
Ady Endre: Lédával a bálban 

A vers 1907. január végén keletkezett Párizsban. 

A vers keletkezésének érzelmi háttere: A párizsiak a farsangi bálok időszakát élik. Ady és Léda is 

részt vesznek ezeken a bálokon, azonban kapcsolatukban ekkora már állandósultak a hosszabb 

veszekedések. A vidám, mulató Párizs és Ady keserűségének kettőssége ebben a meghökkentő 

versben nyilvánul meg. 

A vers keletkezésének irodalmi háttere: A vers keletkezésében jelentős szerepet kapott a francia költő 

Baudelaire híres verse, a Haláltánc. Itt egy táncoló csontváz ijeszti meg a táncoló embereket. Akár a 

francia költőnél, akár Adynál nézzük a verset, mindenképpen azt látjuk, hogy szándékuk a 

megdöbbentés, a megbotránkoztatás volt. 

A vers műfaja haláltánc. Ez egy középkori műfaj, mely a halál mindenható hatalmát érzékelteti. 

A cím valójában témakijelölő. Léda neve szerepel benne, a vers áttételesen egy szerelmi vallomás. Így 

bárhogyan nézzük, mégiscsak egy szerelmes versnek tekinthető. 

A verset szerkezetileg 3 részre lehet osztani: 

1.     egység: a vershelyzetet teremti meg, a vers tere egyelőre nem valódi hely, hanem a hallás, 

szaglás és tapintás érzékterületekre épülő élmény. 

2.     egység: egy kérdéssel kezdődik („Kik ezek?”), amely megadja a vers balladisztikus jellegét. 

Erre felel az előző versszak végén már jelenlévő lírai „mi” megjelenése. A főszereplők 

hovatartozását jelzi, hogy az egykori rózsakoszorúikat „sötét fátyol” -ra cserélik. Ez a 

boldogtalanságot fejezi ki, a fiatalság és a szerelem elmúlását. Valamint itt hangzik el az egyetlen 

fizikai helyre utaló kifejezés: „a víg teremben”. 

3.     egység: a befejezés, a költemény csúcspontjaként az utolsó sor az első versszak negyedik 

sorára válaszol. A vers terébe „belépő” halál-arcú pár elől menekülnek a „boldog mátka-

párok”. 

Alapgondolata: Vidám báli forgatagba helyezi, a szerelemnek még örülni tudó, boldog, gyanútlan 

mátkapárokkal szembesíti a baljós hangulatú, halál-arcú „fekete pár” -t. Nem lehet tudni, a 

másvilágról hazajáró lelkek-e, vagy még át sem költöztek a másik életbe, csak azt élik már a 

jelenvalóban. 

A vers hangulata baljós, komor, pesszimista, ugyanakkor sejtelmes és rendkívül szuggesztív is. 



A vers nyelvi, képi világa kifejezetten szecessziós. Az eszmei mondanivalót az ellentétes hangulatú 

képeknek és szavaknak a versen végigfutó sora bontakoztatja ki. Az egyik oldalon ott a vidámság, az 

önfeledt zsibongás és a gyanútlan, boldog mátka-párok, akik még tudnak örülni a szerelemnek. A 

másik oldalon viszont testet ölt a boldogtalanság, a némaság, a komor, gyászos hangulat. 

Minden szónak megvan a maga súlya, szerepe, pedig a költő ugyancsak halmozza a szóképeket. 

A vers fő kifejezőeszközei: halmozás, alliteráció, fokozás, ellentét, szinesztézia, megszemélyesítés és 

metafora. 

Kétfajta ritmus, az időmértékes és az ütemhangsúlyos metrum egyszerre van jelen, tehát egy soron 

belül is megfigyelhető, azonban nem nagyon szabályos módon ahhoz, hogy szimultánnak 

tekinthessük. Ezt nevezzük ötvözött verselésnek. 

A költemény egy igen szokatlan, bizarr szerelmi vers. Ady tudatosan szembe akart fordulni a 

népnemzeti irányzat szerelmi költészetével: az idillel, a rózsakoszorúkkal, a szerelem idealizált 

ábrázolásával. Ady ugyanis az igazi szenvedélyt nem idillinek és harmonikusnak, hanem mélynek és 

tragikusnak élte meg. 

Így a Lédával a bálban is az a rikító kontraszt, amely az igazi szerelem tragikusságát állítja szembe az 

idilli hangulattal. 

A verset lehet súlyos önvallomásként is értelmezni, de akár úgy, mint a költemény mondanivalója 

minden szerelemre igaz: a költő sejteti, hogy nincs igazi öröm, a boldogság és a boldogtalanság 

elválaszthatatlan egymástól. A párkapcsolatokban mindig ott leselkedik a szenvedés, a magány 

lehetősége, illetve a vad indulatok veszélye. 

Ezt a kegyetlen, hideg mondanivalót vési lelkünkbe a Léda a bálban, mely egy általános érvényű 

vallomás a bennünk rejtőző, gyilkos erőkről. 

  

  

források: http://blog.verselemzes.hu/jegyzet/ady-endre-ledaval-a-balban-elemzes/ 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/ady/palyaj.htm 
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