Maradok meg még neked, 
De a kezedet fogom 
S őrizem a szemedet. 

De ha megyek, sorsom te vedd el, 
Kinek az orkán odaadta, 
A te tűrő, igaz kezeddel. 

Nézz, Drágám, kincseimre 

Nézz, Drágám, kincseimre, 
Lázáros, szomorú nincseimre, 
Nézz egy hű, igaz élet sorsára 
S őszülő tincseimre. 

Nem mentem erre-arra, 
Búsan büszke voltam a magyarra 
S ezért is, hajh, sokszor kerültem 
Sok hajhra, jajra, bajra. 

Jó voltam szerelemben: 
Egy Isten sem gondolhatná szebben, 
Ahogy én gyermekül elgondoltam 
S nézz lázban, vérben, sebben. 

Ha te nem jöttél vóna, 
Ma már tán panaszló szám se szólna 
S gúnyolói hivő életeknek 
Raknak a koporsóba. 

Nézz, Drágám, rám szeretve, 
Téged találtalak menekedve 
S ha van még kedv ez aljas világban: 
Te vagy a szívem kedve. 

Nézz, Drágám, kincseimre, 
Lázáros, szomorú nincseimre 
S legyenek neked sötétek, ifjak: 
Őszülő tincseimre. 

Cifra szűrömmel betakarva 

Szerettem volna, hogyha untat 
Bolondulása a Földnek, 
Ez a nagy vér-lakodalom, 
Cifra szűrömmel betakarni 
Vihar elől magunkat. 
 
Be jónak indult ez a játék, 
De közben szinte mi kedvünkért 
Kitört az égi háború, 
Fájva, sivítva és cikkázva:  
Átok ez, vagy ajándék? 
 
Küldöm a szivemet szivedre 
Óráiban borzalomnak, 
Hátha mégis odatalál, 
Ahol egyetlen helyet kaphat, 
Hol tán mégis pihenne. 
 
Be nagyon rettent ez a várás, 
Be méltatlan is a mi sorsunk:  
Tépett és véres milliók, 
Két szép ember, kiket rosszkor vett 
Elő a megkivánás. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkhFelOPi1M
https://www.youtube.com/watch?v=bkhFelOPi1M
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/nezzdrag.htm#lazaros
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1. Milyen bibliai utalásokat talál a versekben?  

 
Válasz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


