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Olvasd el! 
Szgy. 10–14. oldal

  „Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.”
(Arany János: Ágnes asszony)

A versszöveg rendszeresen ismétlődő sorait, félsorait refrénnek nevezzük. Gyűjts korábban tanult irodal-
mi művekből példákat a refrénre! Kultúránk mely területén gyakori ez az alakzat? Szerinted milyen hatást 
vált ki? Hallgasd meg a balladát Sinkovits Imre előadásában az interneten! Milyen eltérő jelentéseket 
társít a színész a refrénhez?

Arany János balladaköltészete
A ballada ősi népköltészeti műfaj, amely a  romantika 

korától kezdve vált kedveltté az  európai költészetben. 

A három műnem határán helyezkedik el, Greguss Ágost 

híres defi níciója szerint „tragédia dalban elbeszélve”. 

A műfaj legnagyobb hazai klasszikusa Arany János, akit 

a korszak híres irodalmára, Gyulai Pál „a ballada Shakes-

peare-jének” nevezett. Balladáit időrendi szempontból 

két csoportba szokás sorolni: az ötvenes években íródott 

nagykőrösi balladákra és a  kései, 1877-ben keletkezett 

Őszikék-ciklus balladáira, az úgynevezett kései balla-

dákra. A nagykőrösi korszak egyik jellemzője a történeti 

balladák előtérbe kerülése (pl.: Szondi két apródja; A wa-

lesi bárdok), amelyek a bukott szabadságharc utáni fásult 

időszak összefüggésében allegorikus jelentést kaptak. 

Arany balladái gyakran falusi környezetben játszód-

nak (például az Ágnes asszony, vagy  kései balladái közül 

a Tengeri-hántás és a Vörös Rébék), de olykor a nagyvárosi 

életből is merítenek (ilyen az 1877-es Híd-avatás). A bal-

ladák egyik altípusa a  lélektani ballada. Ide sorolhatjuk 

a már említett Ágnes asszonyt, de a lélektani jelentésréteg 

nemcsak ebben a költeményben, hanem a legtöbb Arany-

balladában, így a történeti balladákban is meghatározó.

Ágnes asszony
A körkörös szerkezetű Ágnes asszony (1853) közpon-

ti lélektani problematikája a bűn és a bűntudat kérdése. 

A ballada cselekménye előtt történt események a balladai 

homály ellenére könnyen megfejthetőek. Ágnes asszony 

a bűnnel való szembenézés helyett átírná a múltat, bizo-

nyos eseményeket egyszerűen töröl az emlékeiből. A va-

lódi bűnt annak vízzel, mosószerrel eltüntethető okozatá-

val, a vérfolttal helyettesíti. 

A költemény nem marad szenvtelen e lelki folyamattal 

szemben. A szembesülésre való képtelenség a teljes ösz-

szeomlást jelenti, Ágnes asszonyra így a bírák sem szab-

ják ki a kijáró büntetést: őt már nem lehet földi törvények 

szerint megítélni. A szöveg több költői képe is az ártat-

lanság és a tisztaság minőségét kapcsolja az asszonyhoz. 

A liliom („liliomról pergő harmat”) Szűz Mária és a vérta-

nú szüzek virága, a harmat a legtisztább víz, a tisztaságra 

utal a hattyú fehérsége („hulló vízgyöngy hattyú tollán”), 

a gyöngy pedig nemcsak tiszta, de értékes is.

Szondi két apródja
A drégelyi vár 1552-es török ostroma régi irodalmi to-

posz, már Tinódi Lantos Sebestyén megénekelte Budai 

Ali basa históriája című művében. Megörökítette a  „két 

énökös apród” alakját is. Maga Arany is többször elővette 

a témát, de a tárgykör legsikerültebb feldolgozása a Szon-

di két apródja (1856). A  ballada értelmezésének döntő 

lépése a párhuzamos szólamok elkülönítése. Az elbeszélő 

megszólalása majd Ali szavai után a 4. versszaktól kezdve 

felváltva halljuk a török követ és a két elkeseredett apród 

mondatait. A  két szólam elbeszél egymás mellett, mégis 

találunk kapcsolódási pontokat, látszólag véletlen ösz-

szecsengéseket közöttük. Az apródok szólama a csata és 

a hős Szondi emlékét idézi, míg a követ Alit magasztalja, 

és hívogató, csábítónak szánt szavakkal írja le a lenti vi-

gasságot. (Arany e költeménye is olvasható politikai alle-

góriaként: az Ali dicsőítését megtagadó dalnokok a Habs-

burg hatalom és a magyar költészet szabadságharc utáni 

viszonyára is utalhatnak.) A  legyőzött apródok erkölcsi 

A nagykőrösi balladák

  Zichy Mihály: Ágnes asszony-illusztráció, 1893. Magyar Nemzeti 
Galéria, Budapest
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Magyar irodalom a 19. század második felében

Irány a szöveg!
1.   A szöveggyűjteményben megtalálod Arany Szondi két apródja című balladáját. Gyűjts ellentétpárokat a vers 

elején található elbeszélői szólamból, és próbálj meg mindegyikhez értékkülönbségeket kapcsolni!
2.   Vizsgáld meg a török követnek az apródokhoz intézett szavait! Milyen eszközöket, retorikai fogásokat alkalmaz 

Ali embere, hogy meggyőzze az ifjakat? Tapasztalsz-e hangnemváltásokat a beszéde során?
3.   Hogyan reagálnak az apródok a rábeszélésre? Mi fejezi ki leginkább az ellenállásukat, ha a szólamuk egészét 

nézzük, és milyen példák mutatják a szókapcsolatok, kifejezések szintjén?
4.   Az Ágnes asszony keretes szerkezetű ballada. Miután elolvastad, vizsgáld meg az első és utolsó versszakát. Mi-

lyen jelentést hordoznak az eltérések? 
5.   Gyűjtsd össze azokat a szövegrészeket, amelyek Ágnes asszony megőrülésére utalnak! Hogyan tudnád csopor-

tosítani ezeket az idézeteket?
6.   Nézz utána, honnan kölcsönzi a ballada a refrénként megjelenő könyörgést! Változhat-e kissé a refrén jelentése 

annak ellenére, hogy formája minden versszak végén azonos? Ki a megszólaló? Írd az egyes versszakok mellé!

  Ágnes asszonyhoz hasonlóan az Észvesztő című film tizenhét éves főszereplője is a tagadásba menekül. Maga 
sem tudja, hogy őrült-e, vagy csak megzavarodott, de a pszichiáter határeseti személyiségzavart állapít meg, 
és beutalja a Claymoore kórház zártosztályára. Nézd meg a film részletét, majd írj kisesszét ezzel a címmel: 
„Meddig tart a furcsaság, és hol kezdődik a téboly?”
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Fogalmak
ballada: „tragédia dalban el-

beszélve”; verses műfaj, 
amelyben lírai, drámai és 
epikai elemek kevered-
nek, jellemző rá a tragikus 
végkifejlet, a  kihagyásos 
elbeszélésmód és a  pár-
beszédes jelleg 

fölényben vannak (ezt a  versnek a  hegy-völgy motívu-

mára épülő térszerkezete is megerősíti), így a  követnek 

kell engednie, és reagálnia az apródok szólamára („»Az-

tán – no hisz úgy volt!…«”). Később akárcsak maga Ali, 

a követ is elismeri Szondi vitézségét („Rusztem maga volt 

ő”). A két szólam közötti összefüggés a vers végén is meg-

marad: egyszerre jut mindkét fél arra a pontra, hogy ösz-

szecsapjanak egymással – a török megfenyegeti az apró-

dokat, azok viszont örök átkot mondanak új urukra, Alira. 

Arany nagy gonddal alakította ki a  két szólam stílusát, 

hangnemét. Az apródok emlékezése tárgyilagos króniká-

nak indul, ám a vers második felében mind patetikusab-

bá és költőibbé válik. A török követ beszéde is egyénített: 

Arany még arra is ügyel, hogy a követ üzenetében rejlő 

metafora képi eleme a török kultúrához kapcsolódjék 

(„immár födi vállát bíborszínű kaft án”).

Csoportban dolgozva vizsgáljátok meg a Szondi két apródja című balladát az aláb-
bi szempontok szerint! Írjátok fel a füzetetekbe a következő kérdéseket, vizsgálati 
szempontokat! Beszéljétek meg, ki melyiket választja!  
a) Hogyan váltakoznak a helyszínek?
b)  Hogyan váltják egymást a megszólalók?
c)  Miért nevezik szerinted a balladát a „hűség balladájának”?
d) Hogyan váltakoznak az idősíkok a szövegben? Melyik megszólaló miről beszél? 
Mindenki arra a kérdésre válaszoljon, amelyet kiválasztott! Ezután a különböző 
csoportok azonos kérdést választó tagjai beszéljék meg a megoldásaikat, majd is-
mertessék azt saját csoportjukkal! Jegyezzétek le a válaszokat a füzetetekbe!

KITEKINTŐ

„Meddig tart a furcsaság, és hol kezdődik a téboly?

KITEKINTŐ
A romantika képzeletvilága az őrültségre kivételes, drámaian kiélezett élethelyzetként 

tekint. Számára az elmebetegség és az őrület az irracionális életerők szélsőséges meg-

nyilvánulása, a kétségbeesett emberi lény szubjektív lázadása. Az őrült a romantikusok 

szerint mélyebb és gazdagabb ember, akinek önmegvalósítását a  társadalom erővel 

akarja meggátolni. A romantika bírálói viszont a világtól elmenekülő, saját önzésébe 

visszahúzódó, a tényleges életről tudomást nem vevő cselekvőt látják benne.

Ophelia története különösen népszerű a shakespeare-i témákat amúgy is szívesen 

feldolgozó 19. századi festők körében. Egyik legismertebb, mára ikonikussá vált ábrá-

zolása az angol John Everett Millais festménye 1851–1852-ből. 

  Keresd meg a festmény önálló Wikipédia oldalán, hogy a művész a dráma mely 

epizódját ábrázolja! Milyen kompozíciós megoldásokkal és szimbólumokkal utal 

a történet tragikumára?

John Everett Millais: Ophelia (részlet), 1852. Tate Gallery, London
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