
Ady I. 

Kötetei 

VERSEK – 1899 

MÉG EGYSZER – 1903 

ÚJ VERSEK – 1906 

VÉR ÉS ARANY – 1907 

AZ ILLÉS SZEKERÉN – 1908 

SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK – 1909 

A MINDEN-TITKOK VERSEI – 1910 

A MENEKÜLŐ ÉLET – 1912 

A MAGUNK SZERELME – 1913 

KI LÁTOTT ENGEM? – 1914 

A HALOTTAK ÉLÉN - 1918 

AZ UTOLSÓ HAJÓK – 1923 

Ciklusszerkezet 

ÚJ VERSEK 

a) Írjatok a táblázat első sorába néhány képzettársítást mindegyik cikluscímhez! 

b) A második sorban próbáljatok minél több, a ciklusok közötti jelentésbeli és logikai kapcsolatlehetőséget 

találni! 

Léda asszony zsoltárai A magyar Ugaron A daloló Párizs Szűz ormok vándora 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

c) Szerkesszetek kötetet! Helyezzétek el az alábbi idézetek számát a táblázat utolsó sorának szerintetek 

megfelelő ciklusában! (Döntéseiteket tudjátok szóban megindokolni!) 

 
(1) E föld a lelkek temetője, 

Ciprusos, árva temetője, 

Sok vér ömlött itt valaha 

S maggyilkos méreg lett belőle. 

Itt azok éltek, kik nem éltek, 

A legkülömbek sohse éltek, 

Itt meddő a nagy gerjedés 

S százszor boldogok a vetéltek. 

 

(2) Szent Napkeletnek mártirja 

vagyok, 

Aki enyhülést Nyugaton keres, 

Táltosok átkos sarja talán. 

Sápadt vagyok? Óh, fess pirosra, fess. 

 

(3) Óh, jaj, szédülök itt a parton, 

Óh, jaj, most mindjárt itt leszel, 

Kérdezlek majd és kérdezel 

És összecsap két szomju-lélek 

És fejemet kebledre hajtom. 

 

(4) Honnan jön? Mit hoz? Idetart-e? 

Ő jön: az új vezér? 

Milyen vörös iromba szárnya. 

Új Hajnalnak a pírja, lángja 

Vagy vér az, újra vér? 

Várunk. S áll, áll a lilás ködben 

A nagy, vörös szekér. 

 

(5) Mocsaras rónán bércekre vágytam, 

Egy kis halomig hozott a lábam. 

Forró, szűz lelkünk rakjuk a sutra, 

Lalla, lalla, 

Be megjártad itt, óh, Zaratusztra. 

 

(6) Nem kellenek a megálmodott 

álmok, 

Új kínok, titkok, vágyak vizén járok, 

Röpülj, hajóm, 

Nem kellenek a megálmodott álmok. 

(7) Mikor legtüzesebb az ajkam, 

Akkor fagyjon meg a tied, 

Taposs és rúgj kacagva rajtam. 

Hóhérok az eleven vágyak, 

Átok a legszebb jelen is: 

Elhagylak, mert nagyon kivánlak. 

 

(8) Havas csúcsával nézi a napot 

Daloknak szent hegye: a lelkem, 

Gonosz tárnáktól általverten. 

 

(9) Óh, az élet nem nagy vigalom 

Sehol. De ámulni lehet. 

Szép ámulások szent városa, 

Páris, Isten veled. 

Az én hűtlen, beteg istenem 

Ülje itt mindig vad torát: 

A tűzcsóvás, felséges Öröm. 

Dalolj, dalolj, tovább. 

Tőled hallja a zsoltárokat 

E koldus, zűrös, bús világ 

S az életbe belehazudunk 

Egy kis harmóniát. 

 

(10) A Duna partján 

Démonok űznek csúfot velem, 

A Szajna partján álmokba von be 

Százféle, szűz szerelem. 

Rákacag Páris 

S a boldog Másik visszakacag, 

Itt röhejes mámorba kerget 

Vijjogó, éji csapat. 

 

(11) De ha a piszkos, gatyás, bamba 

Társakra s a csordára nézett, 

Eltemette rögtön a nótát: 

Káromkodott vagy fütyörészett. 

 

(12) Vad szirttetőn mi ketten 

Állunk árván, meredten, 

Állunk összetapadtan, 

Nincs jajunk, könnyünk, szavunk: 

Egy ingás és zuhanunk. 

 

d) Az olvasott idézetek alapján mi lehetett Ady költészetében megdöbbentő, szokatlan vagy érthetetlen 

a korabeli olvasók számára? 

téma  érzések szóhasználat mondatszerkesztés képek 

     



VÉR ÉS ARANY 

 

a) Írjatok a táblázat első sorába néhány képzettársítást mindegyik cikluscímhez! 

b) A második sorban próbáljatok minél több, a ciklusok közötti jelentésbeli és logikai kapcsolatlehetőséget 

találni! 

A Halál rokona 
A magyar 
Messiások 

Az ős Kaján 
Mi urunk: a 

Pénz 
A Léda 

aranyszobra 
A Holnap elébe 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

c) Szerkesszetek kötetet! Helyezzétek el az alábbi idézetek számát a táblázat utolsó sorának szerintetek 

megfelelő ciklusában! (Döntéseiteket tudjátok szóban megindokolni.) 

 

(1) Szent György-nap éjén sipitók, 
Nyugtalanok a denevérek: 
Dohos várak ó termeiben 
Táncolnak az özvegy legények. (…) 
Reggel hiába gyűl a nép, 
Nyoma sincs dalnak, bálnak, sírnak: 
Egy-két vér-csöpp s könny-folt a falon 
S egy-két bolond, verses papír-lap. 
 
(2) Nekem egyforma, az én fülemnek, 
Ha kéj liheg vagy kín hörög, 
Vér csurran vagy arany csörög. 
Én tudom, állom, hogy ez: a Minden 
S hogy minden egyéb hasztalan: 
Vér és arany, vér és arany. 
 
(3) Szeretem a beteg rózsákat, 
Hervadva ha vágynak, a nőket, 
A sugaras, a bánatos 
Ősz-időket. 
Szeretem a szomorú órák 
Kisértetes, intő hivását, 
A nagy Halál, a szent Halál 
Játszi mását. 
 

(4) 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. 
 
(5) Hárfámat már fölakasztottam, 
Hárfámat már leakasztottam. 
Isten, kétség, bor, nő, betegség 
Testem, lelkem összesebezték. 
 
(6) »Állj meg.« Ordít utánam az éjben 
Cifra sereggel a Tegnap. 
»Állj meg.« És én megyek, megyek. 
»Állj meg.« Vágok a sűrü bozótnak, 
Holdnak, pokolnak, fellegeknek 
És egyedűl és egyedűl. 
 
(7) »Uram, az én rögöm magyar rög, 
Meddő, kisajtolt. Mit akar 
A te nagy mámor-biztatásod? 
Mit ér bor- és vér-áldomás? 
Mit ér az ember, ha magyar?« 
 
(8) Sósabbak itt a könnyek 
S a fájdalmak is mások. 
Ezerszer Messiások 
A magyar Messiások. 

 

(9) Gyí, keselyem: fiatal Bűn, 

Gyí, jó lovam: fekete Álom, 

Mi áttörünk, vad paripáim, 

Ezen a szürke életen, 

Mi áttörünk a barna halálon. 

 

(10) Ballagtam éppen a Szajna felé 

S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: 

Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, 

Arról, hogy meghalok. 

 

(11) Ha elfutnak a gyér aranyak, 

Fölséges, nagy, úri magunkból, 

Istenem, be kevés marad. (…) 

S ha megjönnek a gyér aranyak: 

Szabad megint Istennek lenni, 

Két-három-négy napig szabad. 

 

(12) Míg nem jöttem, koldusok voltak, 

Még sírni sem sírhattak szépen. 

Én siratom magam s a népem, 

Kicsi virág, szegény virág, 

De ha megunom, által-lépem. 

 

d) Az olvasott idézetek alapján mi lehetett Ady költészetében megdöbbentő, szokatlan vagy érthetetlen 

a korabeli olvasók számára? 

téma  érzések szóhasználat mondatszerkesztés képek 

     

  



Innováció 
 
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) Vizsgáljátok meg a vers beszédhelyzetének megalkotottságát, az én helyzetének szövegbeli létesülését 
és változását az alábbi táblázat segítségével! 

szöveghely személyesség 
(énpozíciók) 

nyelvi forma 
(jelölés) 

értelmezés 

 
Új Vizeken járok 

   

 
Ne félj, hajóm, rajtad a Holnap hőse, 

   

 
Röhögjenek a részeg evezősre. 

   

RRöpülj, 
hajóm, 

   

 
Ne félj, hajóm: rajtad a Holnap hőse. 

   

Szállani, szállani, szállani egyre, 
Új, új Vizekre, nagy szűzi Vizekre, 

   

 
Új horizonok libegnek elébed, 

   

MMinden 
percben új, félelmes az Élet, 

   

 
Nem kellenek a megálmodott álmok, 

   

 
Új kínok, titkok, vágyak vizén járok, 

   

 
Én nem leszek a szürkék hegedőse, 

   

 
Hajtson Szentlélek vagy a korcsma gőze: 

   

  



Viszony a hagyományhoz 

a) Magabiztos türelmetlenség vagy szorongásból fakadó önbiztatás jellemzi az Új Vizeken járok 
beszélőjét? 
b) Mit állít a vers beszélője a hagyományhoz való viszonyáról? 
c) Olvassátok el az alábbi idézeteket, és reflektáljátok a táblázat szempontjai szerint! 

szöveg/kép hasonlóság különbség 
Jobban jársz, Liciniusom, ha nem törsz 
folyton a nyílt tengerek ostromába 
a gyors szelektől tartva nem óvakodsz a 
parti hegyekhez. 

(Horatius: Licinius Murenához, 
Szabó Lőrinc fordítása) 

  

Partra szállottam. Levonom vitorlám. 
A szelek mérgét nemesen kiálltam. 
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben 
Izzada orcám. 
Béke már részem: lekötöm hajómat, 
Semmi tündérkép soha fel nem oldja. 
Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe 
A heves ifjút! 

(Berzsenyi Dániel: Osztályrészem) 

  

De igaz utazók azok csupán, kik mennek, 
hogy menjenek, s szivük mint léggömb ring odább, 
kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, 
s ezt hajtják egyre csak, nem tudva mért: Tovább! 
(…) 
Így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, 
örvénybe szállani, mindegy: Pokolba, Égbe, 
csak az Ismeretlen ölén várjon az Új! 

(Charles Baudelaire: Az utazás, Tóth Árpád 
fordítása) 

  

 

d) Mennyiben támasztják alá vagy cáfolják a fenti idézetek a beszélőnek a hagyományhoz való 
viszonyáról tett állítását? 
 

e) Alakzatok 
Vizsgáljátok meg a versben az ismétlés alakzatait és szerepüket az alábbi szemponttáblázat 
segítségével! 

 

nyelvi elrendezés idézet (példa) 
a nyelvi elrendezés 

jelentésárnyaló 
szerepe 

ismétlés 

alliteráció, 
összecsengés 

  

szó~ 
 

  

szótő~ 
 

  

verssor~ 
 

  

halmozás 
 
 

  

fokozás 
 
 

  

ellentét 
 
 

  

párhuzam 
 
 

  

 


