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VASS JUDIT 
 

ADY ENDRE ISTENES VERSEI 
 

 
BEVEZETŐ 

 
 
A magyar istenes költészet BALASSI BÁLINTTAL kezdődik.  
Ő maga zsoltárfordító is volt, istenes versei többnyire zsoltár 
parafrázisok (átiratok). A Dávid-zsoltárok mintájára ír könyörgő 
vagy hálaadó énekeket. Balassira már a reneszánsz ember 
megingásai jellemzők, hit és kétely ambivalenciája. A reformáció 
hatott rá, a személyes Istenben hisz,  ezért verseiben szinte 
társalog Istennel, időnként vitatkozik, alkudozik. A magány 
mélypontjain fordul hozzá segítségért. Őszintén bevallja bűneit, s 
bocsánatért könyörög. Ezek általában létösszegző versek is.  
 

Mindez igaz ADY ENDRE istenes költészetére is. Akárcsak 
Balassi, ő is református volt, stílusára nagy hatással volt a 
Károlyi Biblia, amit mindenhová magával vitt. Hatott rá 
azonban koránk megrendült hite is, a szekuláris világ. 
(szekuláris = nem vallásos, világi) Többek közt Nietzsche 
filozófiája, az „Isten meghalt.” gondolata kísértette. Adyra is az 
ambivalencia jellemző: a tagadás és ugyanakkor a hit utáni 
nosztalgia. Ezt az ellentétes lelkiállapotot fejezi ki az a 
paradoxon, amellyel Istent jellemzi: „ki létlenül is leglevőbb” 
(nincs, és mégis a legfontosabb), „mert nem szabad hinni senki 
másba” (az ember nem tud élni istenképzet nélkül). Az idézetek 
jól mutatják, hogy saját hitetlenségét nehezen, fájdalommal éli 

meg. 1908-ban jelent meg Az Illés szekerén c. kötete, amely legszebb istenes 
verseit tartalmazza. Ezek közül valók az Imádság háború után, Az Úr Illésként elviszi 
mind… és A Sion-hegy alatt. 
 
 

AZ ÚR ILLÉSKÉNT ELVISZI MIND… 
 

HALLGASSA MEG! Elmondja: Latinovits Zoltán1. Nagyon szép a zene és a képanyag. 
https://www.youtube.com/watch?v=Uep3ey6avNU 

 

 
1 Latinovits Zoltán színész is küldetéses embernek vallotta magát, a „tűz”, ami hajtotta, fel is 
emésztette az életét. 1976-ban lett öngyilkos. Akárcsak József Attila, a vonat elé vetette magát. (Ruttkai 
Éva színésznő volt a felesége. Mindketten sok, híres magyar filmben játszottak főszerepeket, pl. Egy 
magyar nábob, Kárpáti Zoltán, amelyek Jókai regényeinek adaptációi, Várkonyi Zoltán rendezte 
őket.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uep3ey6avNU
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Az Úr Illésként elviszi mind... 

Az Úr Illésként elviszi mind, 
Kiket nagyon sujt és szeret: 
Tüzes, gyors sziveket ad nekik, 
Ezek a tüzes szekerek. 

Az Illés-nép Ég felé rohan 
S megáll ott, hol a tél örök, 
A Himaláják jégcsucsain 
Porzik szekerük és zörög. 

Ég s Föld között, bús-hazátlanul 
Hajtja őket a Sors szele. 
Gonosz, hűvös szépségek felé 
Száguld az Illés szekere. 

Szivük izzik, agyuk jégcsapos, 
A Föld reájuk fölkacag 
S jég-útjukat szánva szórja be 
Hideg gyémántporral a Nap. 

 

 

Mitológiai háttér 
 

Illés próféta ( i. e. 9. századi ) ószövetségi, héber próféta volt. Egy jövendölés szerint az ő 
visszatérte fogja megelőzni a Messiás megérkezését. A szükségben segítséget nyújtó Isten 
képével akarta meggyőzni Izrael népét. És valóban, Isten tüzet küldött áldozatára, majd esőt a 
száraz országra. Jezabel királyné elüldözte az országból. Illés a Sínai-félszigetre ment, ahol 
akárcsak Mózes,  találkozott a hegyen Istennel.  

A kereszténységben sokan Jézus előképének tartják. Elizeus így mesél Illés próféta haláláról, 
aki már életében szentté vált: "egy tüzes szekéren, tüzes lovakkal" ragadta Isten az égbe. Illés 
így vált Isten kiválasztott emberévé. 

 

Az Úr Illésként elviszi mind… Az Illés szekerén (1908) című verseskötet nyitó 

verse, és mint ilyennek, Ady nem adott külön címet. Szimbolista látomásvers, 

amelynek több jelentéssíkja van: a konkrét képi sík, és annak absztrakt jelentése, 

mint a szimbolista verseknek általában.  

A konkrét képi sík 

Ha ismerjük Illés próféta történetét, akkor első olvasatra az ő égbe ragadtatását 

látjuk. Ady azonban „Illés-nép”-ről beszél, így sokakat látunk tüzes szekereken 

vágtatni az égen. Már a konkrét képi sík is látomás: az ég felé vágtatók megállnak a 

Himalája csúcsain, onnan tovább száguldanak, de útjuk a versben nem ér véget. 

 

freskó Cipruson 
7.sz. 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/azurille.htm#illes
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._9._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9berek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3f%C3%A9ta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Messi%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnai-f%C3%A9lsziget
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3zes
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Az absztrakt jelentéssíkok 

A látomás szimbolikus jelentésének megértéséhez Ady segítséget nyújt már az első 

versszakban: Az Úr Illésként elviszi mind,/Kiket nagyon sujt és szeret” A Bibliában a 

próféták Isten kiválasztott emberei, akiket mindig megpróbál, azaz nehézségeket állít 

útjukba, hogy azokban megerősödve méltóak legyenek a küldetésükre: Isten szavát 

hirdetni az embereknek.  Az Illés-nép alatt tehát érthetjük a prófétákat.   

A „Kiket nagyon sujt és szeret” idézetnek  azonban van egy goethei áthallása is: 

 „Mindent megadnak a végtelen istenek kedvenceiknek egészen,/minden végtelen 

örömöket, a végtelen kínt is egészen.”  Goethe versét Ady is jól ismerhette iskolás 

korából, amolyan felkapott „motivációs idézet” volt már akkoriban is. A két idézetet 

ha összekapcsoljuk, világossá válik, hogy az Illés-nép-nek van egy tágabb jelentése: a 

küldetéses emberek ők, akiknek az élete (költők, írástudók, politikusok stb.) az 

emberiség szolgálata. Mivel Ady önmagát is küldetéses embernek tekintette, a vers 

egyetemes témája a küldetéses emberek sorsa, és ezért tekinthető szimbolikus 

önportrénak is.  

 

A vers témája tehát rétegzett, hiszen a látomásnak három szimbolikus jelentése is 

lehet: 

1. szólhat a próféták sorsáról 

2. általában a küldetéses emberekéről 

3. szimbolikus önporté Adyról magáról  

 

Meg is fejti a vers másik szimbólumát, a szekeret: „Tüzes, gyors sziveket ad 

nekik,/Ezek a tüzes szekerek.” A küldetéses embereket a  „tüzes szívük”, azaz 

lelkesedésük hajtja életük során. ( a tűz toposz egyik jelentése) A látomás tehát az ő 

sorsukat vetíti ki az égi utazásba. Ez a sors azonban nemcsak felemelő, de nagy 

ára is van.  Sokszor a magány, a kiközösítés, vagy a gúny tárgyai ők: „Ég s Föld között, 

bús-hazátlanul”, „A Föld reájuk fölkacag”. Ezt az ellentétet tükrözik a vers 

szimbólumai: tűz ↔ jég, Ég  ↔ Föld, Föld ↔ Nap. A tűz az őket motiváló lelkesedés, a 

jég lehet az őket fogadó közöny, az Ég utalhat a magas célokra, álmokra, a Föld a 

visszahúzó erőkre. A vers zárlata is egy fájdalmas látomás: „S jég-útjukat szánva 

szórja be/Hideg gyémántporral a Nap.” A jég-út nyilván a magányukra, a hideg 

gyémántpor a Nap sugaraira utal, amely, ha csillog is és értékes, mint a gyémánt, nem 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/azurille.htm#illes
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melegíti őket. Hiányzik az emberi közösség szeretete. Hogy erről van szó, bizonyítja a 

szövegben, hogy a Földet és a Napot antropomorfizálja: a Föld kacag rajtuk, a 

Nap szánja őket. (Szokása szerint a szimbólumokat nagybetűvel írja: Föld, Nap, Sors.) 

 

Az Illés-történetből született egy világhírű angol film, a Tűzszekerek (Chariots of Fire, 1981), 
melynek zenéjét biztosan mindenki hallotta már. A történet két egyetemistáról szól, egy skót 
és egy zsidó fiúról, akik futóversenyen akarják bizonyítani tehetségüket, s ezáltal kitörni a 
lenézett kisebbségi sorsból Angliában. 

 
Chariots of Fire (Main Theme by Vangelis) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CSav51fVlKU 
 
 

A SION-HEGY ALATT 
 
 

HALLGASSA MEG! Elmondja Kállai Ferenc 
https://www.youtube.com/watch?v=ED3txDuyIUA 
 
A Sion-hegy alatt 

Borzolt, fehér Isten-szakállal, 
Tépetten, fázva fújt, szaladt 
Az én Uram, a rég feledett, 
Nyirkos, vak, őszi hajnalon, 
Valahol Sion-hegy alatt. 

Egy nagy harang volt a kabátja, 
Piros betükkel foltozott, 
Bús és kopott volt az öreg Úr, 
Paskolta, verte a ködöt, 
Rórátéra harangozott. 

Lámpás volt reszkető kezemben 
És rongyolt lelkemben a Hit 
S eszemben a régi ifjuság: 
Éreztem az Isten-szagot 
S kerestem akkor valakit. 

 

 

Megvárt ott, a Sion-hegy alján 
S lángoltak, égtek a kövek. 
Harangozott és simogatott, 
Bekönnyezte az arcomat, 
Jó volt, kegyes volt az öreg.  

Ráncos, vén kezét megcsókoltam 
S jajgatva törtem az eszem: 
„Hogy hívnak téged, szép, öreg Úr, 
Kihez mondottam sok imát? 
Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem.” 

„Halottan visszajöttem hozzád 
Én, az életben kárhozott. 
Csak tudnék egy gyermeki imát.” 
Ő nézett reám szomorún 
S harangozott, harangozott. 

„Csak nagyszerű nevedet tudnám.” 
Ő várt, várt s aztán fölszaladt. 
Minden lépése zsoltár-ütem: 
Halotti zsoltár. S én ülök 
Sírván a Sion-hegy alatt. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CSav51fVlKU
https://www.youtube.com/watch?v=ED3txDuyIUA
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/sion.htm#sionhegy
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/sion.htm#rorate
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Mitológiai háttér 

 
Valójában a Sínai-hegyről van szó (Ady is, 

ahogy oly sokan, összekeverte a jeruzsálemi 

Sion-heggyel). Mózes a Sínai-hegyre felmenve 

látta meg az Urat, s kapta meg tőle a 

Tízparancsolat kőtábláit. Mikor 

visszaereszkedett a sivatagban rá váró zsidók 

közé, azt látta, hogy azok bálványt, 

aranyborjút készítettek maguknak, s azt imádják Isten helyett. Mózes haragjában 

ketté törte a kőtáblákat. A Sínai-hegy a zsidó-keresztény mitológiában szakrális 

(szent) hely, az istenlátás helyszíne.  

 
Erre az istenlátás motívumra épül a vers. A Sion-hegy alatt is szimbolista 

látomásvers, amelyben Ady összekapcsolja saját történetét a Mózeséval. 

 
A konkrét képi sík 

 
Már itt összecsúszik a két történet: Ady, valószínűleg 

Érmindszenten, egy novemberi, sötét hajnalon rorátéra 

(hajnali istentiszteletre) ment. Lámpást vitt kezében, 

hogy lásson, útközben találkozott a harangozóval, majd 

betért a templomba, ahol a hívekkel megpróbált együtt 

imádkozni, de csak sírni tudott. Ezt a személyes élményt 

mossa össze a látomásban a Sínai-hegyen történtekkel. 

De míg Mózes részesült az istenlátás misztériumában, Ady nem. Az Úrral való  

találkozás nem sikerült. Nemcsak a költő sír fájdalmában, hanem Isten is: 

„Harangozott és simogatott, /Bekönnyezte az arcomat, / Jó volt, kegyes volt az 

öreg.” A költő az elvesztett hitét, az Úr pedig elvesztett hívőjét siratja.  

 

A látomás két idősíkon mozog: a közelmúltban, amikor felnőttként templomba 

ment, és a mitikus időben. A helyszín is kettős: a templom, illetve a Sínai-hegy 

montázsára épül. Egyszerre látjuk a templom fényeit és a Sínai-hegyet: ”lángoltak, 

égtek a kövek” az isteni jelenléttől, akárcsak az égő csipkebokor.  

 

a Sínai-hegy 

Érmindszent 
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A látomásban összefonódik a profán2 és a szakrális3. Az első versszakban még a 

bibliai helyszínen jeleníti meg Istent, de a másodikban már egy öreg harangozó  

képében rejti el: „Egy nagy harang volt a kabátja, /Piros betükkel foltozott, /Bús és 

kopott volt az öreg Úr, /Paskolta, verte a ködöt, /Rórátéra harangozott.”  

 

A versnek két alanya van: a szimbolikus képben elrejtett Isten, és az istenkereső 

lírai én. „Lámpás volt reszkető kezemben / És rongyolt lelkemben a Hit / S eszemben 

a régi ifjúság: / Éreztem az Isten-szagot / S kerestem akkor valakit.„ A „rongyolt 

lélek” metaforából lesz világos, hogy Isten azért kopott, öreg és „rég feledett”, mert 

Ady saját, elvesztett hitét vetíti ki rá.  Gyermekkori énjével próbálja megszólítani, de 

képtelen rá: „Jaj, jaj, jaj, nem emlékezem”. Pedig minden együtt van a 

misztériumhoz: az „Isten-szag” (tömjénillat), Isten „lépése zsoltár-ütem”, az éneklő 

hívők hangja. Egy fordított folyamat játszódik le, mint a valóságban, amikor a hívő 

ember lélekben felkészül az Istennel való találkozásra. Itt az Úr az, aki eljön, vár, sír, s 

aztán felszalad, azaz visszatér a transzcendensbe, míg a lírai én sírva, hitetlenül 

marad a templomban.  

 

Stílusa 

 

A vers legfőbb stíluseszköze a szómágia, a „harangozott” szó ismétlése. Az 

expresszív jelzők, amelyek a környezetet írják le, a lírai én lélekállapotának a jelzői: 

„borzolt”, „vak”, „bús”, „kopott”, „reszkető”. Imája profán ima. Megszólítani 

próbálja Istent, s ez a vers paradoxona. „Csak nagyszerű nevedet tudnám” – írja, 

pedig mindkét nevén (Isten, Úr) megnevezi őt. Nem a nevét nem tudja tehát, hanem 

imádkozni nem tud hittel.  Akárcsak a vershelyzet, a verszárlat, a templomban síró 

költő képe is szimbolikus. A látomás lehet kivetített lelki táj, amit egy emlék, talán a 

harangszó hívott elő. A Sion-hegy alatt Ady fájdalmas búcsúja Istentől és 

gyermekkori hitétől. 

A tétel vége, eddig kérem megtanulni. 

Melléklet 

 

 
2 profán: világi, szentségtörő 
3 szakrális: szent, vallásos 

 

 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/sion.htm#rorate
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VERSELEMZÉS GYAKORLÁSHOZ 

ELEMZÉSMINTA 
avagy milyen egy jó verselemzés diák módra 

 
ÉLES GERGELY4 

Ady Endre: Az Úr Illésként elviszi mind…5 
Vázlat 

1. Téma: - gondolati líra 
-létfilozófiai vers; látomásvers  
2. Szerkezet: - szimbolikus vershelyzettel indul,  
a konkrét síknak mélyebb jelentése van 
- a költő gondolatai látomássá szélesednek 
- érintkezés a bibliai mítosszal (Illés története) 
- a verszárlat patetikus és ironikus 
3. Poétika: - indirekt közlés (a költő metaforákba vetíti ki gondolatait) 
- metaforikus versbeszéd; festői, zenei eszközökben gazdag 
- hangszimbolika teszi zeneivé a szöveget („s” „sz”)  
- az utazás ősi toposzára épül  
4. Modalitás: - a pátoszt időnként iróniával árnyalja 
- visszafogott, kerüli az érzelmi kitörést 
5. Prozódia: - kötetlen ritmika 
-rímes verselést ötvözi a gondolatritmusossal 
6. Stílus: - preszimbolista 
7. Cím: - idézetcím (első sor)   
 

Ady Endre áttörésének évétől (1906. Új Versek) verseiben modern 

prófétaköltőként tűnik fel, ám emellett a dekadencia szkepszise is jellemzi, ezért 

költői küldetését gyakran reménytelennek látja. Költői nyelvére a szimbolizmus és a 

szecesszió hatott, de a szimbolizmusban találta meg azt a kifejezésmódot, amely 

leginkább tükrözi egyéniségét. Egyéni szimbólumrendszert alkalmaz, amelyben 

főként földrajzi, történelmi nevek szerepelnek (Párizs, Bakony, Hortobágy). 

Képalkotására látomásosság jellemző, szimbólumait gyakran emeli mitikus síkra. 

Illés ószövetségi próféta, kiválasztott ember, akit a Biblia szerint Isten még 

életében elragadott, és tüzes szekéren szállt a mennyekbe, tehát még élete során 

szentté vált. A mű Ady Endre Az Illés szekerén című kötetének előhangja, amely 

érzékletesen közvetíti a költő véleményét a művészlétről és a vátesz sorsról. 

Ady verse a gondolati lírába tartozik, létfilozófiai vers, amely a gondolati 

 
4 Az alábbi elemzést egy volt diákom írta, még 2007-ben, megjelent a Verselemző c. 
könyvemben, 2010-ben, a Diákelemzések fejezetben, az Értékeléssel együtt. É.G. 2008-ban 
érettségizett, ma már magyar-német szakos tanár. 
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tartalmat szimbólumokba vetíti ki. Illés minden küldetéses ember szimbóluma, és a 

mű ezeknek az embereknek a sorsát, életét írja le. A mű az utazás ősi toposzára 

épül, amely az emberi életre utal. A konkrét képi síkon először egy száguldó 

szekeret látunk, amely a kiválasztott emberekkel száguld fel, egyre magasabbra. „A 

Himaláják jégcsúcsain / Porzik szekerük és zörög.”  

A mű folyamán a konkrét vershelyzetből kinő a lírai én monumentális 

látomása, amely érintkezik a bibliai mítosszal. Az első versszakban a költő azonnal 

megfejti a „tüzes szekerek” szimbólumot, ezért a vers tekinthető preszimbolistának. 

„Tüzes, gyors sziveket ad nekik, / Ezek a tüzes szekerek.” Tehát a száguldó szekér a 

küldetéses emberek lelkének és látásmódjának szimbóluma, amely fűti őket, és 

amivel jóval megelőzik saját korukat. „Az Illés-nép Ég felé rohan” szinekdochéval a 

lírai én jól érzékelteti, hogy minden kiválasztott sorsa ugyanaz.  

A „bús-hazátlanul” szókapcsolatot többféleképpen értelmezhetjük. Jelentheti, 

hogy a küldetéses emberek szomorúan, magányosan bolyonganak a világban, meg 

nem értettség övezi életüket, ám utalhat arra is, hogy ezek az emberek anyag és 

szellem határán élnek, mindig ki akarnak törni az anyag korlátaiból, nem találják 

az egyensúlyt a két lét között. A vers tele van paradoxonokkal és ellentétekkel, 

amelyek jól tükrözik a lírai én ambivalens érzéseit: „sujt-szeret”, „gonosz szépség”, 

„rohan-megáll” „izzik-jégcsapos”. A verset expresszívvé teszik a jelzők, melléknévi 

metaforák: „hűvös szépségek”, „agyuk jégcsapos”. A harmadik versszakban az „s” 

és „sz” hangszimbolika hatására szinte érezni lehet, ahogy süvít a „Sors szele”. A 

második strófától az egész művön végighalad a hideg érzete, amely utalhat arra, 

hogy a küldetéses embereket egész életükben a rideg magány kíséri, és a világ 

szinte teljesen elidegenedik tőlük. A „Szívük izzik, agyuk jégcsapos” ellentéte 

jelentheti a kiválasztott emberek feltétlen hitét és azt az elszántságot, mellyel 

igyekeznek véghez vinni céljaikat, mit sem törődve az élet kicsinyes, hétköznapi 

dolgaival.  

A költő a vers pátoszát iróniával árnyalja, amely jól mutatja, hogy bár Ady 

váteszköltőnek tartja magát, küldetését gyakran mégis reménytelennek látja, és 

kívülállóként is így viszonyul a próféta-sorshoz. Ezt az iróniát érezteti „A Föld 

reájuk fölkacag” antropomorfizáció is, amely jól mutatja, hogy a próféta lelkeket 

életükben az emberek nagy része, általában félelemből vagy irigységből nem ismeri 

el, egyszerűen csak kineveti őket. A művet kötetlen ritmika jellemzi, amelyben Ady 

sajátos módon ötvözi a rímes verselést a gondolatritmusos szöveggel.  A verszárlat 
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egy hallatlanul festői és drámai paradoxon, ahol a napsugarak mintha 

hópelyhekké válnának, amint rávetülnek a küldetéses emberekre. Ez tragikus 

reménytelenséget sugall, azt, hogy a kiválasztott emberek Illés prófétával 

ellentétben, egész életükben szánalomra és magányra ítéltettek. „S jég-útjukat 

szánva szórja be / Hideg gyémántporral a Nap.” 

A mű atmoszférájának fagyossága megtalálható Madách Imre Az ember 

tragédiája című művének „Űr” színében is, ahol a küzdelem is azonos, hiszen Ádám 

vágya is a küldetéses emberekéhez hasonlóan az, hogy elszakadjon a kicsinyes, 

anyagi világtól, és csak a magasabb rendű szellemnek éljen, ám elejétől érzi, ez 

lehetetlen. „S lelkemben két érzés küzdelme foly: / Érzem, mi hitvány a föld, hogy 

magas / Lelkem lezárja, s vágyom el köréből; / De visszasírok, fáj, hogy 

elszakadtam.” Ő is azt mondja kísérőjének: „Hideg borzongat, Lucifer!”. Ádám 

végül rájön, hogy képtelen elszakadni a Földtől, hiszen az ember 

szétválaszthatatlanul anyag és szellem egysége.  

Ezt a tézist erősíti Ady kötetnyitó verse is, ám minden reménytelenség ellenére 

egyszer sem mondja ki azt, hogy a kiválasztott emberek harca értelmetlen. Ezzel 

támasztja alá a híres madáchi mondatot, amely szerint: „A cél halál, az élet 

küzdelem, / S az ember célja e küzdés maga.” 

Éles Gergely, Teleki Blanka Gimnázium, 11.C, 2007. 

 

Értékelés: Igényes, jól felépített esszé egyéni meglátásokkal. Igaz, hogy a „tüzes 

szekér” szimbólumot megfejti, de azért nem preszimbolista, hanem valódi 

szimbolista mű. Nem nevezném létfilozófiai versnek, inkább szimbolista 

önportrénak. (vj) 

 

PS.: 683 szó, az érettségin 400 szó a minimum ( kb. 2,5  A/4-es oldal) 

 
 
 
 


