
Ady II. 

Szimbólum és/vagy allegória 

Olvasd el a verset, majd elemezd képrendszerét a kérdések segítségével! 
 

A VÁR FEHÉR ASSZONYA 

 

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. 

 
a) Helyettesítsd a cím vár szavát az alábbi idézetekből a megfelelő szóval! 

A lelkem ódon, babonás vár → A ……………. fehér asszonya 
Konganak az elhagyott termek → A ……………. fehér asszonya 
A bús falakról rámered → A ……………. fehér asszonya 
Két nagy, sötét ablak a völgyre. → A ……………. fehér asszonya 

 
b) Foglald össze a cím jelentéséről szerzett tapasztalataidat! 

Milyen poétikai eljárások hozzák játékba a jelentéslehetőségeket? 
 

c) Csoportosítsd az első versmondatban megjelenő tulajdonságokat aszerint, hogy a várhoz, az 
ént jelölő lelkemhez vagy mindkettőhöz kapcsolhatók-e! 
Melyik jelzői módosító és milyen jelentésasszociációi mentén válhat azonossá a lélek–vár metaforában 
az objektum és a szubjektum? 
 

A TULAJDONSÁG 
A VÁRHOZ KAPCSOLHATÓ 

A TULAJDONSÁG AZ ÉNT 
JELÖLŐ LELKEMHEZ 
KAPCSOLHATÓ 

A TULAJDONSÁG 
MINDKETTŐHÖZ 
KAPCSOLHATÓ 

   

  



d) Hányféleképpen értelmezhető a 3. versszakban az „itt” helyre utalása? 
Mi ennek a következménye a képalkotásra és a jelentésre vonatkozóan? 
 
e) Minek a jelölője az utolsó versszakban a szem, illetve a vár? Miben különbözik ez a megalkotottság 

az 1–2. versszak képalkotásától? 
 
f) Mindezek fényében milyen jelentések kapcsolhatók a vár fehér asszonyához, és hányféleképp 

értelmezhető a megnyilvánulása (kinevet)? 
 

g) A verset záró szón kívül milyen hangzást, hangot jelölő elemek vesznek részt a képrendszer 
építésében, és mi a szerepük, jelentésük? 

 
h) A vers három strófájában is találkozunk zárójelbe tett kérdéssel vagy állítással. Szerintetek mi a 

formális és jelentésbeli szerepük a zárójeleknek? 
 

1. versszak 2. versszak 3. versszak 4. versszak 

    

 
i) Allegóriának vagy szimbólumnak tekinthető szerintetek ennek a versnek a képalkotása? 

 

Areferencialitás 

a) Olvasd el többször, figyelmesen a verset! 
 

A FEKETE ZONGORA 
 
Bolond hangszer: sír, nyerit és búg. 
Fusson, akinek nincs bora, 
Ez a fekete zongora. 
Vak mestere tépi, cibálja, 
Ez az élet melódiája. 
Ez a fekete zongora. 
 
Fejem zúgása, szemem könnye, 
Tornázó vágyaim tora, 
Ez mind, mind: ez a zongora. 
Boros, bolond szívemnek vére 
Kiömlik az ő ütemére. 
Ez a fekete zongora. 

 
b) Írd be a szemponttáblázatba a szerinted megfelelő idézeteket, lásd el őket értelmező megjegyzésekkel! 

hangszer hangzás megszólaltatás befogadás 

    

értelmező megjegyzések 

    

 

c) Néhány jellegzetes példával mutasd be, hogyan vesz részt a verszene, illetve a hangszimbolika a 
hangzásélmény megalkotásában! 
 

d) Írj magyarázó lábjegyzetet az alábbi két sorhoz! 
 

„Fusson, akinek nincs bora”: 
 

„Tornázó vágyaim tora”: 



e) Hogyan kapcsolódnak a 2. versszak alábbi motívumai az első versszakéihoz? Hogyan alakítják, 

változtatják a jelentéslehetőségeket? 

 

1. versszak 2. versszak értelmezés 

 bolond szívemnek vére  

 Boros (…) szívemnek vére  

 szemem könnye  

 Fejem zúgása  

 
f) A ritmikai tényezőket figyelmen kívül hagyva szerinted ki lehetne-e cserélni a zongora jelzői 

módosítóját fehérre? Indokold válaszodat! 
 

g) Allegória vagy szimbólum a vers központi képe, a fekete zongora? Indokold válaszodat! 
 

h) Hasonlítsd össze legalább három választott szempont alapján a verset Vörösmarty Mihály A vén 
cigány című rapszódiájának első két versszakával! 
 

Húzd rá cigány, megittad az árát, 
Ne lógasd a lábadat hiába; 
Mit ér a gond kenyéren és vizen, 
Tölts hozzá bort a rideg kupába. 
Mindig igy volt e világi élet, 
Egyszer fázott, másszor lánggal égett; 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot, 
Sziv és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal. 
 
Véred forrjon mint az örvény árja, 
Rendüljön meg a velő agyadban, 
Szemed égjen mint az üstökös láng, 
Húrod zengjen vésznél szilajabban, 
És keményen mint a jég verése, 
Odalett az emberek vetése. 
Húzd, ki tudja meddig húzhatod, 
Mikor lesz a nyűtt vonóbul bot, 
Sziv és pohár tele búval, borral, 
Húzd rá cigány, ne gondolj a gonddal. 
 

 

A fekete zongora szempontok A vén cigány (1-2. versszak) 

 1.  

 2.  

 3.  

   

   

 
  



Lédával a bálban 
 
a) Hasonlítsd össze Ady Endre Lédával a bálban című versét Edvard Munch Az élet tánca című képével 
legalább négy, saját magad választotta szempont alapján! 

 
LÉDÁVAL A BÁLBAN 
 
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. 

1907 
 

 
 
 

Lédával a bálban szempont Az élet tánca 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

   

   

 


