
Arany III. (nagykőrösi balladák) 

 

BALLADA (fr. Ballade) 

Népköltészeti és műköltészeti (kis)epikai műfaj, mely lírai és drámai elemeket is tartalmaz. 

Két frappáns, bár kikezdhető megközelítés: (i) őstojás, amelyből a három műnem kifejlődött 

(Goethe); (ii) tragédia dalban elbeszélve (Greguss Ágost). 

Általában tragikus témát dolgoz fel, de akadnak komikus és vígballadák is. 

Epikai jellege történetelbeszéléséből fakad, ugyanakkor cselekménye a szereplők 

párbeszédeiből vagy (lírai) monológjaiból bontakozik ki.  

Az elbeszélés sűrített (vö. dichten), a cselekményt a lényeg kiemelésével, a fordulatokra 

összpontosítva mondja el, amitől az szaggatott, homályos, drámai lesz. A külső történések 

többnyire jelzésszerűek, előtérbe kerülnek a szereplőkben zajló lelki folyamatok: innen a 

hangsúlyos lírai vonás. 

Többé-kevésbé folyamatos történetmondásra épülő, elégikus vagy humoros változata a románc, 

amely önálló műfajnak is tekinthető. 

 

(Eredete) 

Valószínűleg nem ősköltészeti, hanem késő középkori eredetű, s a népköltészetben jött létre, a 

kutatások szerint francia nyelvterületen, és onnan terjedt el egész Európában. 

A műballada a 18. század végén jött létre, és a romantika népköltészetkultuszának 

megfelelően átvette a népballada műfaji jellegzetességeit. 

 

(Arany költészetében) 

Érdeklődését a műfaj iránt THOMAS PERCY püspök 1765-ben kiadott gyűjteménye (Reliques of 

Ancient English Poetry) ébresztette fel (+ Macpherson, ld. Osszián), illetve a nemzeti költészet 

megteremtésének igénye hatotta át. Költői alkata, rejtőzködő hajlama számára is alkalmas volt 

áttételes kifejezésmódja miatt. Érthető tehát, hogy elsősorban lírikusként tekintett ezen 

elbeszélői műfajra. 

 

(Az Arany-balladák lehetséges osztályozásai) 

KRONOLOGIKUS: 

1. nagykőrösi balladák; 2. az Őszikék balladái 

 

KÜLSŐDLEGES TEMATIKAI:  

1. nemzeti balladák (a nemzeti alávetettségről áttételesen szólók, a közösség reménytelen 

helyzetét személyes átélésben tematizálók; 2. lélektani balladák (a személyes lét, az élet 

céltalanságának élményét megfogalmazók) 

 

IRODALOMKÖZPONTÚBB TEMATIKAI:  

1. népi jellegű; 2. drámai; 3. a históriásének-hagyományhoz kapcsolódó; 4. románcos; 5. 

kísértetballada; 6. anekdotikus ballada 

 

A SZÖVEGBEN MEGJELENŐ VILÁGKÉP ALAPJÁN: 

1. Az ősi, archaikus világképet újraalkotó balladák; bennük a lét a gondviselés által 

elrendezettnek tűnik fel; szilárd normarendszer létezik bennük. 

2. A világ értelmes elrendezettsége felbomlik a következő, átmeneti típusban: az ősi, 

harmonikus viszonyok helyébe a hatalmi erőszak, a zsarnokság, a bűn lép. A harmónia 

visszaállításáért folyó küzdelem sikeres, az (erkölcsi) rend helyreállítható. 

3.   Balladák, amelyek világában a káosz erői szabadulnak el, bármiféle gondviselésbe vetett 

hit, célelvűség, értelem szertefoszlik. Az (erkölcsi) világrend teljes elbizonytalanodása.  
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Ágnes asszony 

Ballada 

 

Ágnes asszony a patakban 
Fehér lepedőjét mossa; 

Fehér leplét, véres leplét 

A futó hab elkapdossa. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Odagyűl az utcagyermek: 
Ágnes asszony, mit mos kelmed? 

"Csitt te, csitt te! csibém vére 

Keveré el a gyolcs leplet." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Összefutnak a szomszédnők: 
Ágnes asszony, hol a férjed? 

"Csillagom, hisz ottbenn alszik! 

Ne menjünk be, mert fölébred." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Jön a hajdu: Ágnes asszony, 
A tömlöcbe gyere mostan. 

"Jaj, galambom, hogy' mehetnék, 

Míg e foltot ki nem mostam!" 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Mély a börtön: egy sugár-szál 
Odaférni alig képes; 

Egy sugár a börtön napja, 

Éje pedig rémtül népes. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Szegény Ágnes naphosszanta 
Néz e kis világgal szembe, 

Néz merően, - a sugárka 

Mind belefér egy fél szembe. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 
Mert, alighogy félre fordul, 

Rémek tánca van körűle; 

Ha ez a kis fény nem volna, 
Úgy gondolja: megőrülne. 

     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 
Ím azonban, időtelve, 

Börtönének zárja nyílik: 

Ágnes a törvény előtt 
Megáll szépen, ahogy illik. 

     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 
Öltözetjét rendbe hozza, 

Kendőjére fordít gondot, 

Szöghaját is megsimítja 
Nehogy azt higgyék: megbomlott. 

     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Hogy belép, a zöld asztalnál 
Tisztes őszek ülnek sorra; 

Szánalommal néznek ő rá, 

Egy se mérges, vagy mogorva. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

"Fiam, Ágnes, mit miveltél? 
Szörnyü a bűn, terhes a vád; 

Ki a tettet végrehajtá 

Szeretőd ím maga vall rád." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

"Ő bitón fog veszni holnap, 
Ő, ki férjedet megölte; 

Holtig vizen és kenyéren 

Raboskodva bünhödöl te." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Körültekint Ágnes asszony, 
Meggyőződni ép eszérül; 

Hallja a hangot, érti a szót, 

S míg azt érti: "meg nem őrül." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

De amit férjéről mondtak 
A szó oly visszásan tetszik; 

Az világos csak, hogy őt 

Haza többé nem eresztik. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Nosza sírni, kezd zokogni, 
Sűrü záporkönnye folyván: 

Liliomról pergő harmat, 

Hulló vizgyöngy hattyu tollán. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 
"Méltóságos nagy uraim! 

Nézzen Istent kegyelmetek: 

Sürgetős munkám van otthon, 
Fogva én itt nem űlhetek." 

     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 
"Mocsok esett lepedőmön, 

Ki kell a vérfoltot vennem! 

Jaj, ha e szenny ott maradna, 
Hová kéne akkor lennem!" 

     Oh! irgalom atyja ne hagyj el. 

 
Összenéz a bölcs törvényszék 

Hallatára ily panasznak. 

Csendesség van. Hallgat a száj, 
Csupán a szemek szavaznak. 

     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

"Eredj haza, szegény asszony! 
Mosd fehérre mocskos lepled; 

Eredj haza, Isten adjon 

Erőt ahhoz és kegyelmet." 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

S Ágnes asszony a patakban 
Lepedőjét újra mossa; 

Fehér leplét, tiszta leplét 

A futó hab elkapdossa. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el 

 

Mert hiában tiszta a gyolcs, 
Benne többé semmi vérjel: 

Ágnes azt még egyre látja 

S épen úgy, mint akkor éjjel. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Virradattól késő estig 
Áll a vízben, széke mellett: 

Hab zilálja rezgő árnyát, 

Haja fürtét kósza szellet. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

Holdvilágos éjjelenkint, 
Mikor a víz fodra csillog, 

Maradozó csattanással, 

Fehér sulyka messze villog. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 

És ez így megy évrül-évre; 
Télen-nyáron, szünet nélkül; 

Harmat-arca hő napon ég, 

Gyönge térde fagyban kékül. 
     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 
Őszbe fordul a zilált haj, 

Már nem holló, nem is ében; 

Torz-alakú ránc verődik 
Szanaszét a síma képen. 

     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 
S Ágnes asszony a patakban 

Régi rongyát mossa, mossa - 

Fehér leple foszlányait 
A szilaj hab elkapdossa. 

     Oh! irgalom atyja, ne hagyj el. 

 
 

 

 
 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ki a központi alak; mit közöl róla az elbeszélő, mit nem? 

2. Hogyan tagolható az epikus történéssor? Melyik szakasz mennyi időt ölel föl? 

3. Milyen szövegbeli változtatásokkal ismétlődik meg az első versszak? Mi a szerepük? 

4. Milyennek találod Ágnes megnyilatkozásait? 

5. Milyen metaforikus jelentései jelennek meg a sötétség és fény motívumainak? 

6. Miképp ábrázolja az elbeszélő a személyiség széthullásának folyamatát? 

7. Hogyan viszonyulnak a bírák Ágneshez? (Indokolj szövegrészlettel.) 

8. Hogyan az elbeszélő? (Indokolj szövegrészlettel.) 

9. Milyen nyelvi-poétikai eszközökkel érzékelteti Ágnes cselekvésének rögeszmés voltát a 20–26. 

versszakban? 
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SZONDI KÉT APRÓDJA 

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, 

Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja; 

Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, 

   Tetején lobogós hadi kopja. 

Két ifiu térdel, kezökben a lant, 

A kopja tövén, mintha volna feszűlet. 

Zsibongva hadával a völgyben alant 

   Ali győzelem-ünnepet űlet. 

"Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért? 

Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra? 

Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért, 

   Odaillőt egy huri nyakra!" 

"Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant 

Zászlós kopiával a gyaur basa sírján: 

Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant, 

   És pengeti, pengeti, sírván." 

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap, 

Kevély üzenettel a bősz Ali küldte: 

Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad! 

   Meg nem marad itt anyaszülte. 

"Szép úrfiak! immár e puszta halom, 

E kopja tövén nincs mér' zengeni többet: 

Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom, 

   Odalenn vár mézizü sörbet. -" 

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem: 

Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi, 

Jézusa kezében kész a kegyelem: 

   Egyenest oda fog folyamodni. 

"Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, 

Mit csak terem a nagy szultán birodalma. 

Jó illatu fűszer, és drága kenőcs... 

   Ali győzelem-ünnepe van ma!" 

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond, 

És pattog a bomba, és röpked a gránát; 

Minden tüzes ördög népet, falat ont: 

   Töri Drégel sziklai várát. 

"Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt, 

Immár födi vállát bíborszinü kaftán, 

Szél zendül az erdőn, - ott leskel a hold: 

   Idekinn hideg éj sziszeg aztán!" 

A vár piacára ezüstöt, aranyt, 

Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat; 

Harcos paripái nyihognak alant: 

   Szügyeikben tőrt keze forgat. 

"Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett! 

Zászlós kopiával hős Ali temette; 

Itt nyugszik a halmon, - rövid az eset -; 

   Zengjétek Alit ma helyette!" 

Két dalnoka is volt, két árva fiú: 

Öltözteti cifrán bársonyba puhába: 

Nem hagyta cselédit - ezért öli bú - 

   Vele halni meg, ócska ruhába'! 

"S küldött Alihoz... Ali dús, Ali jó; 

Lány-arcotok' a nap meg nem süti nála; 

Sátrában alusztok, a széltül is ó: 

   Fiaim, hozzá köt a hála!" 

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl! 

Mint bástya, feszült meg romlott torony alján: 

Jó kardja előtt a had rendre ledűl, 

   Kelevéze ragyog vala balján. 

"Rusztem maga volt ő!... s hogy harcola még, 

Bár álgyúgolyótul megtört ina, térde! 

Én láttam e harcot!... Azonban elég: 

   Ali majd haragunni fog érte." 

Mint hulla a hulla! veszett a pogány, 

Kő módra befolyván a hegy menedékét: 

Ő álla halála vérmosta fokán, 

   Diadallal várta be végét. 

"Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már 

Dícséretiből az otromba gyaurnak? 

Eb a hite kölykei! vesszeje vár 

   És börtöne kész Ali úrnak." 

Apadjon el a szem, mely célba vevé, 

Száradjon el a kar, mely őt lefejezte; 

Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé, 

   Ki miatt lőn ily kora veszte! 

(1856. jún.) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Hogyan tagolható a szöveg a megszólaló hangok alapján? 

2. Miként tagolják az írásjelek a szöveget? 

3. Hány történet olvasható ki a versből? Melyiknek ki az elbeszélője? Melyikhez milyen tér- és időhelyzet 

kapcsolódik? 

4. Mi a szerepe a narrátori hangnak? 

5. Jellemezd a versben megjelenő kommunikációs helyzetet! 

6. Milyen nyelvi eszközök és hogyan segítenek a helyszínekkel, szereplőkkel (megszólalókkal) 

kapcsolatos hiány kitöltésében?  
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AZ ÖRÖK ZSIDÓ 

Pihenni már. - Nem, nem lehet: 

Vész és vihar hajt engemet, 

Alattam a föld nem szilárd, 

Fejem fölött kétélü bárd... 

   Tovább! tovább! 

Az út, hová talpam nyomul, 

Sűlyed, ropog, átvékonyul; 

Ónsúllyal a kolosszi lég 

Elzúzna, ha megállanék... 

   Tovább! tovább! 

Rettent a perc, a létező, 

S teher minden következő; 

Új léptem új kigyón tapod: 

Gyülölöm a mát s holnapot... 

   Tovább! tovább! 

Éhes vagyok: ennem iszony; 

Láng az ital, midőn iszom; 

Álmam szilaj fölrettenés, 

Kárpit megől szivembe kés... 

   Tovább! tovább! 

S melyet hazud a sivatag, 

Mint délibáb: tó és patak; 

Gyümölcs unszol, friss balzsamu: 

Kivűl arany, belűl hamu... 

   Tovább! tovább! 

Rohannom kell - s a földi boly 

Mellettem gyorsan visszafoly: 

Ködfátyol-kép az emberek: 

Én egy arcot sem ismerek... 

   Tovább! tovább! 

Oh, mily tömeg? s én egyedűl, 

Útam habár közé vegyül: 

Érzem, mint csónak a habot, 

Hogy átmenet mind rám csapott. 

   Tovább! tovább! 

Az üstökös meg' visszatér, 

Kiröppent nyíl oda is ér, 

Az eldobott kő megpihen: 

Én céltalan, én szüntelen 

   Tovább! tovább! 

Pusztán folyam mért nem vagyok, 

Hogy inna fel aszú homok! 

Mért nem futó, veszett vihar, 

Mely ormokon egyszer kihal... 

   Tovább! tovább! 

Irígylem az ágról szakadt 

Levélkét: hisz majd fennakad; 

Irígylem az ördögszekért: 

Árokba hull: céljához ért... 

   Tovább! tovább! 

Szegény zsidó... Szegény szivem: 

Elébb-utóbb majd megpihen. 

Az irgalom nagy és örök, 

Megszán s átkom nem mennydörög: 

   Tovább! tovább! 

(1860) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
1. Milyen irodalmi alaptoposz jelenik meg a versben? Miben tér el első olvasásra attól e versé? 

2. Mikor, hogyan derül ki szövegszerűen, hogy ki a vers beszélője? 

3. Mi a szerepe szerinted a versszakok negyedik sorát záró írásjelnek és a refrénnek? 

4. Mi jellemzi a lírai én térbeli és időbeli helyzetét? 

5. Az emberlét mely szükségleteit fejezik ki a 4-5. versszakok metaforái? 

6. Milyennek tapasztalja a beszélő az emberi közösséget és a hozzá való viszonyát a 6-7. versszakban? 

Mivel metaforizál? 

7. Milyen logikai viszonyban áll az 1-7. és a 8-11. versszak tartalma? 

8. Milyen problémával szembesül a vers beszélője a 8-11. versszakban? 

9. Milyen szerepe lehet a természetmotívumoknak a 8-10. versszakban? 


