
NYILASY BALÁZS 

GONDOLATOK AZ ARANY-BALLADA POÉTIKÁJÁRÓL 

Az Arany János-i balladisztikát értelmezni próbáló kutatónak először is a lehetőségek 
zavarba ejtő, elbizonytalanító bőségével kell szembenéznie. Hogyan kezdje, mihez is 
kapjon? Az egybevetés, a műfaji összehasonlítás útjára lépjen? A népballadát vegye alapul 
és innen gomboly ítsa végig a maga gondolatfonalát? Vagy a német költészethez, Goethéhez, 
Schillerhez, Bürgerhez kapcsolja a vizsgált verscsoportot? Netán a mi magyar műballada-
hagyományunk legyen az összehasonlítási alap - Kölcsey, Kisfaludy, Vörösmarty, Garay, 
Czuczor munkássága - , hogy annál inkább kiderüljön az Arany-művek sugárzó eredetisége? 
Vagy a hősénekbe, a balladát közvetlenül megelőző műfajba kapaszkodjék, annak vonalsze
rűségét, cselekménycentrikusságát használja megvilágító kontrasztként a ballada poétikai 
másságával szemben? Netán a balladánál világosabb árnyalatúnak, derűsebbnek, folyama
tosabbnak mondott románccal állítsa párba a maga műfajcsoportját? Vagy a műnemi 
sajátosságokat, a líra-dráma-epika lenyomatait hívja elő, értelmezze, értékelje? A drámai
ság, e metaforikus kifejezés jelentéstartományait igyekezzen kijelölni? Az elbeszélés módo
zatait kommentálja? A tematika lehetséges szintjeit nyomozza, világítsa át? Vagy a klasszi-
fikációkat áttekintve és kommentálva próbálja a maga elképzeléseit kirajzolni? 

Önmagában mindegyik út követhetőnek tűnik, s mindegyik rálátást biztosító pontra visz 
el. Az anyag várhatóan szétbontakozik majd, belső szervezetét, viszonyrendszerét feltárja, 
de e szerveződés a választott útnak megfelelően mindig másként-másként fog megmutat
kozni. A kategóriák, a kiindulópontok, a gondolatmenet-választások, a következtetések más 
és más jelentést, jelentőséget fognak kapni, a hierarchikus összefüggések majd egyik, majd 
másik arculatukat mutatják meg. 

De hát választani mégiscsak kell. Az értelmező legfeljebb abban bizakodhat, hogy 
nézőpontválasztása elég széles problémahorizontot rajzol majd ki, és az adott korpusszal 
kapcsolatban fölvetett legitim kérdéskörök nagyobbrészt fel fognak villanni a tárgyalás 
során. Jelen sorok írója is azt reméli, hogy a fentebb jelzett alapvető dilemmák többségük
ben előkerülnek majd dolgozatában, ha a maga nézőpontjának sajátságával megterhelve is. 

Ismétlem, választani muszáj. Vegyünk fel tehát egy lehetséges kiindulópontot, és 
kezdjük el gombolyítani a töprengések fonalát. Mondjuk talán azt, hogy az 1852-53-ban 
kiformálódó Arany János-i balladisztika egy karakteresen kirajzolódó emberi, lélektani, 
poétikai, esztétikai igény kiváló színvonalú és igen-igen ,,tudatos" megjelenítése, kielégí
tése. A vizsgált verscsoport - így szól első definícióm, munkahipotézis-alapom - voltakép-

1 A „tudatos" szót természetesen nem csupán és nem is elsősorban a kognitív, megértő tudatosság értelmében 
használom, sokkal inkább az igény eleven, többoldalú, intenzív „megértésére", befogadására, és az adekvát 
poétikai módozatok kiterjedt, széles körű kimunkálására utalnék általa. 
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pen a szilárd keretek evidenciáját szétfeszítő modern, újkori lelkiség dinamizmus- és 
intenzitásigényét fejezi ki. S itt sietek előrebocsátani, hogy a dinamizmus-, intenzitásigényt 
központi magyarázó elvként elgondoló alapállás nem értelmetlen, haszontalan akkor sem, 
ha a népballadát próbáljuk megérteni. Vargyas Lajos, a műfaj legjelentősebb hazai kutatója 
a ballada vitathatatlan tematikus újdonságait egyértelműen a 13. század közepétől kezdődő 
változáshoz, az életfeltételek lassú átalakulásához, a középkori világkép repedezéséhez, 
megroppanásához köti, s a genezist illetően többoldalú, hiteles magyarázattal szolgál. 
Hirtelen megnövekedett biztonságérzetről beszél, olyan életkörülményekről, amikor a 
kérdés már „nem a fennmaradás puszta ténye, nem a külső veszélyek elhárítása", hanem 
az „emelkedettebb életszínvonal, magasabb anyagi és szellemi igények" közepette kiter
melődött problémaegyüttes, a parasztság „élettel szemben támasztott igényeinek" növeke
dése az évezred második harmadától kezdődően. „Ez az idő - írja Vargyas Lajos -
meglepően egybeesik azzal a nagy változással, ami a 13. század közepétől kezdve tapasz
talható a magyar és a nyugat-európai parasztság életében [...]. Ennek a gazdasági folya
matnak nyilván megvoltak a társadalmi-érzelmi velejárói is, s ezt tükrözi a balladaköltészet 
is. Például azzal, hogy mit ábrázol tragikusnak. A tragédia azáltal, hogy részvétet támaszt, 
tulajdonképpen tiltakozást is ébreszt okozói ellen. így például a nagycsalád fejének 
korlátlan hatalma elleni lázadást jelzik azok a tragédiák, amely [ejkben a családfői hatalom
mal férjhez kényszerített lány iránt keltenek részvétet; vagy az anyós ellen, aki menyével 
kegyetlenkedik, vagy az anya ellen, aki szerelembe esett lányát kivégezteti. [...] vajon ez 
a probléma felvethető volt-e ott, ahol lehetősége már eleve ki volt zárva, akár egy századdal 
is azelőtt? Sőt ahol igénye fel sem merült?" 

Az élettel szemben támasztott igények megnövekedése, a statikus elfogadást felváltó 
dinamikus hozzáállás, olyan emberi élethelyzetek konfliktusként való megélése, amelyek
kel kapcsolatban korábban a beletörődő passzivitás kínálkozott az egyetlen lehetséges 
attitűdként - a népballada tematikus vizsgálata meggyőzően igazolja a megváltozott 
szituáltságot és az újszerű problémahorizontot. 

S hogy az elevenség, a dinamizmus- és feszültségigény a ballada poétikai létformáját 
tekintve is meghatározó, arra nézvést már Vargyas idézett könyvében is kutatói megfigye
lések sokasága szerepel. „A közvetlen valóság helyett a sűrített valóság mozgatta meg a 
balladát alkotó közösség képzeletét. A valóság képe csak legjellemzőbb és legfontosabb 
vonásaiban jelenik meg benne: részletezés, leírás helyett a ballada stilizál, azaz kiemel, sűrít 
és összefoglal [...]. Ezért épül a ballada egyetlen bonyodalomra [...]. Kimarad minden, 
ami nem drámai mozzanata a cselekménynek." „Nem adja elő a tettet, mert sokkal 
hatásosabb, ha utólag sejtjük meg anya és fia drámai párbeszédéből." „Már beletartozik 
ebbe a stílusba a téma stilizált előadása is, a tipikus helyzetekben, kihagyással, párbeszédes 
formában lefolyó cselekmény, a belső forma fogásai" - kommentál A magyar népballada 
és Európa szerzője. 

S a vele lényegében egybehangzó vagy megerősítő-kiegészítö megjegyzéseket szinte 
tetszés szerint lehet felsorakoztatni mind a magyar, mind a külföldi szakirodalomból. 

2 VARGYAS Lajos, A magyar népballada és Európa, I, Bp., 1976, 98-101. 
3 /. m., 18-19. 
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„A mély erkölcsi alapeszmét, hogy a rossz még jó célból sem szabad, a legmozgalmasabb, 
legélénkebb drámai cselekmény érzékíti. Mennyi gyors színváltozás mindjárt a dal elején" 
-jellemzi a Fehér Anna-baWbeeX Greguss Ágost. „Ha tömör rövidség és sietösség nem 
volna a ballada kelléke, a már tisztán szegénylegény i Szomorú nótát Barna Péterről szintén 
a balladák közé sorolnók. Izgatott hangja, sejtelmes és szakgatott előadása, drámai eleven
sége csakugyan balladának mutatja, de terjengössége s ömlengései a románcz bélyegét 
nyomják reá" - határozza meg a balladaspecifikumot ugyanő a drámai elevenségben, és 
határolja el a műfajt a kevésbé dinamikusnak tartott románctól. „A műfaj minden művészi 
leleménye arra irányul, hogy a történésnek közvetlenséget és intenzitást kölcsönözzön és 
hogy a tetőpont emocionális hatását emelje" - szögezi le a ballada meghatározását teljes 
egészében a dinamizmus, az intenzitás gondolati centruma köré szervező enciklopédia-szó
cikk is. 

Persze a 14. és a 19. század között sok víz lefolyt a Dunán. Ami a népballadában 
kezdetben még talán csak ösztönösen, rátalálásszerűen van jelen, azt az Arany-balladában 
teljesen kifejlett, a poétikai teret betöltő, esszenciális sajátságként látjuk viszont. A dina
mizmus-, az elevenség-, a feszültségigény a 19. század második felére az újkori pszichikum 
nélkülözhetetlen, leválaszthatatlan részévé vált. A freudi dinamikus személyiségkoncep
ció, az ego, a felettes én és az ösztön-én állandó feszültségét kodifikáló elmélet csak mintegy 
betetőzése (és abszolutizálása) annak a 14. században elkezdődő és a 17. századtól egyre 
nagyobb léptekkel előrehaladó folyamatnak, amelynek során a személyiségdinamika igé
nye és ennek esztétikai, poétikai következményei az európai művelődés-, eszme-, művé
szet- és irodalomtörténetben mind meghatározóbbakká válnak. 

A hősének ismétlő formulái még a megszokott dolgokat igénylő recepciós mentalitás, a 
ráismerésszerűség&t kitüntetett hermeneutikai sajátságként kezelő gondolkozás és világkép 
jegyében jöttek létre, a szilárd hagyomány és kultúra igazsága, a „viselkedés szilárd kódja" 
még biztos Hinterlandként álltak az epikai személytelenség, a folyamatos, akkurátus, 
részletező cselekményvezetés, az egyértelműsítö esztétikai gesztusok mögött, de a ballada 
műfajpoétikája immáron egyértelműen az újkor megváltozott feltételrendszerével kapcsol
ható össze. 

Az Arany-balladisztikával foglalkozó recepció - már a kortársi is - a maga jellegzetes, 
gyakran emlegetett téziseiben rendre e feszültségelváró, dinamizmusigényű lélektani-poé-

4 GREGUSS Ágost, A balladáról, Bp., 1907, 134-135. 
5 I. m., 136. 
6 Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. Alex PREMINGER, Princeton, New Jersey, 1974, 62. 
7 Az eszmetörténet szempontjából igen alaposan és tanulságosan írja le a folyamatot Franklin L. Baumer. A 17. 

századtól 1950-ig terjedő időszakot átfogó nagy művében az újkor eszmetörténetét a Being és a Becoming 
metaforák segítségével létszerűség, szilárdság, állandóságigény és dinamikus változás, bomlás, alakulás 
kettősségében, harcában, az utóbbi fokozódó dominanciájában ragadja meg. Franklin L. BAUMER, Modern 
European Thought: Continuity and Change in Ideas, 1600-1950, New York-London, 1977. 

8 ,,A hősköltészet olyan társadalmakban virágzik, amelyekben az élet szilárd öntőformákat követ, a gondol
kozás megszokott nyomain jár [...]. A hőséneket hallgató gyülekezet közös tudattal rendelkezik, nem csupán 
abban az értelemben, hogy mind ugyanazt az előadást élvezik, de abban az értelemben is, hogy többnyire 
ugyanazon érzelmekkel reagálnak; mert életük olyan mindennapi szabályokhoz illeszkedik, amelyekhez nem 
tudatosan és épp ezért nem is kritikailag viszonyulnak" - jellemzi a hősének hallgatóságát klasszikus 
monográfiájában Bowra professzor. C. M. BOWRA, Heroic Poetry, London, 1952,476. 
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tikai gondolkozás különböző vetületeit, árnyalatait rajzolja ki, fogalmazza meg. A feszült-
ségtulajdonítás, a dinamizmustulajdonítás szolgál alapul a ballada románctól való elkülö
nítéséhez is. „Ballada. Megvan benne az indulat izgalma, nyugtalan, téveteg lüktetése, a 
rövid, hézagos, sietős előadás, a beszélgető forma eluralkodása, borús, komor, sötét 
hangulat, gyászos esemény gyászos vége." ,,Az előadás maga is nagyobbára balladás, 
izgatott, sietős és szakadozott". „Románcznak mondjuk e költeményt, mert az elbeszélés 
benne, bár eleven, mégis kényelmes és folyamatos, nincsenek benne hézagok és ugrások, 
de annál inkább részletességek" - jellemzi Greguss az V. Lászlót, a Mátyás anyját és a 
Szibinyáni Jankót egyféle románc- és bal ladameghatározást is adva. 

A terjengős, hagyományos epika részletező vonalszerűsége és az Arany-ballada dina
mikus jellege közötti ellentét jelzése szintén állandó kritikai toposz a szakirodalomban. 
„Csakhogy míg ott az epikus nyugalmával kerekíti képeit, itt a ballada idegességével vázol, 
de a természetben is mindenütt az emberi szívet fejezi ki" - szögezte le már a Gyulai-em-
lékbeszéd. ,,Az előadás izgatott sietése már a költő felindulásának kifejezése, mintegy 
saját belső világának, érzéseinek nyilatkozása az elbeszélésben" - írta 1909-ben Beöthy 
Zsolt.11 

A „forma" és a „tartalom" alapvető, feszültséggerjesztő, dinamizmusképző ellentéte a 
lényege Greguss szállóigévé vált - igazából korrekciókkal, szövegváltozatokkal körülbás
tyázott - balladameghatározásának: „tragédia dalban elbeszélve". „A legfőbb nehézség 
az, hogy hatalmas és végletes szenvedélyek katasztrofális összeütközéseit kell beleszorítani 
egy-két rövid jelenetbe, nagy és fönséges tragédiát röpke dalban elbeszélni. A fenség 
elengedhetetlen alapja a nagyság - a ballada pedig kisterjedelmű" - írja körül részleteseb
ben, kifejtettebben az alapsajátságként adott dinamikus kontrasztot Császár Elemér, talán 
öntudatlanul is annak a német romantikus esztétikai gondolkozásnak a nyomvonalán 
haladva, amely „tartalom" és forma" viszonyában az ellentétképzést először fedi fel 
esztétikai lehetőségként, és nem hibaként, problematikus megvalósulásként. 

A dinamizmusigény érvényesítéséhez kapcsolható az a kritikai tény is, hogy a drámaiság 
központi szerepet kap az Arany-ballada műnemi sajátságai kijelölésekor. Szakirodalmunk 
Goethe nyomán a lírai, az epikai és a drámai vonásokat egyaránt fölfedi A walesi bárdok 
szerzője müveiben. De korántsem egyenlő súllyal, jelentőséggel. „ A ballada drámaisága a 
legfontosabb a három elem közül" - Tompos László kijelentését Arany csaknem minden 
kutatója osztja Gyulai Páltól, Greguss Ágosttól Heinrich Gusztávon, Riedl Frigyesen, 
Császár Eleméren át Sőtér Istvánig és Keresztury Dezsőig. Sőt a szakirodalom a Gyulai
emlékbeszéd híressé vált kijelentését alapul véve a líraibbnak, epikusabbnak tartott Goethe-
Schiller-balladisztikával szemben éppen az intenzívebb drámaiság miatt adja Aranynak a 
pálmát. 

Más kérdés, hogy a „drámaiság" összefoglaló fogalma mögött elég sokféle, hol inkább 
létszemléleti, hol kultúrtörténeti, hol esztétikai, hol kifejezetten elbeszéléspoétikai sajátsá-

9 GREGUSS Ágost, Arany János balladái, Bp., 1877, 34, 45, 26. 
10 GYULAI Pál, Arany János emlékbeszéd, Bp., 1891,43. 
11 GREGUSS Ágost, BEÖTHY Zsolt, Magyar balladák, Bp., 1909, 9. 
12 GREGUSS, ,4 balladáról, i. m., 180. 
13 CSÁSZÁR Elemér, Arany János (egyetemi előadás), Bp., 1938, 118. 
14 TOMPOS László, A magyar ballada története, Kolozsvár, 1909, 40. 
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gok rejlenek. Magának a tragikusságnak és a drámaiságnak az elkülönítése is többnyire 
homályos, tisztázatlan. A balladaelemzők többségénél a tragikus, sötét tónus mintegy 
egybemosódik a drámaiság fogalmával. Gyöngyösi László és Keresztury Dezső elhatáro
lásai viszont körültekintőbb végiggondolásra mutatnak. „Arany tudta azt, hogy a ballada 
lényege nem az, hogy okvetlenül tragikus esemény legyen benne elbeszélve, mint inkább 
a szerkezet drámai sajátossága, a mely egy kis mozgalmas drámává alakítja az elbeszélő 
költeményt, legyen tárgya akár tragikus, akár komikus" - nyit utat Gyöngyösi kijelentése 
olyan - általam is vallott - bal ladafelfogás felé, amely a tragikumot és a sötét tónust nem 
tekinti az Arany-ballada föltétlen, lényegi sajátságának. „A Mátyás anyjá-nak meg a 
Szibinyáni Jank-nak egyszálú történetét izgatottan s nem egészen elbeszélő módon, erős 
drámaisággal adja elő: mindenképpen virtuóz technikával, a drámaiságon nem a »konflik-
tusosság«-ot, a bün és az elégtétel hangsúlyait, hanem a jelenetezés mozgalmasságát értve" 
- használja a drámaiság műszót poétikai (elbeszéléspoétikai) értelemben, helyénvaló, 
tisztázó distinkciót téve Keresztury. 

Valójában az Arany-szakirodalom nagy része, ha drámaiságot mond, a történet balladai 
kezelésének különleges, sajátos módjait érti; ha úgy tetszik, a fabula és a szüzsé rendkívül 
nagy (az átlagos elbeszélő irodalomban szokásost sokkalta meghaladó) különbözőségére 
utal. A „drámaisághoz", az elbeszélő mód intenzitásának növeléséhez tartozik a folyamatos 
történetet fölszaggató, hézagos, kihagyásos cselekményvezetés, a párbeszéd súlyának az 
elbeszélő és leíró részek rovására történő megnövelése, cselekménykirajzoló funkciójának 
tudatos erősítése, a történésmegjelenítés intenzív, nagy szimbolikus készségű szcénákkal, 
szituációkkal való megoldása. A leírás magában nem poézis, a lírai áradozás egységrom
boló hatású, a drámai párbeszédes forma viszont emeli a cselekmény elevenségét -
konstatálja Gyöngyösi László. Schiller túlságosan sokat beszél maga, szereplői rovására -
jegyzi meg neheztelöleg Greguss Ágost. A ballada nem eshet szét összefüggő történet 
nélküli külön-külön képekre, de nem lehet egyöntetű cselekményfolyás sem, a történést 
„értelmező" jelenetek a műfaj nélkülözhetetlen részei - fejtegeti Kisfaludy, Czuczor, 
Kölcsey, Vörösmarty ürügyén ugyanő. Már a korai Arany-balladák jeleneteket idéznek fel, 
egy-egy drámai folyamat döntő mozzanatait villantják fel, s nem folyamatos történeteket 
beszélnek el - állapítja meg Keresztury Dezső. 

A megvilágító értelmű, fontos szituáció kiválasztása, „a legtermékenyebb pillanat képbe 
rögzítése" esztétikailag ható elvként feltárása sem a kortársi, sem a századeleji recepció
ban természetesen nem független a Lessing-esztétikától. A „fruchtbares Moment"-re hivat
kozik Tompos László; a költészet minden művészi ágat helyettesíteni képes sajátságát emeli 
ki Greguss arról szólva, hogy „a feltüntetett drámai mozzanat mintegy magaslat, a honnan 
mind a hátul mint az elől terjedő síkon végig nézhetünk." 

Nem itt a helye, hogy mindeme poétikai sajátságokat az Arany-balladisztika egyes 
konkrét mozzanataival rendre illusztráljam, a felhasználó finom, szinte tévedhetetlen 

15 GYÖNGYÖSI László, Arany János élete és munkái, Bp., 1901, 275. 
16 KERESZTURY Dezső, Mindvégig, Bp., 1990, 312. 
17 GYÖNGYÖSI, i. m., 275; GREGUSS, A balladáról, i. m., 148, 146-156; KERESZTURY, ;". m., 157. 
18 CSÁSZÁR Elemér, Arany János, Bp., 1927, 16. 
19 TOMPOS, i. m., 38; GREGUSS, A balladáról, i. m., 33. 
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esztétikai érzékét, intenzitásteremtő képességét újra és újra felmutassam. Azt a kínálkozó 
lehetőséget sem használom ki, amit a Kölcseyvel, Kisfaludyval, Garayval, Czuczorral, 
Vörösmartyval való részletesebb egybevetés kínálna e tekintetben. Csak a végső konklúzió 
közlésére szorítkozom. Arany balladisztikájában mindez „művészileg végiggondolt", ki
alakult, amazoknál részleges, tudattalan, esztétikailag szórványos, spóraszerű. 

Azt azonban mégsem tudom megállni, hogy néhány, a dinamikus intenzitás poétikáját 
illusztráló, szép példánál ne álljak meg egy percre. A párbeszéd síkváltó, nézőpontváltó, 
jelenethalmozó mozgalmasságának nagyszerű exempluma például az apród fiúk és a török 
küldönc diskurzusa a Szondi két apródjában. A szolga állandóan ismétlődő közbevágásai 
nemcsak hatásos jelenetekre tagolják az ostrom történetét (a keresztény hitben eltökélt 
kapitány elutasító gesztusa, a halálra készülődés, a paripák, a kincsek elpusztítása, a végső 
harc szilárd elszántsága), de a váltakozó próbálkozások, a mindig más-más oldalú manipu
lációs gesztusok állandó feszültséget tartanak fenn a költeményben. A közbevágások 
dinamikus komikai energiáját használja ki a Pázmán lovag. A mű kiválóan szellemes 
második részében a király helyét elfoglaló bolond félreértelmező közbeszólásai élénkítik 
menetrendszerűen az élemedett vitéz szólamát, annál ingerlőbb, ellenállhatatlanabb 
komikai felhanggal, mert e félreértelmezés mindvégig kétértelmű: felfoghatjuk ügyefo
gyott, sete-suta értetlenkedésként és a történteket már jól sejtő, bennfentes partner játékos 
kötekedéseként is. A kihagyás, az elhallgatás tudatos alkalmazására, energianövelő erejé
nek kihasználására is idéznék egy szép példát: a Zách Klára nagy, vallomástevő jelenetét, 
ahol a hatalmas, patriarchális, ősz atya és a „megszeplősített" hajadon találkoznak. Az 
elbeszélő a történés lényegét ezúttal teljességgel elburkolja, elhallgatja. Az apa unszoló, 
csitító szavai („Hej lányom, lányom! / Mi bajodat látom? / Jöszte, borulj az ölemre, / Mondd 
meg édes lyányom") és a leány rettegő vonakodása után („Jaj atyám! nem - nem - / Jaj, 
hova kell lennem! / Hadd ölelem lábad porát, - / Taposs agyon engem...!") már csak a vért 
kívánó, „Rettenetes, bosszúálló" kardot markoló Feliciánt látjuk viszont. A megértő szere
tet kerekedett fölül végül az apában, vagy a megmásíthatatlan patriarchális szokásjog 
tisztelete bizonyult erősebbnek? Vigasztalta, csitította az ifjú Klárát, vagy kérlelhetetlen 
zordsággal taszította el magától? Nem tudhatjuk. A dinamikus képzelet így is, úgy is 
kiegészítheti, lezárhatja a jelenetet. 

* 

Föltétlenül szólni kell még pár szót arról is, hogy a párbeszéd történésfeltáró, viszony
latmegjelenítő szerepe, a cselekmény szaggatottsága, kiegészíthetősége, jelenetező, 
szituatív megszervezése a cselekmény sugallatos, szimbolikus jellegének erősödése és a 
lelki érdekeltség érvényesíthetősége felé mutat az Arany-balladában. Az elbeszélt történet 
a hősének, a „heroic poetry" akció- és cselekmény centrikus karakteréhez képest, de akár 
a magyar verses epika és balladisztika korábbi gesztusaihoz képest is nagyon erős jelentés-
dúsuláson megy keresztül, a lelki érdekeltség előtérbe nyomul, s uralkodóvá válik. Volta
képpen Arany alapvető igénye teljesedik itt be, a verses epika lelki érdekűvé formálására 
irányuló törekvés, az a gesztus, amely már a Toldiban is oly karakteresen, oly meghatáro
zóan voltjelen, s amely azután a költő egész pályáján végigvonul. (E törekvés leginkább 
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figyelemre méltó előzményeként a mi verses epikánkban Vörösmarty Szép Ilonkáit 
említeném, ahol szinte minden történéselem, szituáció egy lelki dráma mozzanataként 
méltó a figyelemre. A leánykézböl elszállt pillangó a sorsszerűén érkező érzés keltette 
hirtelen riadalomból, a nyugalmas házat felverő zajgó nyugtalanság a hajadonban fölébredő 
érzés hatalmas erejéből, a „gond-sujtotta nyommal" elballagó csüggedt kettős a helyzet 
reménytelenségére rádöbbenő bús pár elesettségéből villant fel valamit.) 

Persze a ballada minden más kisepikai műfajnál alkalmasabb arra, hogy az elbeszélés 
„puszta történéselvűsége" zárójelbe tétessen. Keresztury Dezső az egyéb kisepikai műfa
jokat éppen a történetelvű elbeszélés dominanciája mint negatívum alapján választja le a 
balladáról. „Előfordult, hogy a költeményben a történetre esett a fő hangsúly; nem egyet 
nevezett »regé«-nek vagy egyszerűen »elbeszélés«-nek" - írja monográfiájában. Maga 
Arany pedig alighanem mindenkinél pontosabban írja körül a problémát ismert balladati
pológiájában. „Természete a balladának [...], hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását 
az érzelem-világra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragicumát fejezi ki, mennél 
erősebben. Magokból a tényekből, a járulékaikból, mint idő, hely, környület, csupán annyit 
vesz föl, a mennyi múlhatatlanul megkívántatik." 

A dinamizmus-feszültségigény poétikai elve mellett az Arany-ballada vizsgálatakor 
föltétlenül utalnom kell egy másik fontos sajátságra is, mely a megnövekedett individuali
zations igény, a forma és esztétikum fokozott egyénítése címszavával volna megragadható. 
Nemcsak a hősének tematikus toposzaihoz, panelszerü, ismétlő formuláihoz, hanem a 
népballadához képest is alapvetően új ez a sajátság. A népballada-kutató poétikai leírásában 
még joggal beszél a stilizálásról és tipizálásról mint alapvető műveletekről, jogosan utal a 
meghatározó jelzők, az egyes szerkesztési fogások formulaszerüségére, jogosan vezeti le a 
forma egyes elemeit (például a strófaismétlö formát) „valami ősi, primitív eljárásból", és 
okkal beszél olyan poétikai műveletekről, amelyek segítségével ,,már-már sablonszerűén 
lehet a valóságot átalakítani költészetté a ballada szellemében." 

Az Arany-ballada viszont ízig-vérig individualizált. Megszólító, megnevező formulái 
színesek jelentésgazdagok, szerkesztési eljárásai mindig mások-mások. A ráismerésszerű-
ségből, reprezentációs elvből kibontakozó, individualizációs elvárást, igényt támasztó 
újkori, modern esztétikai gondolkozás fejeződik ki bennük. „Aestheticai utam az individu-
alizálás elve, minek az ember csak a nevét tanulja meg az aestheticából, a többit maga 
csinálja. Én legalább azt hiszem. Az embernek magába kell szállani s onnan fejteni ki a mit 
tud stb. stb." - fogalmazza meg ezt az igényt a költő már pályája elején Szilágyi Istvánnak 
írott 1847-es levelében. Erdélyi Jánosnak küldött önérzetes és fölényesen okos üzenetében 
pedig egy rímjáték körüli szóváltás kapcsán az alkotás művésziségét „az előadás általi 
festés", azaz mai kifejezéssel az átszemantizált, átszimbolizált forma (ingardeni, hartmanni 
terminológiával az egyes rétegek sajátszerű áttünése, egybeolvadása) körében keresi. 
„A nagy többség ezt úgy érti, hogy nem sült a vers, azért szakasztottam meg a szót: holott 
én magát az állapotot festem az előadás által. Csekélység, elismerem, de azt hittem, hogy 

20 /. m., 311. 
21 ARANY János Összes művei, szerk. KERESZTURY Dezső, XI, Bp., 1968, 203. 
22 VARGYAS, i. m., 27, 28. 
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némelyek mégis megértenek s hol művészileg gondoltam alkotni, nem ütnek a körmömre, 
mint tanulatlan ficzkónak". 

A „művészileg alkotás", a forma individualizálása, a „megjelenési viszony" egyedisé
gére való igény, a más-más formaelv Arany jellegzetes, nagy balladáiban rendre kimutat
ható. A Bor vitézben Imre László a pantum versforma jelentőségét abban látja, hogy „az 
ismétlődés vad, fékezhetetlen áramlást idéz elő, mely minden evilági, racionális tényt és 
látványt nehezen megfoghatóvá tesz, eltörli a határt valóság és álom között [...] és 
megteremti a vers alapélményét, a szédületet, a hipnotizáltságot." A Zách Klára elbur
koló, elfátyolozó, eufemizáló, körülíró gesztusának végső, formanyelvi értelmét magam a 
tapintat kategóriájában véltem fölfedezni: a krónikás-költő nem akarja hallgatóságát a 
brutális valósággal sokkolni, letiporni, a megszelídítő, eufemizáló tapintat által létesít vele 
kapcsolatot. A Szondi két apródja egyszerű, ellentétező szerkezete a magyar költészet egyik 
legszebb, legsugallatosabb szerkezeti víziója. Az egymást el nem érő, el nem érhető két 
párbeszédszólam, a küldönc próbálkozásai, reflexiói és a fiúk monoton, rendíthetetlen, 
bezárkózó monológja, történetmondása a hűség (az identitáshoz, a saját költői szólamhoz 
ragaszkodó emberség) és a struktúraelvű játszmaelvű életvezetés mélységes összeférhetet
lenségét szimbolizálja. 

Végül az Arany-balladisztika megértése szempontjából az előzőekkel azonos fontosságú 
utolsó sajátságként a tárgyi hitel föltétlen igényének, az esztétikai megformáláshoz nélkü
lözhetetlen tárgyi igazolás elvárásának az elvét emelném ki. A gondolatkört természetesen 
megint csak igen sok értékes szakirodalmi megközelítés metszi át. Föltétlenül említendők 
e szempontból Németh G. Béla észrevételei, amelyek az Arany János-i költői személyiséget 
egzisztenciális érvénnyel érintő válság jelentőségének figyelembevételét szorgalmazzák. 
A Türelmetlen és késlekedő félszázad szerzője nagymértékben elégtelennek tartja azt a 
felfogást, amely Arany válságtudata szempontjából kizárólag 1849-et veszi figyelembe 
motivációs tényezőként. A megközelítés indokolt és termékenyen továbbgondolható. Két
ségtelen ugyanis, hogy a problémaérzékelő válságtudat a költőnél már 1849 előtt is jelentős 
világképalkotó és poétikaformáló tényező, gondoljunk csak Az elveszett alkotmány, a nagy, 
lendületes pályakezdő mű agresszíven dekonstrukciós karakterére, ellenműfaj jellegére. 
E problémaérzékenység biográfiai és művelődéstörténeti gyökerei is eléggé kitetszenek: a 
hajdúközösségből kiszakadt, szegény, gyenge egészségű honorácior-értelmiségi különös 
fogékonysággal engedi magán áthullámozni a modern 19. század alapvető emberi, indivi-
dualizációs, művelődéstörténeti dilemmáit. 

A válságérzület poétikai vetületű átgondolása szempontjából egy másik elemző, 
Baránszky Jób László gondolatai látszanak különösen hasznosíthatónak. Baránszky Arany 
Urai formanyelvének fejlődéstörténeti helye című, 1957-es könyvén vörös fonálként húzó
dik végig a költő poétikája összetettségének és tárgyiasságának hangsúlyozása mint Vörös-

23 ARANY János Összes művei, szerk. KERESZTURY Dezső, XV, Bp., 1975, 137; XVI, Bp., 1982, 754. (A két 
utóbbi kiemelés tőlem-Ny. B.) 

24 IMRE László, Műfajok létformája XIX, századi epikánkban, Debrecen, 1996, 104. 
25 A szalontai gyermek és ifjú kívülállására, ki szakadtságára, a reflexió, problematizálás, önmeghatározás 

kulturális szempontból termékeny adottságára, kényszerére már Schöpflin Aladár is utal a századelőn 
gondolatgazdag, méltán híressé vált Arany-esszéjében. SCHÖPFLIN Aladár, Válogatóit tanulmányok, Bp., 
1967, 331-341, különösen: 334-335. 
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martyhozés Petőfihez képest is jelentősen új sajátság. „Arany lírai előadásmódjának újsága 
abból származik, hogy [...] nincs lehetőség az érzés jövőt építő közvetlen lendületére [...]. 
Ennek az ellentétpárnak dialektikus feloldása olyan tükrözés, amely verstesttel való közlés. 
Nem belső folyamatok közvetlen áradása nála a líra, hanem éppolyan objektivált mű, mint 
egy ballada, vagy mint egy szobor vagy kép." „Petőfi arra alkalmas korban úgy alkothat 
tipikus lírai remekeket, hogy a nemzeti kedélykaraktert e nemzet népdalának művészi fokra 
emelésével fejezi ki [...]. A formanyelv egyszerre közvetíti, biztosítja az átélés frissességét, 
de az érzéseknek az érzékelés egészében történő objektivációját is. [...] Aranynak éreznie 
kellett [...], hogy ezzel versenyezni lehetetlen [...]. Ez azt az összetett stílt jelenti, amelyben 
egész másfokú objektivitás érvényesül. A hangszerelés az egész verstest valószerűbb, 
reálisabb jelentése által az egyéni mondanivalót teljesen tárgyias hangszerelés segítségével 
-nyelvi egyénieskedés helyett népnyelvi kincsek feltárásával - a »szubjektív hangulatisá
got objektív jellegzetességgel« képes fölváltani". „Arany közlésmódja intenzitásban hal
latlanul sokat nyer azáltal, hogy szerkezeti tényezőkre, a közvetlen szemléleti elemekre 
bízza a mondanivalót, a hitelesség nem csökken, mint a jelképes beszédnél, hanem nő a 
realitásfok skálájának világos éreztetésében, szinte meggyökerezik a valóságban, s onnan 
szívja erejét, szökken a költészet hangulati légkörébe, átitatva azt eleven illatával" - írja 
Baránszky Jób Arany lírájáról, ám az összetett lírai nyelv legteljesebb, legautentikusabb 
példáit keresve végül is egyértelműen a balladisztikához érkezik meg. A balladák lesznek 
a lírikus Arany közvetett stíljének legnagyobb igazolásai, e költemények a legnagyobb lírai 
remekek a tárgyiasítás teljességét leginkább megtestesítő darabok a kutató-esszéista 
számára. 

Baránszky Jób László terminológiája, meglehet, nem mindenben kellően tisztázott, 
fogalmai gyakran egybemosódnak, könyvében ma is érvényes esztétikai elvek és a hatvanas 
évek irodalomtudományi elvárásrendszeréhez alkalmazkodó megfogalmazások kevered
nek. De az „összetett stíl"-nek, a „mondanivaló közvetlen szemléleti elemekbe" való 
plántálásának, a „verstesttel való közlés"-nek a hangsúlyozása az Arany-költészet igencsak 
fontos karaktervonásait érinti. 

„Az érzelemnek művészi formában való kifejezése csakis a »megfelelő tárgy« megta
lálása révén lehetséges; vagyis olyan tárgycsoportra, helyzetre, eseménysorra lelvén, mely 
ennek a bizonyos érzelemnek a formulája lesz" - írja Eliot 1919-es //crm/ef-esszéjében az 
érzések „tárgyi egyenértékeseit" keresve, s a tárgyias költészetről is lényegi sajátságokat 
feltárva. 

Nos, Arany János balladisztikája az 1852-es Rozgonyinétól kezdve egyre fokozódó 
tudatossággal keresi és találja meg a maga „tárgyi egyenértékeseit", azokat a szituációkat, 
élethelyzeteket, tárgycsoportokat, természeti jelenségeket, párbeszédelemeket, amelyek a 
tárgyias hitelt biztosítják. Ha úgy tetszik, e tárgyi hitelt biztosító elemek az Arany-ballada 
művészi metaforái. A költészet rászorul a tárgyiasság hitelére, az esztétikumnak a „tárgyi 
ekvivalensek " által kell igazolnia, újraérvényesítenie önmagát - Kölcsey lírai áradozásait 
vagy Garay szónoki pátoszát nemigen zavarták meg efféle meggondolások; a ballada náluk 

26 BARÁNSZKY JÓB László, Arany lírai formanyelvének fejlődéstörténeti helye, Bp., 1957, 33, 48, 50, 89. 
27 /. m., 89. 
28 T. S. ELIOT, Káosz a rendben, Bp., 1981, 77-78. 
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a maga tárgyias hivatásához - ha szabad ezt a kifejezést használni - még nemigen nőtt föl. 
A bizonyosságokat sóvárgó, sokféle hitelt kereső Arany azonban mélyen átérzi a ballada
műfajban rejlő, abból kibontható tárgyi esélyt és lehetőséget. 

A „tárgyi megfelelés,' illusztrálására természetesen ismét példák sokaságát lehetne 
citálni, ezúttal csupán mutatóba gyűjtök egy csokorra valót. Ismeretesen erősen szuggesztív, 
implikáló, vízió- és viszonylatkifejtő szerepet kap az Arany-balladisztikában a természet 
és a tárgyi világ. A minden oldalú elrendezettséget, létbizalmat sugárzó Rozgonyinéban 
,,lebke szellő" lebegteti a szépasszony öltözékét, a vidám fények gyémántos csillogásban 
játszanak, az Ágnes asszonyban a babonás holdfényben baljósan villan a fehér sulyok, az 
V. Lászlóban dühöngő szél csikorgatja a szélkakast, tüz- és vízáradat patakzik a felhőből. 
A férjét óvó, védő amazon és a szép hódító asszony - a tradicionális nő - szerepötvözése 
a kétféle szerephez tartozó homlokzati elemek, jelmezek egymásra montírozása pontos 
tárgyi egyenértékesei révén jelenítődik meg: a szép Cicelle „Gyöngyös arany fejkötőjét / 
Sisakkal borítja, / Karcsú fűzött selyem vállát / Páncélba szorítja". A Szent Lászlóban a 
legenda naiv hiperrealizmusát olyan zseniális tárgyi „ötletek", „ekvivalensek" támasztják 
alá, mint hogy a László-szobor érclova a megelevenedett szentet tombolva köszönti, s 
„hamis gazdáját", a kőszobrot hátáról levetve csinál helyet a lovagkirálynak, meg hogy a 
hős „boldog teste" három napi távollét után „átizzadva" találtatik meg újra a sírboltban. 

Rendkívül tudatos Arany balladai szituációalkotása: a szereplők számára megalkotott 
helyzetek jelentésgazdagok, szuggesztiójelzők, viszony latsűrítők: Edward gúnyoló, köte
kedő szavai után „Szó bennszakad, hang fennakad", szinte vágni lehet a feszültséget; a 
Szondi két apródja indító vershelyzete, a fenn és lenn, a megindult térdepelés és a zsibongó, 
kavargó, érzéki ünnep felvillantásával két világ kibékíthetetlen ellentétét exponálja. 

Tudatossá, jelentésgazdaggá válnak Arany balladáiban a Kölcseynél, Kisfaludynál, 
Czuczornál még formális, mechanikus megnevező, megszólító formulák is. „Mit keresnél 
gyönge asszony", „Azt keresem, hív magyar nő" -jelöli meg férj és nő a maga elképzelé
seinek megfelelő referenciacsoportot a Rozgonyinéban - a kiemelés tőlem: Ny. B. - ; „Elöl, 
elöl Rozgonyival / Kedves élet-párja, / Hív szerelme, Szép Cicelle, / Szentgyörgyi leánya" 
-jelzi a hármas meghatározás, hogy mind az érzés frissessége-elevensége, mind a házasság 
társas szövetségjellege, mind a társadalmi egymáshoz illés adott a gróf és hitvese esetében, 
azaz az alapvető világviszonylatok mind-mind rendben vannak. 

Végül azt is elmondhatjuk, hogy az Arany-balladisztikában nemcsak a szituációk, 
párbeszédelemek, környezeti, természeti tárgyak, homlokzatok, jelmezek szemantizálód-
nak át, hanem igen gyakran (a Baránszky-féle „verstesttel közlés" értelmében) maga a 
szerkezet, a műstruktúra is. Mint már említettem, a Szondi versszerkezete a két szembenálló 
pólus közti kibékíthetetlen ellentétet szimulálja, a Zách Klára eufemisztikus, kihagyásos 
versépítése az elhallgató tapintat gesztusához kapcsolható, a Bor vitéz variáló ismétlései a 
kábult révület állapotát érzékeltetik. 

29 A Rozgonyiné, a Zách Klára és a Szondi két apródja elemzésére I. bővebben: NYÍL AS Y Balázs, A szó 
társadalmi lelke, Bp., 1996,219-242. A Bor vitéz sajátszerűségére különösen Imre László mutat rá, s a Szondi 
két apródja kettős helyszíne axiológiai jelentését is ő emeli ki részletes verselemzésében: IMRE, i. m., 
102-122. 
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Természetszerűleg merül fel az eddigiek után a kérdés: mennyiben tekinthető egységes
nek az Arany-balladisztika műcsoportja. Koherensnek mondható-e az a vershalmaz, ame
lyet Arany János-i balladák címszó alatt szoktak összefoglalni vagy több, külön-különféle 
költeménytípusra esik szét? Jogosult-e a tradicionális kettős bontás, amelyben a körülmé
nyesen leíró, az esemény részleteit kiszínező, derűs - a déli klíma és környezet lenyoma
taként felfogott - románctípus áll szemben a szaggatott, sietős, sötét tónusú balladával? 

Netán az utóbbi évek egyik legfölkészültebb kutatójának, Imre Lászlónak van igaza, aki 
az Arany János-i balladisztikát hat verscsoportba sorolja (népi, shakespeare-i, a reformkori 
történelmi kisepikához kapcsolható, románcos, romantikus, anekdotikus), egyértelműen 
jelezve, hogy az összetartozást biztosító ballada elnevezést jórészt csak fikciónak tudja 
tekinteni („célszerűnek mutatkozik azt a tényt venni alapul, hogy a balladák közé sorolt 
epikus költemények meglehetősen különböző műfaji, tematikai és élményi inspirációra 
születtek, ezért látszólag kevéssé összetartozó müvekkel van dolgunk"). 

A választ talán nem is olyan nehéz megadnom. Mindenekelőtt a kettős, sőt a többféle 
bontás lehetőségét és logikáját is elismerhetőnek, sőt akceptálandónak tartom. A Rozgonyi-
né folyamatossága, világos, tiszta derűje valóban egyértelműen szembeállíthatónak látszik 
az V. László szaggatott, foszlányos, zaklatott, éji világával, s Imre Lászlónak is vitathatatlan 
igazsága van: az Arany-balladák genezise meghökkentően sokféle oldalról képzelhető el. 
De az én műfaj felfogásom ezúttal funkcióközpontú. Az Arany-bal ladisztikában olyan 
műfajcsoportot látok, amely a 19. század közepén - második felében karakteres, fontos 
igények, a dinamizmus, az intenzitás, az individualitás, az esztétikummal szemben támasz
tott tárgyi hitel igénye betöltésére szolgáló poétikai formaként jött létre. 

E gondolati logika alapján - az előbbi példánál maradva - a Rozgonyiné és az V. László 
esetében nem az összeférhetetlenség, hanem az összeférhetőség dominál, az előbbi dina
mikus, tárgyias víziója, alapvető lelki érdekeltsége, viszonylatsűrítő karaktere rokonítha-
tónak látszik az utóbbi mű nagyon is hasonló vonásaival. Az Arany-balladisztika műfaji 
határát magam aszerint jelölném ki, hogy mennyire „tudatos", kiterjedt a megjelölt funk
ciók betöltésének szándéka, mennyire teljeskörűen kialakult az új esztétikum. A zsanértól, 
a drámai monológtól elhatároló „folyamatos" cselekmény mint minimumfeltétel mellett 
ezt tekintem az Arany-ballada műfaji specifikumának. A Rege a csodaszarvasról, a Pázmán 
lovag, a Rozgonyiné, a Szibinyáni Jank, a Mátyás anyja, a Szent László ebben az értelemben 
mind „balladák", A varró leányok, A méh románcza, a Török Bálint, Az egri leány a 
spóraszerü megvalósulás, a funkcionális tisztázatlanság, a viszonylagos kialakulatlanság 
miatt csak részben azok. 

Persze nem tagadható, hogy az előbb említett művek {Rege..., Pázmán, Rozgonyiné, 
Szibinyáni Jank, Mátyás anyja, Szent László) az egész Arany-bal lad isztikán belül külön 
vonulatot, sajátszerű halmazt képviselnek. Ha az Arany János-i verscsoportot eddigi 

30 „A skót, skandináv éjszak fiai, a hegyi lakosok, kik fáradságosan élnek és sokat fáznak, sietve, röviden 
mesélnek, s örökké anyagi gondjaiktól zaklatva rá nem érnek a részletek mellett hosszasabban elidőzni" -
adja aballada genezisének akorban divatos klimatikus-topografikus magyarázatát Greguss Ágost; GREGUSS, 
Arany János balladái, Lm., 13. A klimatikus-topografikus magyarázatra I. még: GREGUSS-BEÖTHY, i. m., 
13; TOMPOS, i. m., 11-12. 

31 IMRE,/, m., 51-52. 
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gondolatmenetem szerint a modern válsághoz, az újkori ember problematizálódott léthely
zetéhez való viszonyulásként fogjuk fel és az Arany-balladák csoportosítását ennek alapján 
kíséreljük meg, akkor a fentebbi müveket egyféle tudatos világteremtésként, a krízissel 
szembeni „ellenvilágként" értelmezhetjük. A naiv hősidül műfaját alkotja a költő újjá 
játékos alakító gesztusokkal. A lét a gondviselés által elrendezett e költeményekben, az 
animisztikus hit totemállatai, a legendák szentjei sietnek bennük az ember segítségére. Az 
eposzok, hősénekek évezredes, szakralitáshordozó értékei, a hősiesség, az erő, a bátorság, 
a dicsvágy kikezdetlen, reflexiónak, eróziónak nem alávetett normarendszert alkotnak. Az 
emberi pszichikum egységes és harmonikus, morális tudatosság és ösztön-én összesimul
nak, egységet alkotnak. A művekben megjelenő társadalom kiegyensúlyozott, meleg-pat
riarchális, elidegenedésmentes, az emberi bensőség maradéktalanul diadalmaskodik ben
nük a hierarchiaelv, a ceremónia-, a játszmaközpontú életalakítás, a struktúrák, a szerep
homlokzatok, a jelmezek felett. Az Arany-szakirodalom mindmáig nem tárta fel eléggé e 
verscsoport karakterét, kapcsolódási pontjait, értékeit. Tulajdonképpen az összetartozást 
sem tudatosította a költeményekkel kapcsolatban, hol anekdotát, hol románcot, hol legen
dát, hol patriarchális, naiv történelmi tablót emleget. Az 1950-es évektől szinte máig 
érvényben levő realizmuscentrikus beállítódás, amely a Toldi estéje írója művei közt 
tallózva mindig is elsősorban a „realisztikusát", a mindennapias, a „földies", az összetett 
pszichológiai ábrázolást, a „regényszerű komplexitást" kereste, preferálta, pláne szem elől 
tévesztette e „naiv" balladákat, nem vette észre játékos müvésziségüket, anyagkezelésük 
giottói, preraffaelita szépségeit, érdekességeit. 

Ha a krízishez való viszony alapján csoportosítjuk az Arany-balladákat, a második 
vonulatot a Szondi két apródja, A walesi bárdok, az V. László, illetve A hamis tanú, az 
Ágnes asszony, az Árva fiú, Az ünneprontók, az Éjféli párbaj, a Tetemre hívás, A kép-mu-
togató alkothatják. Az első három mű mintegy a csoporton belüli első alcsoportnak 
tekinthető. A minden oldalú elrendezettség bennük már felbomlik, az utópikus-patriarchális 
társadalomkép helyébe hatalmi erőszak, zsarnokság kerül. A helytálló ember imázsa azon
ban itt is diadalmas értékérvénnyel tud kiemelkedni a kísértő káoszból, a győzedelmes 
morál (mártírmorál) szavatolni tudja a lét értelmességet. A második alcsoportban a hősi 
elvet már a nagyot vétkező vagy bűnösen, ostobán mulasztó ember képe váltja fel, de a lét 
értelmességet garantáló igazságszolgáltatás itt is működőképesnek bizonyul. Ritkábban 
közvetlen isteni elrendelésként nyilvánul meg (A hamis tanú, Az ünneprontók), gyakrabban 
a lelkiismeret pszichikumot szétziláló, szétbontó, démoni ereje által fejti ki működését 
(Agnes asszony, Árva fiú, Tetemre hívás). 

Végül az utolsó vonulatban (Zách Klára, Bor vitéz, Tengeri-hántás, Híd-avatás, Népdal, 
Vörös Rébék) a morális garancia egyre jobban elhalványul, s egy gondviselés nélküli, 
kaotikus, otthontalan - mind démonibb - világ víziója rajzolódik ki. Bűnök ugyan rendre 
kimutathatók e költeményekben is. Zách Felicián túlságba viszi a visszatorlást, Pörge Dani 
rossz könnyelműséggel választja meg házastársát, és indulata hevében leszámol ellenfelé
vel, a nagyváros öngyilkos zsanéréi mind tartalmatlan, üres életet élnek, Ferkó és Eszti 
vétenek a közösségi norma ellen... De az egyén felelőssége itt, e balladacsoportban már 
nem a korábbiakhoz mérhető tiszta, morális instanciaként jelentkezik. Felicián iszonyú 
történet hallatán indul fel, Danit a boszorkány bűvöli, hajtja, hajszolja bele az útonállásba 
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és a gyilkosságba, a Híd-avatás öngyilkosai szerencsétlen, minden oldalról megnyomorí
tott, segítséget sehonnan sem kapó emberroncsok, a Vörös Rébék\iáx\\ó formulája tehetetlen 
az igazságtalan és értelmetlen démoni akarattal szemben. 

(Persze mint minden tipológia, ez a csoportosítás is inkább csak tendenciákat jelez. 
A morális instanciáként felmutatott bűn és a démoni kaotizmus voltaképpen az utóbbi két 
balladavonulat szinte minden darabjában „együtt állnak", keverednek, bár esetenként 
más-más arányban. A Zách Klárában például éppenséggel tehetjük a hangsúlyt a meggon
dolatlanság, az,, eszélyességet" legyűrő hirtelenség bűnére is, és a sorsszerű görgeteget e 
bűn következményeként kezelve a költeményt fölcsúsztathafjuk a második csoportba. 
A Tetemre hívás kacér, játékos vétkét és rettenetes következményét viszont felfoghatjuk az 
arányt, méltányosságot nem ismerő végzet gonosz, rosszakaratú játékaként, s a verset a 
Vörös Rébék-, a Híd-avatás-féle balladacsoporthoz, a kaotikus, gondviselés-idegen, mél
tányos törvény nélküli világot megjelenítő balladákhoz kapcsolhatjuk...) 

32 Természetesen az általam javasolt klasszifikációs alap nem zárja ki a más szempontú balladafelosztásokat. 
Hogy az Arany-balladisztika egyes csoportosítási kísérletei a lényegkifejező érvényesség és a tartalmatlan 
semmitmondás közötti széles skálán hol, merre helyezkednek el, azt nyilvánvalóan minden esetben körülte
kintően kell mérlegelni. A románc-ballada kontroverziával szemben például korrekciós ellenvetésként lehet 
felhozni, hogy a „románc" terminusnak így általánosságban nincs meghatározható jelentése - a spanyol 
románcirodalom darabjai a C/c/-ciklustól a lorcai cigányrománcokig meglehetősen tarka összképet mutatnak 
- , s mint írásomban fejtegettem, a szembeállítás lényegi poétikai sajátságok hasonlóságát, azonosságát fedi 
el. (Érezhető egyféle bizonytalankodás a szakirodalomban is. Nemcsak a magyar balladáról könyvet író 
Tompos László vagy Heinrich Gusztáv, de még olyan igényes bal ladaelemző, mint Greguss is affirmativ és 
visszavonó, elutasító vélekedések zavaros vizein evickél románc és ballada ügyein gondolkozva.) Az 
időrend-centrikus felosztást sem lehet alap nélkülinek nevezni. A balladák kettős, hármas csoportosításából 
(Nagykőrös előttiek, nagykörösiek, Őszikék) kétségkívül kiviláglik, hogy a müvek létérzékelése a harmóniá
tól a kaotikus világkép felé tart, de az időrend központi elvvé emelése e tendenciát mintegy dogmatikusan, 
az ellenmozgásokat homályban hagyva rajzolja ki. A szerkezetelvü felosztások jogosultsága megint csak nem 
vonható kétségbe, de a gyakorlatban általában nem kellően kifejtettnek bizonyulnak és a felosztás értelmét, 
a poétikai funkciót nem mindig világítják meg. Nem tudom például tisztán értelmezni az egyenes vonalú 
történésmegjelenítéssel szembeállított „körkörösséget", s az egyszálú-többszálú cselekmény vezetés felmu
tatását is csak a poétikai funkció elemzésével együtt érezném meggyőzőnek. A forrás szerinti felosztás (régi 
krónikákból építkező versek, Tinódiból merítő, az életből vett tárgyak, a képzeletben megfogantak) még a 
szokásosnál is formálisabbnak, a funkciót és a mélyebb értelmet tekintve indifferensnek tűnik. Jórészt hasonló 
a helyzet a tárgy szerinti osztályozással (történeti tárgyú költemények, népélet, hősmondák, külföldi 
tematika), hiszen a „tárgy" a felhasználás számára jórészt csupán lehetőségeket kínáló anyag. Másrészt a 
tematikát úgy általában sohasem lehet rögzíteni. A Szondi két apródja felfogható a magyar honvéd hősies
sége megjelenítéseként, a puritán-keresztény felfogás keleti hedonizmussal szembeni fölénye megnyilvání-
tásaként, költőnek és hatalomnak- a romantikus témavilágban oly népszerű - szembeállításaként vagy éppen 
automata-konform és identitáskereső emberség összecsapásaként. Végül utolsóként néhány szóban egy, a 
közös felosztási alapot nélkülöző csoportosítási kísérletről, Imre László balladaklasszifikációjáról is megem
lékeznék. A külön utakon járó rendszerezés elvileg kétségtelenül elmarasztalható, gyakorlati hozadéka 
azonban alighanem minden eddigi kísérleténél jelentősebb. Mint jeleztem, szemléltetően mutat rá egy eleddig 
homályban maradt sajátságra: az Arany János-i balladisztika genetikus sokféleségére, rendkívüli különbö
zőségére. 

539 



Balázs Nyilasy 
R E F L E X I O N S S U R L A P O E T I Q U E D E S BALLADAS D E J Á N O S A R A N Y 

L'étude traite des balladás de János Arany á partir de son fonction poétique, en révélant trois caractéristiques 
de ce genre. Premiérement, l'auteur precise que les balladás du poéte de Vörös Rébék expriment un dynamisme 
et une intensité modernes, dépassant les cadres rigides des evidences de son époque. Deuxiémement, l'auteur attire 
l'attention sur le fait que le poéte vise une plus grandé individualisation, au niveau de la forme et de I'esthétique. 
Troisiémement, il souligne l'importance de la fiabilité materielle. La logique de cetté approche modifie les 
hypotheses préalables sur plusieurs points. Elle donne de nouvelles réponses aux questions du genre «Quel est le 
rapport entre la románc et la balladai»; «En quoi la ballada est-elle spécifique?»; «Quel est le classement optimal 
des oeuvres étudiées?» 
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