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Czirok Ferenc

H�sök és balladák
Rendhagyó verselemzés

I.

„Ifjú korunk olyan,

Mint a vadásznak álma

A tér-mez� dombján.

A nap szelíd súgárin alszik el,

Szélvészben ébred fel.

Keresztbe jár a sok tüzes villám körüle;

A fák teteit dühödve rázzák a szelek.

Örvendve néz � vissza most az elt�nt

Napfény után; örvendezve nézi

Volt nyúgodalma kedves álmait.”

���(Osszián, Az inisthónai háború /részlet/ 

���fordította: Batsányi János)

A skót James Macpherson (1736–1796) a  töredékekben létez� gael dalokhoz 

– 1762-ben és 1763-ban (ekkor született Batsányi János, az Osszián els� ma-

gyar fordítója és népszer�sít�je) – hozzáköltött két eposzt, így születtek meg az 

ossziáni dalok. Amire a hamisítás kiderült és bizonyosságot nyert – évtizedekkel 

Macpherson halála után –, már visszafordíthatatlanul felkeltette az érdekl�dést 

minden európai országban a nemzeti múlt iránt. Nálunk, a négy évvel Macpher-

son halála után született Vörösmarty Mihály kezdte az érdek nélküli, szívb�l jöv� 

mitológiaépítést kisebb és hosszabb eposzaival huszonöt évesen: Zalán futása, 

Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget. Tette mindezt a Kazinczy és barátai által 

fújt ellenszélben. Teljesen hiába, mert mint Szerb Antal írja: „A mítosz ott alszik, 

leláncolt titán, az emberi lélek mélyén. Vörösmarty felhozta a napvilágra.” 

Húsz év múlva is hatott még az Osszián: Pet�fi  és Arany lelkesedtek érte, mert 

hiányt pótolt és példát adott. Az Osszián elindított valamit. Babits Mihály mondja 

err�l, hogy „Nem a varázsszó a fontos, hanem a varázs, amelyet elindít.” Mert 

valóban elindult valami, az irodalom addigi legnagyobb misztifi kációja kiváltotta 

a nemzeti múlt miszticizmusát: a nyilvánvaló becsapás egy valóságos hiányra 

mutatott rá, és a közönség követelte a folytatást. A skótok, angolok, majd nyo-

mukban a németek, maguk is keresni kezdtek, és találtak b�ven témát, hozzá 

formát, a  balladát. Német közvetítéssel jutott el természetesen hozzánk is, 

de Arany János a skót és magyar népballadákat, énekeket is tanulmányozta. 

A walesi bárdok az els�re, a Rákócziné a népballadás hangulatra jó példa.

1856 júniusában – egy évvel A walesi bárdok el�tt – íródott a Szondi két 

apródja. Drégely (ma Drégelypalánk) vára tragikus elestének története már a 
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kortárs Tinódi Lantos Sebestyén tollából és éneke által közismert volt a Budai 

Ali basa históriája cím� m�véb�l. Szondi György szomorú, de mégis er�t adó 

történetét sokan feldolgozták. Verset írt róla, többek közt: Kölcsey Ferenc, Er-

délyi János, Czuczor Gergely. Prózában meséltek olvasóiknak a h�sökr�l: Jókai 

Mór, Mikszáth Kálmán, Gaál Mózes. A mi korunkban is született fontos munka 

a közismert történett�l ihletve. 1976-ban Szörényi Levente zenésítette meg 

Arany János balladáját a vers hangulatának megfelel� hangszerelésben, a Fo-

nográf együttes és Koncz Zsuzsa el�adásában. Húsz évvel voltunk az 1956-os 

forradalom kitörése és leveretése után. A  ballada végleges formába öntését 

megel�zte Aranynak két, el�tanulmánynak is nevezhet� verse: a Szondi, majd 

még töredékesebb változatban A két apród.

II.

„A ki magyar, szeresse a hazáját;

A ki vitéz, forduljon a török ellen.

Ti csak énekeljetek! A sasok harcoljanak,

a fülemüle daloljon.”

���(Gaál Mózes: Szondi búcsúja)

A  ballada romantikus képpel indul: Felh�be hanyatlott a drégeli rom, / rá 

visszasüt a nap, és itt már vége is a romantikus szépség� kezdésnek. A köl-

t� értésünkre adja, hogy mir�l szólnak a következ� strófák: ádáz tusa napja. 

Bemutatja a helyszínt: Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, és már 

sejteti a tragédiát: Tetején lobogós hadi kopja. Ezután megismerjük a f�sze-

repl�ket: Két ifju térdel, kezökben a lant, / A kopja tövén, mintha volna fesz�-

let. Eközben a török sereg és vezére: Zsibongva hadával a völgyben alant / 

Ali gy�zelem-ünnepet �let. A harmadik versszak, a lírai indítás után már elénk 

hozza a balladák érzékletesen drámai, párbeszédes formáját. „Mért nem jön a 

Szondi két dalnoka, mért?”, kérdi szolgáját Ali basa, aki szépséges képekben 

válaszol gazdájának. „Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant / Zászlós kopjával 

a gyaur basa sírján: / ott térdel a gyöngypár, kezében a lant, / És pengeti, 

pengeti sírván.”

A  képfest� (pl. „felh�be hanyatlott”, „ott zöldel az ormó”) és hangutánzó 

(„zsibongva”, „pengeti”) szavakkal színezett els� négy versszak után beszélhe-

tünk már a Szondi két apródja versformájáról. Arany Jánosnak ez a tizenkilenc 

versszakos balladája az ógörög id�mértékes verselés egyik formájából, négy-

soros, anapesztikus szakaszokból áll. Az anapesztus görögül annyit tesz, mint 

megfordított: a daktilus fordítottja, amely egy kétegységnyi hosszú szótagból 

és két egyegységnyi rövid szótagból áll. Az anapesztus tehát két egyegység-

nyi rövid szótagból és egy kétegységnyi hosszú szótagból áll. Fogarasi János 

eredeti elnevezése szerint: az anapesztus lebeg�, doboló. A daktilus lengedi. 

A szótag elemi ritmusegysége a mora. Az anapesztus négy morából áll, mint 

a spondeus és az említett daktilus. Arany balladájában, ráadásul, még egy kis 

„csavar” is van, amennyiben a négysoros versszakokban az els� három sorban 

a hatodik szótag mindig csonka versláb. Azonkívül az els� és a harmadik sor 

mindig tizenegy szótagos, a  második sorok pedig tizenkét szótagból állnak! 

A  negyedik sor azután már „tiszta” anapesztus. Ez a fajta versláb emelked� 



ARANY-PÁLYÁZAT

5353

hangsúlyú, ilyen módon is érzékelteti, fokozza az izgalmat és növeli a feszült-

séget, sajátos ritmust és zeneiséget adva ezzel a balladának, így fokozva az 

olvasó érdekl�dését.

A  folytatásban a történet áttér a vár ostromának leírásához. Ali felüzent a 

várba Mártonnal, az oroszi pappal: Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad! 

A borzasztó ostrom következményeivel fenyegeti a várkapitányt a török vezér: 

Meg nem marad itt anyaszülte. Ali felküldi a várral szemben lév� dombra szol-

gáját, hogy hívja le az ifjú dalnokokat a gy�zelmi ünnepre, akik a még fel nem 

dolgozott vereség és gazdájuk h�si halála feletti bánatukban borultak a kopjafa 

tövébe. Hiába kecsegteti �ket méziz� sörbettel. Aztán újra folytatódik Szondi 

beszédje a pappal. Mondjad neki, Márton, im ezt felelem: / Kegyelmet uradtól 

nem vár soha Szondi, / Jézusa kezében kész a kegyelem: / Egyenest oda fog 

folyamodni. Megértjük ma is: Szondi hith� keresztény, aki kész nemcsak hazá-

jáért, de hitéért is meghalni.

A szolga fi nom ínyencségek felsorolásával igyekszik lecsábítani a sírhelyt�l, 

a h�s kapitányukat sirató fi úkat: „Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, / Mit 

csak terem a nagy szultán birodalma, hozzá még Jó illatu f�szer, és drága 

ken�cs… / Ali gy�zelem-ünnepe van ma!” A  gy�ztes hatalomnak mindene 

van, megveszi fájdalmadat is! Újabb versszak, a  vár ostromát, pusztulását 

szemlélteti Arany: …És pattog a bomba, és röpked a gránát; / Minden tüzes 

ördög népet, falat ont: / Töri Drégel sziklai várát. Csodálatosan kifejez� Arany 

János nyelvezete: látjuk magunk el�tt a drámai történéseket. A küldönc, mi-

után az ünnep várható fi nomságaival nem tud hatni a „Szép úrfi akra”, ezért 

féltést tettet, hogy még megfázhatnak, ha nem mennek id�ben Ali kényel-

mes sátorába, csodálatos zeneiséggel: …Szél zendül az erd�n, – ott leskel a 

hold: / Idekinn hideg éj sziszeg aztán! Az ostromot leíró következ� strófában 

kezd beteljesülni a várható tragédia. A várudvaron Szondi elégetteti a vesztett 

ostrom után számításba jöhet� ingóságokat – hogy ne tudjon majd az ellen-

ség mit zsákmányolni. Ezért leöleti a harci és a szállításra használt méneket: 

…Szügyeikben t�rt keze forgat. Készül a halálra. Az ifjúkért küldött szolga 

most elveszti türelmét: „Aztán – no, hisz úgy volt! aztán elesett! / Zászlós ko-

piá val h�s Ali temette; Itt nyugszik a halmon, – rövid az eset –; (Az élet, úrfi ak, 

megy tovább, mondhatná.) Zengjétek Alit ma helyette!” A  lépésr�l lépésre, 

várról várra elfoglalt ellenséges ország meghódítása dics�ség a hódítónak, de 

szívszaggató fájdalom a h� hazafi aknak.

Szondi felöltözteti legszebb ruháikba két dalnokát, és két fogoly török if-

jút (mint Jókai írja), felülteti �ket legszebb lovaira, amelyeken a nyeregkápa 

aranypénzzel volt megrakva, és elküldi �ket Márton pappal Ali béghez, a budai 

basához. Majd ezután hordatja ki a többi ruhát és egyebeket a várudvarra, hogy 

elégessék. A balladákra jellemz�en nem számít semmit a hétköznapi logika. 

Arany most – a tizenharmadik strófában – érezte fontosnak, hogy Szondinak a 

lantosaiért tett cselekedetét feltárja el�ttünk: Nem hagyta cselédit – ezért öli 

bú – / Vele halni meg, ócska ruhába’! A szolga dicséri urát: Ali dús, Ali jó; és 

a látszólagos védelem, a jó bánásmód miatt köszönettel tartoznak annak, aki 

miatt ilyen helyzetbe kerültek. Fiaim, hozzá köt a hála! Engedelmes és hálás 

foglyoknak kellene lenniük. Tehetségükkel a gy�ztes szolgálatába kell állniuk. 

A túlélés ára. Ismétl�d� történelmi helyzet. Jókai így ír Szondi önfeláldozásáról: 
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„Akkor meggyónt, megáldozott, meghúzatta a kápolnában a halálharangot, 

s kiállt a romladék kapujába bevárni az ostromra rohanó ellenséget.”

Az ifjak azonban, ott a zászlós kopjával megjelölt sírhalomnál, csak Szondi 

h�siességér�l tudnak zengeni: Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedül! / Mint 

bástya, feszült meg romlott torony alján: csodálatosan bátor szív� harcos volt 

Szondi György! „Rusztem1 maga volt �!… s hogy harcola még, / Bár álgyúgo-

lyótul megtört ina, térde!” A törökök látták a „gyaur” kapitány halált megvet� 

bátorságát, de a szolgának már elege lett az ellenfél dicséretéb�l, mert teljesí-

tenie kell a parancsot: „…Azonban elég: Ali majd haragunni fog érte.” A kilátás-

talan küzdelemben Szondi és katonái nagy pusztítást vittek véghez az ellenség 

soraiban, de végül: � álla halála vérmosta fokán, Diadallal várta be végét. Ali 

küldötte végleg elveszti türelmét, „kibújik a szög a zsákból”: „Eh! vége mikor 

lesz? kifogytok-e már / Dícséretib�l az otromba gyaurnak? / Eb a hite kölykei! 

vesszeje vár / És börtöne kész Ali úrnak.” Az énekes apródok helyzete ezzel 

életveszélyessé vált, mint 1849 után, a túlél�k sorsa Magyarországon. Az utolsó 

versszak az elkeseredettség, a tehetetlenség átka a haza függetlensége, és a 

szeretett barát elvesztése fölött. Arany János a nagy költ�társ elt�nése feletti 

fájdalmat is érezhette – akit, amíg élt, nem felejtett el. Ez a fájdalom mondatja 

ki Arany Jánossal a nehéz, de a kimondásuk után megkönnyebbülést hozó 

súlyos szavakat, amikor végs� tehetetlenségünkben az Isten ellenséget sújtó 

ítéletét éreznénk az egyetlen igazságos döntésnek.

Apadjon el a szem, mely célba vevé,

Száradjon el a kar, mely �t lefejezte;

Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,

Ki miatt l�n ily kora veszte!

���(1856. jún.)

Hatalmas árat kellett fi zetniük az életben maradt apródoknak. Talán fölis-

merték, hogy mennyivel könnyebb – kell� bátorsággal, egy ilyen kilátástalan 

küzdelemben – meghalni h�sként a hazáért, mint tovább élve, dics�íteni nap 

nap után a gy�z�t. Megalkudni naponta százszor, tanulni t�rni és hallgatni ak-

kor is, ha legszívesebben odacsapnánk a minket megalázóknak, akikt�l többet 

nem várhatunk. S�t örülnünk kell az életünknek, amit az arannyal tömött nye-

regkápa el�segít egy ideig… Ez volt a helyzet báró Alexander Bach birodalmi 

belügyminiszter tíz évig tartó, kegyetlenül, kíméletlenül központosító hatalma 

idején is. (A  magyar királyság ekkor, tulajdonképpen „címtelen” birtoka a 

Habsburg Birodalomnak. Ferenc József az öröklési rend és a magyar közjog 

megsértésével került trónra.) Arany János is nehezen viselte a Bach-korszak 

elnyomó, besúgóktól hemzseg�, cenzúrázó id�szakát. A Szondi két apródja és 

A walesi bárdok cím� remekbe szabott balladája jó példa arra, hogy mondani-

valóját, amit az idegen önkény beléfojthatott volna, képes beszéddel leplezze 

úgy, hogy azért magyar honfi társai jól megértsék” (Hankiss János).

1 Abul-Kászem Manszúr Firdauszi perzsa költ�, a Sáhnámé, a Királyok könyve cím�, hatvanezer 

párrímb�l álló perzsa h�smondájának f�alakja a h�s Rusztem. Az iráni, arab és török kultúrkör-

ben a h�s megfelel�je lett id�vel, majd személynévként is tovább élt. Törökösen Rüsztem.
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III.

Ihon, édes hazám!

Ez a jele, hogy szán

Életem igen téged;

Hogy vérem húllását,

Azkit két szemed lát,

Nem kéméllettem t�led,

S jobb immár meghalnom,

Hogynem búdot látnom,

Vagy elszöknem mell�led.

���(Rimay János: Hazájának szól

���/Balassi-ciklus III./, 1594)

1552 nyarát mutatja a kalendárium. Temesvár és Szolnok, Drégely eleste 

után és az egyre növekv� önbizalmú török sereg egri kudarca el�tt vagyunk. 

A  Spanyolországban született német-római császár, cseh és magyar király, 

I.  Ferdinánd idejében igyekszik a Szulejmán szultán vezette másik hatalmas 

birodalom, amennyit csak lehet, meghódítani Magyarországból. Felkent kirá-

lyunk – enyhén szólva – nem tett meg mindent az uralma alá került országért. 

Jókai írja: „Szondy h�si ellenállása alatt épen azt a szerepet játszotta a bá-

nyavárosokban Teufel Rézmán, amit Erdélyben Castaldo. Mikor már Drégely 

elesett, akkor indult neki seregével, hogy azt visszavegye. Hanem Ali basa 

eléje ment, s  Palásthnál úgy megverte Teufelt (akinek német neve, nomen 

est omen, ördögöt jelent, C. F.), hogy az maga is foglyul esett, s négyezer 

némettel és olasszal láncra verve Sztambulba küldetett, ott, mivel vakmer�en 

eltagadta még a nevét is, zsákba varrták és a Boszporusba dobták.” Szondi és 

h� társainak h�si halálát nem felejtettük el 465 év óta sem, köszönet érte Arany 

Jánosnak, de ki az „ördög” emlékszik már a zsoldosvezérre?

Irodalom: Szerb Antal, A világirodalom története, Magvet� Könyvkiadó, Buda-

pest, 1962; Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, Magvet� Könyvkiadó, Bu-

dapest, 1978; Babits Mihály, Az európai irodalom története XIX. és XX. század, 

Nyugat Kiadás, Budapest, 1935(?); Jókai Mór, A magyar nemzet története I–II., 

Kossuth Kiadó, 2008; Hankiss János, A mi irodalmunk, Királyi Magyar Egyete-

mi Nyomda, Budapest, 1942.


