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Cél és irány 

 

 Látszólag teljesen feleslegesnek tűnhet egy műfaj meghatározására irányuló 

próbálkozás, csak a para-, vagy architextualitás egyik típusával van dolgunk, ezért nem 

vagyunk előrébb vele.
1
 Ezen írás mégis azért vállalkozik ilyen feladatra, mert egy műfaj 

esetében, pontosabban egy mű, és annak műfaji kategóriájának relációjában bekövetkező 

változások jelentős értelmezési variációkat állíthatnak elő, ködbe burkolhatnak, illetőleg 

napvilágra bujtathatnak. Genette hasonlóan fogalmaz az architextualitásról: „a műfaj ismerete 

– mint tudjuk – nagy mértékben meghatározza és irányítja az olvasó „elvárási horizontját”, s 

így a mű befogadását.” Ezt igazolva hoznék egy Hites Sándor által említett esetet Vitkovics 

Mihály episztolájáról, 
2
melyet korábban ódaként is olvastak.

3
 Ugyanakkor esetünket az is 

befolyásolja, hogy a magyar irodalom történetének erős kanonizációs hagyománya, kezdve 

Gyulai Pálékkal,
4
 nem pusztán műveket hagyott hátra az utókornak, hanem értelmezéseket is, 

a kiengesztelődés normája kapcsán pedig a művek morális feloldása elkerülhetetlen volt 

sokáig.
5
 Sőt, Milbacher Róbert nyomán tudni, hogy esetekben a szöveg beható ismerete 

elmarad az értelmezés mögött (Arany János: Toldi). Legtöbben csak fragmentumokat 

ismernek belőle, a népies és idealisztikus alakja és nemzet karakterológiai olvasata általános 

iskolában kerül az emberek agyába. Hasonló kategóriába tartoznak, no, nem műfajilag, de 

hagyomány tekintetében a balladák is. Kétségtelen, hogy hazai viszonylatban a balladákról 

Arany János jut legtöbbek eszébe, elsősorban a közoktatás miatt. Szövegeinek értelmezése, ha 

járulékosan gyarapodott is esetenként nem mozdult ki stabilnak tűnő helyéből.  

 Kötelességemnek tartok előre bocsájtani e tanulmánnyal kapcsolatban legalább három 

dolgot. Elsőként azt a lehetetlen feladatot, melyet nem is kívánok teljesíteni, vagyis az olvasó 

ne várjon egy a Greguss Ágostéhoz hasonló, szépen és röviden lehatárolt fogalmat tőlem. 

Nem célom betörni a középiskolákba, viszont egy könnyed kiutat megpróbálok találni, hogy 

valami használhatót és konstruktív megközelítést mutassak a fogalomhoz. Későbbiekben talán 

világossá válik, hogy a dekonstrukciós elveket nélkülözve sem megvalósítható ez, tekintve a 

                                                 
1
 GENETTE, 1996., 84-85. 

2
 Uo, 86. 

3
 HITES, 2011, 136.: 17-es lábjegyzet. Az óda olvasó Fenyő István, az episztolai „helyreállító” Csetri Lajos, a 

szóban forgó mű pedig Horvát Istvánhoz. 

4 
Ide értve Csengery Antalt, Kemény Zsigmondot, Eötvös Józsefet, Greguss Ágostot.  

5 
DÁVIDHÁZI, 1992, 222–239.   
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lehetséges fogalmi elcsúszásokat. Másodikként a címhez kapcsolódva megjegyzendő, hogy 

fényesen hangzik csupán, hogy külföldi vonatkozásokkal is bírni fog a dolgozat, ám 

személyes ismereteim szűkössége nem engedi meg, hogy magabiztosan nyilatkozzak más 

országok balladával kapcsolatos hagyományokról. Tovább nehezíti a dolog nemzetközi 

oldalát, amire Vargyas Lajos is felhívja a figyelmet, hogy: 

 „[akit megkérdezünk] Mi a ballada? […] bármit is akarna mondani, mindenre volna 

ellenvetés. […] Majdnem minden népnek más az elképzelése a balladáról és majdnem minden 

nép balladája valamiben más, mint a többié, minden nemzeti balladagyűjteményből más képet 

kap az olvasó erről a régóta ismert műfajról. […] az a veszély fenyeget tehát, hogy ha valaki 

leírja, milyen az európai ballada, azt írja le, amit egy vagy néhány nemzet balladái alapján 

gondol el, s nem azt, ami a műfaj egészére valóban érvényes.”
6
 

Erre a kérdésre még visszatérek később, de elöljáróban annyit leszögezhetünk, hogy pár szót 

kétségkívül megér, s hatás- és keletkezéstörténeti vonatkozásban kihagyhatatlan (lesz) néhány 

mű. Vagyis a téma az európai kánonban még ma is aktívan élő műballadák viszonyaiban fog 

működni és vizsgálódni. E mellett (3.), nem elég, hogy Goethe és „köre” kis hangsúlyt kap, de 

magyar vonatkozásban is Arany Jánosnak jut a legnagyobb figyelem. Mint már említettem, ő 

a magyar balladák tekintetében a legismertebb, emellett a legtöbb elméleti szöveg szorosan 

kapcsolódik a körülötte kialakult hagyományhoz. Balladáit kikristályosodottnak tekintjük, az 

emberek legtöbbjének első „balladaélménye” hozzá köthető, ezért paradigma értékűnek 

bizonyulhat számos esetben, így viszonyunkat a műfajhoz és későbbi balladaolvasási 

aktusunkat nagyban befolyásolják a közoktatásban elterjedt alkotásai. Értelemszerűen ez a 

reflektálatlan és kényszerből olvasó közönséget érinti legjobban. 

 Az Arany-művek kanonikus értelmezésével nem történik hagyományos értelemben 

vett befogadás, a megértési folyamat elmarad, és általában csak repetitív 

szövegmagyarázatokkal találkozni, interpretációval és nem magával a művel, vagy helyével, 

ahogyan a fogalom kapcsán is a köztudatban és -oktatásban Greguss Ágost változata él fent, 

kisebb-nagyobb kiegészítésekkel.
7
 S bármennyire is kegyes lenne Greguss definícióját 

                                                 
6
 VARGYAS, 1976, 9. 

7
 A Pethőné-féle tankönyv látszólag önálló lábra próbál állni (legalábbis hivatkozás híján önállóan teszi), mégis a 

bázisa kicsit tágított definícióval lényegében a „tragédia dalban elbeszélve” szállóigén alapul. „A ballada 

népköltészeti és műköltészeti kisepikai műfaj, de lírai és drámai elemeket is tartalmaz. (Greguss Ágost - 

korlátozott érvényű - meghatározásával: tragédia dalban elbeszélve.) Általában tragikus témát dolgoz fel, […]. 
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mellőzni – pusztán olyan értelemben, hogy kilátni mögüle – a témában kikerülhetetlennek 

tűnik, vagy nagymértékben redukálja a korábbi olvasatoknak az értelmezését, és a későbbi 

balladákról szóló teoretikus szövegekét. Elterjedtségét a díj mellett az egyszerű 

fogalomhasználatnak és rövidségének köszönheti, a három szavas definíciója könnyen 

megjegyezhető, ugyanakkor ez jelentheti hátrányát is, az összesűrített meghatározás redukálja 

a mögöttes tartalmat, s talán túlságosan is preskriptív próbál lenni. A metodológiával 

foglalkozó résznek ez lesz egyik fő témája. 

 Hosszabban nem térnék ki arra az irodalomtörténeti közhelyre, melyet már 

számtalanszor leírtak, nem releváns manapság ilyen mértékben a fogalom származása, ha 

valamiért, legfeljebb kialakulásának történetében játszik szerepet. Az eredete XII. századi 

madrigál- és szonettszerű Délnyugat-Európában létrejött szerelmi tematikájú költemény, a 

táncolni szóból származik elnevezése, hogy keveredés ne legyen, ezt ajánlatos genezisére 

utalóan és a distinkció miatt ballatanak nevezni, bár később nem fog előjönni. Majd a XVI. 

század környékén egyszerűen fogalmazva: epikai népdalokra kezdték használni. Vargyas 

Lajos ugyan korábbra teszi az új-ballada kezdetét,
8
 ám e kronológiai különbség szintén 

jelentőség nélküli ebben a helyzetben. A kronológiai mellett a másik két legfőbb 

csoportosítási törekvés a nemzetenkénti, nyelvenkénti meghatározás, illetve két keletkezési 

környezet elkülönítése: 1) egyrészt az organikusnak tekintett és forrásként számító népi 

regiszter és közeg, a népballadák köre; 2) a műköltészet körébe emelt balladák; ez utóbbira 

helyezem a következőkben hangsúlyt, mivel a ballada olvasói kompetenciánk (ha szabad 

ilyenről beszélni) a műballadákra épül, melyek noha a népi környezetből származókat veszik 

alapul, már más természetűek.
 9

 E linearitás mellett az is a műballadák felé fordítja a 

figyelmet, hogy a műköltés kiemeli, amplifikálja bennük a műfaji sajátosságokat, az 

alkalmazott narratív eszközöket.   

                                                                                                                                                         
Epikai jellege abból fakad, hogy történetet beszél el, ugyanakkor a cselekménye a szereplők drámai 

párbeszédéből vagy lírai monológjából bontakozik ki. […] az elbeszélés szaggatott, homályos, drámai lesz. […] 

a szereplőkben zajló lelki folyamatok, lélekállapot-változások kerülnek előtérbe, ami lírai vonás.” (kiemelés 

tőlem). PETHŐNÉ Nagy Csilla, Irodalomkönyv X., 2004, Korona Kiadó.  

8
 VARGYAS, 1976., 95. 

9
 A csoportosításokhoz ld.: IMRE, 1988., 32-45.  A népi regiszter klasszikustól különböző jellegére remek példa 

Petőfi Pál mester című költeménye, mely balladaként olvasva analóg hozzáállást válthat ki, mint ahogyan a 

Helység kalapácsa hőskölteményként való publikálása tette. Vagyis a stílus nem illik bele a magas kultúrába, 

nem passzol a tartalommal. 
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Téma és forma 

 

 Az eddigi körülírások és definíciók a forma-tartalom viszony alapján próbálták 

feltérképezni a műfaji sajátosságokat, hol szorosabb, hol lazább kapcsolatot feltételezve a 

kettő között, és eltérő fontosságot tulajdonítva egyiknek-másiknak. Ez mondhatni evidencia 

és nem is lehet kilépni ennek a diskurzusnak a kötelékéből, de a forma fogalmának modern 

használatával (az orosz formalisták után) átfogóbb képet kaphatunk. Mit jelent ez? 

Elkülönítek két formát: 1) az antik-klasszikus hagyományban gyökeredzik, főként 

Arisztotelész Poétikáját érdemes ennek kapcsán megemlíteni,
10

 ez a későbbi tanításban 

hagyott nyomot – az ezekhez kapcsolódó gyakorlatok irodalomórán a XX. század elején még 

elterjedtek voltak. Idetartozik a látványosan is megjelenő sortördelés (melyet például a rímek, 

vagy szótagszámok hívnak életre), idő- és hangsúlymérték. Ez a jó öreg módszer áttekintve a 

műfajba sorolt darabokat nem fogadható el szempontnak. A strófikus szerkezet nem mérvadó; 

a Kőmives Kelemenné
11

 összehasonlítva egy Arany balladával (akár két véglet a balladák 

„alakjának” tekintetében; előbbiben az események osztják fel, utóbbiban az autoritás van 

erősen jelen) nem vezet kiúthoz. Sőt, a népballadák textuális verziói eltérő képet mutatnak 

aszerint, hogy hogyan jegyezték le őket, egy másik kiadás a Kőmives Kelement kétsoronként 

tagolja.
12

 Ugyan így a refrain és ritmusképletek is változó természetűeknek bizonyulnak, nem 

osztályozható úgy, mint egy Petrarca-szonett, vagy canzone.
13

 2) értelemben már tágabban 

használható és tárgyalható, ide a narratív eszközök sorolódnak. Mik szervezik a balladát 

olyanná amilyen: hangulatában, megjelenítő módszereiben, és – már kapcsolódva a 

tartalomhoz – felhasznált elemekben.  

Konszenzuálisnak tűnik a műfaj definíciók alapján, hogy valamiféle ének alapú 

költeményről van szó. Ezt tükrözi Eperjessy Ferencz, népdal gyűjtő – véleménye is, aki a 

„nép operájának” nevezi, mivel egyesül benne a költészet, dal, táncz és actio.
14

 Erdélyi János 

„elbeszélő táncznótának” mondja etimológiájából kiindulva, s megjegyzi, hogy korára már 

                                                 
10

 ARISZTOTELÉSZ, 1997., 13. 

11
 Forrás: BALLADÁS DALOK, szerk.: Fogarasi István 

12
 Bár címileg más ugyan arról a balladáról van szó: CSANÁDI-VARGYAS, 1954., 67-69. 

13
 A fentebb említett formai irányok Greguss könyve nyomán merültek fel.  

14
 Az idézet GREGUSS Ágost könyvéből: A balladáról, 1907, 5. és ERDÉLYI, 1847, Erdélyi János: 

Népdalköltészetünkről IV. 
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„rövidebb elbeszélő verses költeményt értik”, hozzátéve „ez nálunk mainap is megvan 

tánczczal és énekkel együtt.”
15

 Hasonlóan nyilatkozik a műfaj ezen aspektusáról a Vargyas 

által idézett Erich Seemann, szerinte a ballada „olyan költemény, amely éneklésre van 

szánva…”
16

 Vargyas később még hozzáteszi a gyűjtés során tapasztalhatókat: 

 „vagyis: éneklik, nem előadják. Nem színezik ki, nem változtatnak hangszínt, hangerőt, hogy 

egyik vagy másik szereplőt jellemezzék, nem »játsszák meg« az eseményt, még 

arckifejezéssel sem.”
17

 

 Ez a mai kultúrafogyasztásban már inkább előadásként van jelen és értelmezett 

feldolgozásokkal találkozunk, kivételként említeném Koncz Zsuzsa Vörös Rébék zenéjét.
18

 

Felteszem az interpretáció nehézségének különböző szintjei is közrejátszhatnak ebben. De a 

Schubert-féle Der Erlkönig (A Tündérkirály, vagy A Rémkirály) is elszakad az „énektől”, s 

figyelemmel van a szövegben beszélő szereplőre, tehát valamelyest értelmez is az énekes a 

változó hangszínnel, érzelemmel töltöttséggel, ez természetesen operai jellegéből is fakad. Ez 

némely esetben semleges lehet kimenetelében, de a már említett Dalriada együttes Szondi két 

apródja például ki sem tud lépni egy értelmezői hagyományból: a középkori gyakorlattal 

szemben egy pozitív saját és egy ellenséges másik oppozícióját kialakító nacionalista 

diskurzuson belül működik, melyet Mark Currie (Homi K. Bhabhához kapcsolódóan) zártnak 

tekint,
19

 tehát – csupán megjegyzés jelleggel hozzátenném – megszűr az auditív médián 

keresztül történő befogadás bizonyos értelmezési csatornákat, irányítja az értelmezést. (Így 

höröghet mély hangon Ali pasa.) 

Röviden kitérnék a sokak által tárgyalt tartalmi oldalára, hogy ez alapján hogyan 

tudunk közelíteni a később felmerülő definíciókhoz. Tartalom alatt elsősorban nem olyan 

azonosságot kell keresni, ami szereplők státuszban vagy eseményekben kimutatható a 

balladák között. Népballadák tekintetében származtatásuk irányából eltérő motívumokat 

emeltek ki. Greguss a népköltészet rügyeiből látja kinőni a románccal együtt, vagyis a népi 

                                                 
15

 Uo, mindkettőben megtalálni.  

16
 VARGYAS, 1976, 10.  

17
 Uo, 30. 

18
 Ilyen például a Dalriada együttes Arany János balladáinak megzenésítése, de Sinkovits Imre által előadott 

verziók is ide tartoznak. Az említett Vörös Rébék pedig valóban kuriózum, Koncz Zsuzsa A walesi bárdok-ja 

már adaptáció.  

19
 CURRIE, 1998, 36-37.  
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életből szerzi témáit mindkettő (de nem kizárólagosan).
20

 Vargyas Lajos ezzel szemben 

nagyobb hangsúlyt fektet az északi balladákra, megállapításaiban jobban figyelembe veszi 

őket, mint Greguss. A skandináv művek viszont a hősénekhez állnak közelebb: 

„megállapítható, hogy ez a két műfaj egymást váltotta fel a néphagyomány fejlődésében.”
21

 S 

a kettő különbségét bizonyítva tartja meg genealógiáját, tehát a balladát a hősénekekhez való 

viszony, világkép megváltozásával indokolja.
22

 A Vargyas által említett Chadwick házaspár 

az előbbi népi gyökeret kiveszi abból a korábbi értelmezési kontextusból, ami a népi életből 

származó balladákat szoros referenciákkal bírónak tekinti, vagyis valós személyek és 

események állnak mögötte: 

 „Chadwickék találóan alkalmazzák rájuk a timeless-nameless category meghatározást (idő és 

név nélküli kategória). Neveket találunk ugyan ezekben is, de azok csak olyan X-ek, amelyek 

bármikor behelyettesíthetők, s a variánsok be is helyettesítik. Történeteik emberi történetek; 

nem a közösség világméretűvé felnagyított harcait mondják el, de nem is a mindennapi élet 

apró eseményeit.”
23

 

E szerint a népballadák elsősorban fikcionálisak, vagy legalább torzítanak, nem akar ujjalí 

mutogatni. Keveredhet benne referenciális elem a fikcionálissal, ennek egyik funkciója, hogy 

közelebb hozzák a befogadóhoz a művet, ami rendkívül hasznos, ha tanítói szándékkal 

akarják felruházni. Ezt tükrözi az egyik Felsőtisza-Bodrog vidéken gyűjtött darab, melyben az 

eladó Szűcs Maris áldozatul esik, de miután „Pirosra festette a földet is vére” még visszaszól 

a halálból, hogy: „Lyányok, lyányok, lyányok, rólam tanuljatok”.
24

 De hasonlóképpen 

működik – hogy műballadákat is említsek – Arany János Tengeri-hántása, ahol a „Ti, 

leányok, ne tegyétek!” próbál negatív példán keresztül óva inteni. Ez utóbbi esetében (a 

műköltészetben) viszont nagyobb hangsúlyt kap a „timeless-nameless category”, ahol már a 

névvel is eltávolodik a referencia lehetősége, nem egy szakma elnevezését viseli 

családnevében a lány (Szűcs), hanem jelzés értékű melléknevet kap (Dalos), így nem pontos 

személyekről, hanem Rébékekről, Esztikről és Lenore-okról beszélünk. Nyilvánvalóan más a 

viszony a történelmi témájú balladákkal, esetükben többnyire egy már ismert történet kap új 

arculatot. De mit takar ez az új arculat? Amint Greguss is észreveszi: nem feltétlen az 

                                                 
20

 GREGUSS, 1907., 35. 

21
 VARGYAS, 1976, 11. 

22
 Uo, 15. 

23
 Uo, 18. 

24
 Uo, 127. 
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értékveszteség az esszenciális alkotóelem, hanem elég hozzá a tragikum, személyes megélése 

egy helyzetnek, ami társadalomból kitaszítottnak tünteti fel a szereplőt,
25

 vagy éppen 

szerettétől elválasztva, ahogyan a Mátyás anyjában olvashatni. Ezen aspektusa adja komoly 

hangvételét, „az igazi mély érzés nem érti a tréfát”, írja Greguss annak kapcsán, hogy 

vígballadák elenyésző számban vannak csak.
26

 Hasonlóban fedezi fel a tartalmi összetevőt 

Vargyas és Dömötör is, egymástól függetlenül: a ballada tárgya lélektani alapon van.
27

 Ezek a 

megfigyelések egyrészről kiszorítják a korábbi nemzeti alapon fekvő ballada definíciós 

irányokat, vagyis azt, hogy országonként, vagy nyelvenként különböző meghatározások illetik 

a műfajt, így például téma szerint a székely balladák úri családokról szólnak, normannoknál 

harcosokról, magyaroknál pedig a népről. De figyeljük meg azt is – s ezzel vezetném be a 

következő bekezdés–, hogy ezek nem történeti-tartalmi jelenségek, hanem a narratív eszközök 

felhasználásában hasonlóak. 

 E másik tárgyalandó a formai jelenség a művek narratív eszköztára. Első ilyen – 

továbbra is felhasználva a szakirodalmak szempontjait – az történet elbeszélésének, 

eléneklésének az ideje. Bár Vargyas és Greguss is passzív történést és „a múlt tükrébe” 

helyezi a cselekményt, előbbi a hősénekhez méri, amelyeknek a cselekedet a konstitutív 

forrása, „a balladáknak viszont éppen a lelkiállapot ábrázolása a legfőbb gondja és hatásának 

legfőbb titka.”
 28

 Szintén ennek kapcsán állítja azt Propp, hogy „a balladában… hiányzik az 

aktív harc – az epikus ének alapvető ismertetőjegye.”
29

 Ezt a passzivitást Vargyas Maurice 

Bowra kapcsán a múltra pusztán utaló szerkezettel magyarázza, azonban ez nem tűnik 

elégségesnek. Hász-Fehér Katalin tanulmányában A hamis tanú egyik sora alapján ("Kezei 

reszketnek: tán erő híjában?"),
30

 így fogalmaz: „a narrátor, aki mindezt jelen idejű 

                                                 
25

GREGUSS, 1904, 85.: „Robin Hood törvényen kívül áll (ontlaw), folyvást veszélyben forog, s tréfái – a 

tragikum humora.” 

26
 Uo, 146.; Itt érdemes visszaemlékezni a már említett Petőfi költeményére (Pál mester), amely a kifejlett 

ironikus megoldása miatt üt el megszokottól, a saját végét kirovó Pál ráeszmélve, hogy ismét ostobaságot 

követett el „És úgy tett, amiként elbeszéle.”, viszont hasonló tragikummal rendelkezik, mint akár Poe A hollója, 

vagy Gyulai Pál A bujdosója.  

27
 VARGYAS, 1976., 16 

28
 Uo, 18. 

29
 PROPP, 1958., idézet innen: VARGYAS, 1976., 10. A passzivitás jelenségével részletesebben a definíciók 

kapcsán foglalkozunk, a szereplők cselekvőképességének megvitatásával (tragédia kontra eposz). 

30
 ARANY, 1978. 
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eseményként leírja…”
31

 De számtalan másik példa hozható még a jelenidejűségre. A két 

szemlélet elüt egymástól, az előbbi inkább egy interpretatív irányultsággal bír (de ez, mint 

később látjuk Greguss esetében inkonzisztens lesz a konklúzióval), utóbbi pedig 

grammatikailag vizsgálva triviálisan igaz. Nincs olyan egységes rend, irány, ami kizárólag 

múltbelivé tenné a balladákat, legfeljebb egyes esetekkel találkozni, mint például a Kádár 

Kata, azonban, hogy ez tendencia lenne, azt megcáfolja a már idézett sor A hamis tanúból, 

vagy az egyszerre jelenlevő múlt és jelenidejű hang a Vörös Rébékben. Az elbeszélések 

idejében mutatkozó különbség abból adódik, amit Hász-Fehér Katalin is felmutat 

tanulmányában, az elbeszélői pozíciók váltakozása, ami nem csak Arany János műveire 

jellemző, hanem akár Gyulai Pál, akár Gottfried August Bürger balladájában is 

megfigyelhetünk. Gyulai A bujdosója a lovas, a lova és egy narrátor perspektíváját 

tartalmazza immanensen, s a befogadóéval már egy négyes látószög alakul ki. Bürger Lenore-

jában is több szereplő szemszögéből épül ki az olvasóé (vagy maga a szöveg), kezdve a 

narrátorral, át Lenore-on és anyján. A balladák ezen jellegzetességére írja Erdélyi János – a 

befogadóra fektetve a hangsúlyt –, hogy Aranynál „Az olvasónak kell kivenni a hangból, a 

riposztírozásból, hogy ki s mint beszél”, s el is vágja tőle aztán a művet: „Ekképp a 

párbeszédek nem az övéi, hanem a jelenetekéi. A költő hátravonul…”, de narrátor szerencsére 

marad.
32

 

Az „elbeszélői szerepkör” váltakozás okozta többszólamúság az egyik fő forrása az 

úgynevezett balladai homálynak. Másik oka a referencia nélküli ellipszis, melyen belül két fő 

változatot különíthetünk el: 1) a rekonstruálhatatlan tartalom, vagyis szuperbefogadó ide vagy 

oda, a szöveg elliptikus volta nem nyújt lehetőséget egy pszeudo-stabil jelentés létrehozására 

sem – az egyes irányzatok saját értelemtotalitást megkérdőjelező elméletei mellett; 2) 

intencionális kihagyásokkal állunk szemben, melyek természetesen nem feltérképezhetőek 

olyan módon, ahogyan azt korábban gondolták a pozitív irodalomtudomány megalapítói. 

Mindkét megközelítés a szövegtartalom felé mutat, de míg az egyik a befogadói, a másik az 

írói oldalról közelíti meg. A rekonstruálhatatlan tartalom tágan értendő, nem pusztán az 

érthetetlenségről van itt szó, hogy lehetetlen szüzsét felállítani, hanem a felállított 

megkérdőjelezhető, de a felvetés sem bizonyítható, kimenetel nélkül hagy a szöveg, ilyen a 

Vörös Rébék is látszólag egyértelmű cselekménye, de szoros olvasással megválaszolatlan 

enigmákkal találkozunk. Elég csak rákérdezni a kasznárra, mit mozog ide-oda? („–»Hadd 

                                                 
31

 HÁSZ-FEHÉR, 1996., 2. 

32
 Idézet innen: DÖMÖTÖR, 1864-1865., 317. 
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jöjjön hát a kasznár.«”)
33

 Szövegszerű visszautalás nincs erre a helyre, epizodikus jellegű, 

bármi kapcsolatot más szöveghelyekkel csak sejtés alapon alakíthatunk ki. Azonban ezzel a 

módszerrel is készítünk egy történetet, mely a fel-felmerülő kérdésektől dekonstruálódik egy 

szintén hasonló ingatag lábakon álló új történetté. Látszólag a dekonstrukciót próbálom 

összefoglalni egy mondatba, de az eltérés ebben a helyzetben a többitől az, hogy sokkal 

erősebb a jelenség az ehhez hasonló, levegőben lógó részek miatt. Mindkét ellipszis jelen 

lehet egyszerre, fontos jellemzője a balladáknak, de nem szükségszerű. Ez a fogás, vagy 

technika erősen az olvasóra támaszkodik, mert a komplex szüzsé megkomponálásában ő 

alakítja ki ezeket a kapcsolatokat. 

 A második ok, a szándékos takargatás visszamutat a genezis teleologikus intenciójára, 

tehát vagy csak keveset, vagy szándékosan sűríteni a szöveget, hogy (az olvasónak) aztán ne 

lehessen könnyen visszaállítani a referenciákat. Elbújtatni olyan jelenségeket (netán 

szereplőket), melyek a kifejezhetőség tiltása alatt állnak, vallási, hitéleti vagy szociális 

konvenciók elfojtó ereje nem engedi őket a köznapi életbe.
34

 Az ilyen jellegű közösségi 

feszültségeknek remek alkalom a képes megjelenítés, szimbolikus világban való feloldódás.
35

 

Látszólag egy nyelvileg kimondhatatlannal van dolgunk, a halál mint legtermészetesebb 

természetellenes jelenség megragadásának nehézsége,
36

 vagy a szerelem és szeretet 

leírhatatlan érzései mintha azt jeleznék, nem rendelkezünk alkalmas kifejezőeszközökkel. Ezt 

azzal cáfolnám meg, hogy magukat a balladákat tekinthetjük egy-egy ilyen megvalósulásnak, 

éppenséggel más formában működnek, mint általános beszédünk, kerülgeti a forró kását, az 

egzaktságot és kevésbé pontos referenciákkal játszik – ez is oka lehet az értelmezések 

elcsúszásának (természetesen ez az út is a befogadóhoz vezet). Julia Kristevával csupán 

                                                 
33

 ARANY, 1978., 420. 

34
 Ehhez ld.: BAHTYIN, Mihail: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája, 

esetleg: NIETZSCHE, Friedrich: A tragédia születése.   

35
 Itt eltérek Greguss azon „képes dal” (38.) és (álló) kép (188.) fogalmától, mely merevnek tekinti ezeket, utalva 

a festészet képiségére, többek közt (bár Gregussnak még nem volt szerencséje a mai populáris média 

agytágításához) a mozgókép miatt. Pillanatok egymásba mosásával jelenít meg folyamatot. Ugyanakkor egy kép 

térbeli kiterjedtsége miatt a néző tekintetére van bízva a befogadás aktusa, így tágulhat az elsődleges benyomás – 

mondhatni denotáció – a figyelem által megragadott részletekkel – ezekből alakulhatnak ki konnotációk. A 

szimbolikust pedig Kristeváéhoz hasonló fogalmaként értem, a szemiotikust kifejezőhöz hasonló módon, erről 

lentebb.  

36
 Azzal, hogy elkerülhetetlen része az alakuló-pusztuló világnak egyúttal megsemmisíti azt, gondoljunk csak 

arra, hogy a betegség is egy legyőzendő életellenes dolog. 
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analóg módon különítenék el két nyelvi működést, viszont nem az általa képviselt 

pszichoanalitikus irányban. Egyik – tartva a párhuzamot – az általa szimbolikusnak nevezett, 

beszélt, maga a használt nyelv, elsősorban a fizikai világra és néhány fenomenológiai tárgyra 

van referenciája, innen kizárnám a következő csoportba tartozókat. A második az emocionális 

világban létezik,
37

 és ahogyan Rudolf Otto is említi A szentben az ember irracionális oldalát, 

ez is ilyen környezetben otthonos, erre utaltam korábban a szimbolikus kifejezéssel, mely 

beemeli ezt a nem beszélt nyelvet a beszédbe.
38

 Kissé olyan elkülönítése ez a létnek, ahogyan 

Gadamer a külső világ mellett rámutat a Dasein saját világára.
39

 Egy külső materiális, fizikai 

érzékelések uralta és egy belső önmagát alakító párhuzamos szembenállása. A kettő közötti 

kapcsolatot maga az ember biztosítja, de természetéből adódóan nem képes lefedni egyik 

világ a másikat. Egyszerre képesek jelen lenni, és az utóbbi, belső természetű alkalmas 

megjelenítési módja az irodalmi nyelv. Ebből következik, hogy az irodalmi nyelv használva 

az általános nyelvet képes rávilágítani az ember belső természetéből fakadóra: a bánatra, mely 

a feleség, vagy anya elvesztésével jár (Kőmíves Kelemenné), vagy a rémületre és 

önmarcangolásra (Ágnes asszony). Ilyen értelemben, ha önálló nyelvről beszélünk, az egy 

olyan köztes termék, amely csak töredékszerűen, más formában képes megjeleníteni az 

emberi világban játszódó jelenségeket.  

A szemiotikai kitérő után lássuk a narratív eszköztár egészét. Hász-Fehér Katalin 

Arany János balladái kapcsán említ, hogy a szakirodalomban ennek vizsgálata szegényes: 

„Arany epikusi pályájának elemzésekor paradox módon éppen az elbeszélői technikák 

vizsgálata szorult a leginkább háttérbe, pontosabban műveinek epikumként, elbeszélésként 

való értelmezése, az elbeszélés sajátosságainak, a narráció változatainak figyelembe vétele. 

Greguss Ágost képletében is a narrációra vonatkozó elem áll a definíció utolsó helyén. Az 

»elbeszélve« passzívum-alakja mintha személytelenné, irrelevánssá tenné a beszélő(k), 

elbeszélő(k), személyét, a tanulmány végkövetkeztetésében, rezüméjében pedig ki is zárja ezt 

az elemet: »Drámai dal: ez a két szó volna tehát egész tanulmányunk végeredménye...«”
40

 

                                                 
37

 Nem is feltétlen nyelvi természetű, csak a használhatósága végett érdemes így kezelni. 

38
 35. jegyzet vége. 

39
 GADAMER, 2001., különösen 3-4., nyilván helyesebb lenne Heideggert hozni fel ennek kapcsán, de tőle erről 

konkrétan nem olvastam. 

40
 HÁSZ-FEHÉR, 1996., 2. 
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Két hangot különíthetünk el a balladákban. Egyik a szereplőké, akiket beszélni hallunk idézet 

formájában, vagy a másik, a narrátor által megjelenítve diegézis jelleggel. A másik hang a 

történet elmesélője, aki megmutatja az eseményeket a szereplőkön kívül. Utóbbi nem feltétlen 

szükséges, erre remek példa A varró leányok ballada, ahol csak az 5 szereplő jelenik meg. 

Valamint válhat a szereplő is történetmondóvá, lásd: Tengeri-hántás. Mivel legalább két 

nézőpontról beszélhetünk, s ez lehet több szereplőé, vagy a szereplő(k) és narrátor-

kommentátor sajátja, nem lesz homogén a kapott kép. Ez lehet az oka annak, amiért Bürgernél 

megmaradva a racionális szinten rémlátomásnak látszik Lenóra lovaglása a halálba, viszont 

belülről teljesen koherens a kép. Ezek a perspektívák pedig gyakran összemosódnak a mű 

egészében, egy metanarrátor irányításával, az íróéval. Érdemes itt újra felidézni Erdélyi János 

gondolatát, még ha csak Arany János balladáihoz is írta a szereplők szólamának vegyülését.
41

 

Fölösleges intenciót keresni e mögött, ennek a lényege az, hogy a végső hangulati kép egy 

lesz, méghozzá a lesújtott szereplő vége lehangoló, empátiát vagy félelmet gerjeszt. Hiszen 

valóban rossz Mátyás anyjának, hogy hiányzik fia, Szőke Panninak sem áll oly jól a halál és 

el kell ismerni, nem sokan szeretnének ítélet időig fürödni ahogyan az történik A hamis 

tanúban, vagy a Híd-avatásban, s talán még ennél is rosszabb szegény Pörge Dani helyzete, 

ami szó szerint szemfényvesztés. Ezek elérését a művek pedig igen egyszerűen érik el, a 

fogalomhasználattal és közös kulturális hátérre építve. Maradva a Vörös Rébék példájánál 

ilyen a következő: „Háborúság, házi patvar / Attól kezdve van elég; / De nem hallik a 

szomszédba: / Pörge Dani tűri még.” (kiemelés tőlem). A tűri kifejezés egyértelműen 

elszenvedő pozícióba helyezi a fiút, a becéző Dani forma is csak közelebb hozza hozzánk, 

még akkor is, ha első neve Pörge, ami allúzió a pergőre, valami hűbelebalázsra, 

meggondolatlan figurát sugároz.
42

 Aztán ez a tendencia folytatódik: „Gyilkost a törvény 

nyomozza; / Szegény Dani mit tegyen?” Ezzel nemcsak felmenti a bűntény alól, de sajnálni 

valónak tünteti fel a fiút, empátia potenciális tárgyává teszi az olvasó előtt. 

 

 

 

 

                                                 
41

 Ld.: 32. jegyzet 

42
 Bár közhasználatban kerekséget jelent, s ennek tekintetében, ha jelzőként működtetjük Dani nagydarab, mely 

utalhat jómódú személyre. 
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Definíciók és következményeik 

 

Most lássuk, hogy milyen definíciókat érdemes számba venni, illetve miket 

mondanak. A két leggyakrabban idézett Greguss és Arany megfogalmazása. Előbbi Dömötör 

János tanulmányát megelőzve lett koszorúzott pályamű, a Kisfaludy-társaság pályázatán, 

amelyben – talán nem meglepő módon – Greguss titkárként foglalt széket. Innentől indul a 

fogalom sikertörténete: „tragédia dalban elbeszélve”.
43

 Arany Jánosé a Széptani jegyzetekből 

olvasható: „lantos eposz”.
44

 Hogy a kettőt könnyebben összevethessük, szemlélve 

hasonlóságukat és különbségüket érdemes megemlíteni Greguss lerövidített változatát, mely 

nem ragadt meg a köztudatban: a „drámai dal”.
45

 Sejtésem szerint ebben közre játszhatott 

Goethe régebbi őstojás metaforájának hagyománya, s ez folytatódik Turóczi-Trostler 

Józsefnél is: „a három őselem [műnem]… a közös balladai célnak alárendelve látja el eredeti 

funkcióját.”
46

  A kettő összehasonlításában megegyezik a visszatérő verses forma, a zeneiség, 

ritmusosság, álljon ez arculata akár időmértékes verslábakon, akár kádencián, erre utal a 

„lantos” és a „dalban” kifejezés, ahogyan a korábban említett „táncznóta” is. Szilárdulni 

látszik és ezzel egyre inkább konstitutív szerephez jutni a balladák ének jellege, melyet már 

említettünk Vargyas kapcsán. Méghozzá olyannyira, hogy képes kiszorítani az Osszián-

énekeket a kategóriából, így ezeket inkább forrás, mint mintaként vehetjük figyelembe. A 

lényeg, amiben eltér a két megközelítés, – és ezt a két irányt követik a későbbi 

megközelítések is – az a dráma és eposz különbsége. Greguss nem csak azért rakja bele a 

színházra jellemző harmadik műnemet, mert dialógusokkal találkozunk bennük, hanem 

interpretálja is a történéseket, a dráma jelzőit ugyan úgy hozzáköti a balladához, mintha 

sajátja volna. Vargyas Lajos is ezt a jellemzőt emeli ki a cselekményből:  

„a mindennapi embereknek […] egymáshoz fűződő kapcsolataikból, társadalmi helyzetükből 

fakadó összeütközések, mindenekfelett szenvedélyeikből, hibáikból és a társadalom hibáiból, 

ellentéteiből fakadó tragédiák vagy komikus helyzetek. Balladáinkat és más nemzetek 

balladáit olvasva lépten-nyomon ezekre az összeütközésekre bukkanunk.”
47

 

                                                 
43

 GREGUSS, 1907., 189. 

44
 ARANY, 1968., Széptani jegyzetek: „Ballada, románca”, 957. 

45
 GREGUSS, 1907., 190. 

46
 TURÓCZI-TROSTLER, 1961, 381. 

47
 VARGYAS, 1976., 16. 
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A tragikum a rend megbomlásából ered, melyet a szereplők maguk idéznek saját fejükre. 

Ugyan ezt teszi Arany János is, az antik műnemek keveréséből vezeti le a műfajt, de kihagyva 

a drámákban működő rendszert az eposzokra helyezi az alapjukat.  

Ebben a szembenállásban a kérdés a végzet, a fátum és az individuum ontológiája. 

Greguss a tragédiával teljes önállóságot ad a szereplőnek, akaratában szabadnak tekinti, 

ugyanakkor meg is fosztja tőle, s szükségszerűen bekövetkezőnek tekinti az eseményeket,  

„a balladai előadás mindenkor egyént jellemez; s nem is mond el merő eseményt, ilyen vagy 

olyan külső okokból vagy körülményekből származó érdekes történetet, mint az éposz és 

kisebb rokonfajai, hanem mindenkor cselekvényt, belső indokokból eredőt, készakarva 

végrehajtott, indulat és szenvedély sugallta tetteket, mint a dráma.”
48

 

Ez nagyon hasonlatos Dömötör János konklúziójához: a belső, szenvedélyből kiinduló 

cselekmény, az eltérés az individuum döntésének szabadságában van. Míg Dömötör 

végzetszerűnek látja a szereplők tetteit, lélektanilag motiváltnak, addig Greguss nem 

fatalisztikus, hanem szándékos cselekményekről ír. Egy ponton mégis determináltnak tűnnek 

nála a ballada szereplői: „Bizonyos tettek csak bizonyos jellemekből folyhatnak” és „indulat 

és szenvedély sugallta tettek”.
49

 Ezen a ponton összeférhetetlennek tűnik a szereplők 

szabadsága a jellemük következetességével és – a már korábban felhozott – passzivitásukkal. 

Ez alatt azt kell érteni, hogy az események történnek meg velük, nem maguk irányítják a 

cselekvéseiket, és ezt legtöbbször az elbeszélői mód indokolja meg, „a fiút, ki apját megölte, 

úgy ábrázolják, amint a gyilkosság után van. A tulajdonképpeni tettről úgyszólván semmit 

sem hallunk.”
50

  A fatalitást és passzivitást elvetve Greguss nézete inkább a racionális 

cselekvéstől fosztja meg a szereplőket, és azok vágyaikat szánt szándékkal teljesítik be, ennek 

következtében éri baj őket. Ennek tekintetében az válik láthatóvá, hogy a „játszó karakterek” 

reflektálatlanok önmagukra, vagy ha mégis megkísérlik nem képesek kilépni helyzetükből, 

túllátni rajta, ilyen Ágnes asszony, mikor „Szöghaját is megsimítja / Nehogy azt higgyék: 

megbomlott.”, vagy A walesi bárdok Edward királya: „Fülembe zúgja átkait / A velszi 

lakoma…”  
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Dömötör kapcsolatot jelent a két ellentétes nézet között, hiszen ő is végzetszerűségről 

beszél,
 51

 ahogyan Arany János, és belső (lélektani) természetűnek tekinti a balladákat, 

akárcsak Vargyas
52

 vagy Greguss.
53

 Arany János ugyebár lantos eposzoknak nevezi a 

balladákat és a románcokat is, a két rokonműfaj közti különbség a végzetszerűség, ahogyan 

azt másoknál látni. A definícióját azzal indokolja, hogy „bennök az eposzi tartalom lírai 

alakban jelenik meg”.
54

 A dal marad, és a történést háttérbe szorítja, „nem annyira a 

cselekmény teszi lényegét, mint az előadás.” Ahogyan viszont leírja a kettő közötti distinkciót, 

mintha nem saját véleményét tükrözné (legfeljebb affirmálja, ha azt nézzük, hogy diákjainak 

szánta): „Újabb időben azonban azon különbséget teszik köztök, hogy a balladában 

ugyanazon végzetszerűség uralkodik, mint az eposzban; míg a románca hőse önállóan 

cselekszik”.
55

 Ezzel teljes mértékben megfosztja a balladák hőseit minden nemű önálló 

cselekvéstől, egy magasabb princípium, a fátum kezébe adja a gyeplőt, ezzel egyúttal minden 

vétség alól is feloldozza őket.  

De vajon miért előre valóbb Arany Jánosnál az előadás magánál a cselekménynél? 

Nem írja le, hogy mit ért pontosan az előadás módján. Ugyan azt, amit Vargyas?
56

 Ez 

logikailag támadható, hiszen az egyhangún elénekelt balladának, melynek története 

másodlagos mi a lényege? Viszont, ha eltérő előadásmódot ért alatta, akkor az előadó és 

befogadó közti viszony kerül kitüntetett szerepbe. De vehetjük immanensnek is, ez esetben 

érthetőbb, ha elbeszélési módnak mondjuk. Tehát a komplex hangja a műnek az, ami előtérbe 

kerül, nem az számít, hogy Szőke Panni (ki tudja milyen okok miatt) meghal, hanem a közte 

és apja között felvázolt viszony szomorú kicsengése. Mint korábban említettem ezek a 

definíciók interpretációs irányt is tartalmaznak magukban, hogy hogyan látták 

megfogalmazói, vagy szerintük hogyan lássák az olvasók a műveket. Szintén a Széptani 

jegyzetekben található az eposzok meghatározása, melyben „[a főhős] nem működik teljesen 

szabad akarat szerint, hanem valamely fensőbb, isteni akaratnak a végrehajtója, s ebben 

különbözik a drámai hőstől”, vagyis az „eposzban az események uralkodnak a személyek 

felett”. S nem csak ezzel teszi félre az eddig szereplőnek ítélt tragikumot, hanem azzal is, 
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hogy az „eposzban a cselekvény inkább külső, egyebütt belső”.
57

 Tehát teljesen máshogy látja 

Arany a balladák tartalmát, mint mások, a felsőbb hatalom irányításával leveszi a felelősség 

terhét a szabad akaratnak híján levő individuumról, bármi legyen is a mi bárányunk sara: „»Ki 

a tettet végrehajtá / Szeretőd ím maga vall rád«”, menti az egyik tisztes ősz Ágnest, mi se 

tekintsük bűnösnek, ha a bölcs jellemzőjét magán hordó jogi felelősök sem ítélik el. 

Megcáfolni látszik ezt a tézist, a műben felötlő bűntudat rétege, mely a monomániás 

cselekedetben mutatkozik meg, vagyis egy ilyen belső (lelki-mentális) rendnek a felbomlása, 

miért lenne epikus, ha azt elsősorban a külsőség jellemzi. Ugyanakkor ismét felidézve, hogy 

lényeginek az előadást nevezi Arany, még inkább elszakít bennünket az emocionális oldalától 

mind a szereplőknek, mind a történetnek, ha pedig narratív értelemben beszélünk róla az 

olvasó „megvezetése” történik. Pusztán felvetem, hogy kiindulási ponttal rendelkezzünk, 

hogy egyféle tanítói célzatot lát mögöttük, e miatt helyezi a centrumba az előadást, s így lehet 

feloldani a balladai szereplők és az olvasó közötti fatalista különbséget. A Zrínyi és Tassóban 

írja: „kétségbe vonom[…] az emberi viszonyokat, tapasztalás segítsége nélkül[…] (a priori), 

tetszés szerint kombinálni, bárkinek is nagy mértékben adott volna. És ez helyzete, kivált az 

epikusnak…” Mivel alapjában epikai történettel azonosítja a ballada történetét,
58

 elveszi az 

emberi kapcsolatok és viszonyok fellépését a balladákból, s nem is lehet átlagos szereplőket 

felléptetni: „a költemény természete oly világba helyezi a szerzőt, hova minél kevesebbet 

tanácsos fölvenni azon mellékesből, mely az életben tarka változattal röpked szeme előtt...”
59

 

Így már láthatóan is különböző természetű dolgok vannak jelen a szereplők és olvasók 

esetében, túl a fikción. Kérdéses, hogy ezt egy átlagos olvasó mennyire képes belátni. Ennek 

tükrében értelmezve a balladák mintául szolgálnak, ha nem is valós példa értékkel; 

következményeket mutatnak be, melyek esetükben elkerülhetetlenek voltak, de létük 

szükséges, pontosan a visszatartó tanítótörténet létrejötte miatt, ahogyan a vén Márkus 

halálával nem csak két falu sorsát befolyásolja, de a hazudásnak is elrettentő parabolájává 

válik, ha úgy tetszik Isteni elrendelésből.  

Látni mennyire erősen kötődik a balladák értelmezése (legtöbb esetben) valamilyen 

hagyományhoz. A ballada szereplők tetteinek – vagy éppen nem-tetteinek – megítélése az 

antik tradíciókhoz kapcsolódik, így Arany Jánosé az eposzhoz áll közelebb, míg Greguss a 

drámai hősök cselekvő aktivitását látja bennük. Dömötör ez esetben kissé kivétel. Greguss a 
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szabad akarattal retrográd mód értékeli a cselekvéseket, és keresztény szemlélettel ítéli meg 

helytelennek a szabályokkal és a renddel szembe szegülő döntéseket. Arany, akár egy 

sztoikus nem fektetve hangsúlyt az egyének bűnös voltára egy nagyobb cél alatt látja futni a 

szereplőket. Dömötör viszont igen modern szempontot vesz, olyan kényszerűséget lát a tettek 

mögött, amely nem egy külső okkal magyarázható, hanem az individuumából fakadó 

szenvedély végzetének áldozata a főhős, azon vágynak, mellyel nem tud szembeszállni.  

 

Rendszer és metodológia 

 

Az előbbiekben találhattunk önellentmondásokat, mégis megítélésem szerint 

legnagyobb hibájuk nem ebben rejlik (ha szabad ilyen nagyot mondó kritikával élnem). A 

definíciók egyrészről a neo-klasszika hagyományán keresztül próbáljak körülírni a ballada 

műfaját, ami önmagában nem probléma, viszont a romantikával
60

 megindult változások, 

amilyen például a műfaji határok próbálgatása, aminek remek példája a ballada (ezzel nem 

állítom, hogy a romantikusok alkották meg a balladát, csak a műfaj műnem diverzitása ennél 

a legreprezentatívabb), másrészről a törekvés mindig egy rövid meghatározásba fut ki, s ez 

redukálja a határokat. Az is igaz, amit Hász-Fehér Katalin ír, és kétségbe vonja napjaink 

helyes értelmezését e definíciónak:  

„Az, hogy Greguss képlete ma mégis merevnek, gyakorlatilag használhatatlannak tűnik, talán 

annak a folyamatnak az eredménye, ahogyan az irodalomtörténet fokozatosan újra 

szétválasztotta a definícióban lévő három elemet. Elemzési technikát, megközelítési 

szempontokat, csoportosítási kategóriákat kreált belőle.”
61

  

A „tragédia dalban elbeszélve” viszont mindig is magában hordozta ezt a kettősséget. Az 

antik műnem-műfaj kategóriák valóban merev határmezsgyéket hivatottak képviselni, a 

poétikaelmélet a már akkor kanonikus művek tiszteletben tartásával hozta létre ezeket, 

kijelölve tulajdonságaikat mint követendő paradigma és Greguss meghatározását maguk az 

elkülönülő részei kényszerítették ebbe a rendszerbe. Bár próbált műve elején még más 

elnevezéseket is latba vet, úgymint: regedal.
62

 Ez nyilván sokkal tehermentesebb. Az az 
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igyekvés, hogy létrehozza ezekből a heterogén elemekből a homogén definíciót, kezdetektől 

megkérdőjelezhető. 

Miért is redukálják az értelmet az említett meghatározások? A műfajok és műnemek 

kategóriák, halmazok elnevezései, amelyek sok más differenciáltabbat ölelnek fel, vagy egy 

végső definíció egyszerűsítései. Értem ezt azon módon (vagy talán csak hasonló módon 

érthetem), ahogyan Szajbély Mihály mondta, hogy a regény elnevezés maga is rövidítés.
63

 

Vagyis a műfaji nevek alatt egy nagyobb szemiotikai tartomány található, s ezek 

konvencionálisan kerülnek alá. Példának hoznám fel továbbá Mark Currie jel diffenciájáról 

szóló részletét tanulmányából, mely idevág, s aki akar eltekinthet a dekonstrukciós elvektől is: 

„a jel mindig valamiféle közös nevezőt feltételez, közösséget a dolgok között, amelyeket 

megnevez, ahogy a kutya szó is valamely közös lényeget feltételez a világ legkülönfélébb 

kutyái között, vagyis elfedi a világban fellelhető kutyák gazdag változatosságát, vagy elfojtja 

a kutyák közti különbséget.” 

 Hites Sándor is hasonlóan körvonalazza: „[a műfaj] a maga kétirányú autoritásában […] 

közvetít nyelvi megformálás és beszédszabályozás, irodalmi megszólalás és hatalom között.” 

Ezzel Hites meghaladni kívánja a hagyományos „formális és kontextuális megközelítést.”
64

 A 

mű és műfaj kapcsolata folytonos és merev, egymástól elszakadni nem képesek, de egy-egy 

mű képes új műfajokat életre hívni, vagy kategóriát váltani, ezzel megbolygatva a 

rendszerezés nyugalmát. Mégis különböző entitásokról van szó, mivel az egyik konkrét (ha 

nem is értjük, mégis ilyen a mű), a másik pedig absztrakt (ezek lennének a műfajok). Genette 

így ír erről, a paratextus egyik ágáról: 

„a legabsztraktabb és legimplicitebb, a fentebb definiált architextualitás. Egy teljesen 

néma kapcsolatról van itt szó, amely legfeljebb egy tisztán rendszerbéli hovatartozásra utaló 

paratextuális jelzést ad […] Ha néma, talán azért az, hogy egy evidencia hangsúlyozását 

elutasítsa, vagy – éppen ellenkezőleg – hogy mindennemű hovatartozást kizárjon és 

elkerüljön.”
65

 

Röviden visszatérnék arra a kérdésre, hogy miért is keresünk egy országhatárokat nem 

ismerő definíciót vagy fogalomhasználatot, mindezt Hites Sándor alapján:  
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„Az »irodalmak« kitételben a többes szám arra utal, hogy a vizsgálódást érdemes volna nem 

leszűkíteni a magyar nyelvű irodalomra: tekintetbe veendőek lennének a klasszikus nyelveken 

(neolatin, ógörög, héber) továbbélő, valamint a kor Magyarországán fellelhető nemzetiségek 

illetve nem magyar ajkú népcsoportok által művelt irodalmak, valamint a többnyelvűség 

irodalmi formái. Így láthatóvá válna, milyen volt az a soknyelvű irodalmiság, amelyből a 

század folyamán kivált és normává emelődött a magyar nyelvű irodalom, s miként alakult át 

és/vagy szorult ki a nem magyar nyelvű írásbeliség.”
66

 E javaslat szerint is a műfajokat egyes 

nyelvenként illene vizsgálni, mivel az „irodalmak” közötti diskurzust így nem redukálná. Ez 

nem csak történeti szempontból igazolható, hanem élve azzal a tézissel, hogy az egyes 

nyelvek szemantikailag nem (teljesen) fedik le egymást, szintén ezt erősíti meg. Azonban 

okkal használtam az igazolható szót, mert másik oldala az éremnek, hogy számos műfaj 

(mondhatni legtöbb) külső hagyományból került át hozzánk – ilyen például az eposz –, s 

ezután folytatta saját útját a magyar irodalomban. Ez és a műfajok követésének paradigmája 

tehát azt sugallja, hogy mégis nyelvtől függetlenül érdemes tekinteni erre a kérdésre, és 

vizsgálódni. 

Kijelenthetjük továbbá azt is, hogy a kialakulás deskriptív és nem előíró, egy-egy 

paradigmatikus mű „hívja életre” őket, mint ahogy feltehetően történt ez az eposz esetében az 

Iliásszal és Odüsszeiával, valamint a versesregény esetében a Don Juannal, vagy a történelmi 

regény esetében a Waverlyvel. Népballadák kapcsán ilyen elsőt kijelölni értelemszerűen 

lehetetlen, de ember legyen a talpán, aki a műballadák között is ezt képes lenne megtenni. Bár 

ahogyan Imre László megemlíti az olaszok Bürger Lenore-jától számítják a romantika 

kezdetét és „ettől fogva elismert műfaj a ballada.”
67

 A követendő kialakulása után pedig már 

beszélhetünk intencióról is, így lehet a műfaj „előzetes alkotási feltétel és utólagos magyarázó 

elv egyszersmind.”
68

 Az írói oldala mellékesnek tekinthető, hiszen ahogyan Genette helyesen 

megállapítja a „szöveg műfaji helyzetének a meghatározása nem magának a szövegnek a 

dolga, hanem az olvasóé, a kritikusé”.
69

 S ezzel mondhatni visszakanyarodtunk magunkhoz, 

vagyis a befogadó és műfaj kapcsolatához. 

 Arra nem is kíván e szöveg – s felteszem nem is lehetséges – választ adni, hogy 

hogyan működnek metafizikailag a műfajok, de egy kisebb kitekintést mindenképpen megér. 
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Korábban kategóriának és halmaznak is neveztem, s mint ilyenek tulajdonságok összefogói. 

Hogy miket tekintünk tulajdonságoknak ténylegesen, arra se hely, se lehetőség nincs, de 

nagyjából bizonyos, már tárgyalt formai, narratív és tartalmi sajátosságokat, amik 

karakterisztikus elemként jelen vannak a műfajok formuláiban. Lényeges, hogy nem egy-egy 

ilyen van, hiszen a műfajok rendszerében nem kettesek szembenállásával van dolgunk, nem a 

ballada románccal vagy hősénekkel fennálló oppozíciójáról van szó, hanem egyes műfajok 

minden mással ellentétben állnak, és a műfaj által instanciált partikuláris tulajdonságok 

hiánya vagy megléte okozza a distinkciót. Ugyanakkor, ahogyan Hites is említi: „egy-egy 

műfaj mibenlétének meghatározása egyszerre tűnhet föl parttalannak és leszűkítőnek”.
70

 

Parttalan, mert az egyes alkotások mindig eltérnek egymástól, nem azonos két mű,
71

 

„utóbbinak pedig mert […]nem összegezhetők totalizáló alakzatokba.”
72

 Ilyen körülmények 

között kell keresnünk a határvonalakat. 

 

Kesztyű és betakarítás 

 

 Ebben a fejezetben egy összevetésen keresztül próbálom kimutatni azokat a narratív 

eszközöket, amelyek meghatározzák, hogy egy művet besorolhatunk-e a balladák közé. 

Komparációm tárgyává Friedrich Schiller A kesztyű című művét és Arany János Tengeri-

hántás című alkotását teszem. Előbbit számos helyen balladaként emlegetik, melyet nem 

tartok helyesnek.  

Az alapszituáció egy színpadi jelenethez hasonló, az olvasó szintén egy előadást lát, 

beágyazva a műbe, melyet nem emberek, hanem állatok adnak elő. Előszámlálnak kérésre 4 

vadmacskát is (oroszlán, tigris és két leopárd), melyek kisebb közjátékot követve nem tesznek 

eleget a nézőközönségnek. Ezt a mondhatni váratlan pillanatot, melynek különlegessége 

éppen az, hogy semmi nem történik, megbontja Kunigunda kesztyűjével. A kisasszony 

megítéltetését alacsonyan kezdi Schiller és magasabbra nem is megy, „gunyorosan ránéz 

Delorges lovagra:”, aki vele szemben a szeretet pozitív értékeit képviseli, ráadásul kiemelve a 
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feltételezést („ha úgy imád”) – ami valószínűleg nyílt titok – állítja döntéshelyzet elé a 

lovagot, melyben élete egy elhajított kesztyűével ér fel. Ezzel Kunigunda jelleméről nem csak 

egy külső perspektívából láthatjuk, a történet elbeszélőjéből, hanem maga a hölgy is 

megerősíti első benyomásunkat saját szájával. Delorges alakja e rövid találkozás kezdő 

pillanatában ellentétes a nőével, szólni nem is halljuk egészen a mű legvégéig, hezitálás 

nélkül cselekszi saját maga. Jelzői, melyeket a narrátor szemével ismerünk meg heroikus 

személyről tanúskodnak: „lemegy sebesen, belép a porondra szilárdan, meg se remeg”, ugyan 

ezt erősíti meg, hogy „A sok lovag és úri dáma borzong és ámulva csodálja... arca nyugodt”. 

Azzal, hogy visszahozza a kesztyűt, nem csak hatalmasat ugrik férfi minőségében, társadalmi 

megbecsülést is szerezve, de hogy karcolás sem esik rajta, ismét elmarad a közönség 

szórakozása. A mű zárása csattanó, hiszen az lehet az általános elvárás a már felépített jellem 

szerint is, hogy eleget tesz Kunigundának is, ellenben megismételve a kesztyű sanyarú sorsát 

ő is eldobja, jelezve, hogy nem tart rá igényt. Ezzel a cselekedettel vagy meghozta a várva 

várt látni valót, vagy éppen olyan üresen lépett ki a történetből, amilyen az egész volt, ebbe 

nem mennék külön bele. A mi szempontunkból, ami érdekes, hogy emelt fővel távozhatott a 

társaságból. Ellen vethetné valaki, hogy mégsem lett övé a kisasszony, mégis letörték a 

szarvát, de ezzel szemben legalább annyira jogos az ellenkezője, hogy ő volt az, aki 

megfosztotta koronájától „királynőt”. A szövegből pozitívan kiemelkedő személy bár 

megütközött a társadalommal, vagy csak egy nővel, Vargyas Lajosra utaljak, mégsem jött ki 

negatívan a helyzetből. Mennyiben tekinthető tragikusnak Kunigunda bukása? Két célt 

tehetünk fel tettében, első a lovag megetetése az állatokkal, második a lejáratása. Ha az első 

forog fenn és sikerrel jár, legfeljebb Delorges tragédiájáról lehetne szó, nem túl nemes tettről 

van szó, így ez elvethető a nő szempontjából mint hatalmas veszteség. A második a 

társaságon belüli fineszességének szólt volna, és ha hősünk megtagadja a kesztyű veszélyes 

visszaszerzését tőle, akkor jót szórakozik a közönség és nem marad esemény nélkül. Ellenben, 

hogy egyik sem történt meg, sőt mi több megalázott helyzetbe került saját 

meggondolatlanságából, ez már elég ok lehet egy szomorú befejezésre. Ez mégsem így alakul 

ki, köszönhetően a már említett negatív megjelenítésnek. 

 A Tengeri-hántás hasonlóan egymásba ágyazott történeteket mutat, s tekinthetjük úgy 

is, hogy a figyelem célja megváltozik: az elbeszélőről a második versszak után a történetre 

ugrunk.  Az elbeszélés többszörösen összetett, egyrészt a narrátor szempontja adott, s ezen 

kívül a legényeknek, lányoknak mesélő. Két szereplőnk Dalos Eszti és Tuba Ferkó. Előbbi 

egy többszörösen kiszolgáltatott helyzetben van, árva és fiatal. Jellemére nincs sok utalás, 
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szépsége van kiemelve főként: „szép leány volt”, „deli karcsú derekában”, „az egész lyány 

ugyan helyes” és a pirosodás is erre a hivalkodó külsőre utal, ugyanakkor számos allúzió van 

ártatlanságára, vagy annak elvesztésére. „Puha lábán”, „kerek arca”, „Tövis, talló piros vérit 

fakasztja; Hova jár, mint kósza lélek”. Tuba Ferkó vele szemben erősen negatív 

tulajdonságokkal bír, már-már démoni: „Juha mételyt legel a rossz lapályon”. Ebből a sorból 

az is látszik, hogy ő maga is különleges szerepet foglal el a közösségben, a periférián van. 

Mint tudni lehet például Jókai Mór nyomán, a juhászok a pásztorok között alacsony ragúnak 

számítanak, alattuk már csak a kondások vannak. Távozása a megelőző utalások tekintetében, 

vagyis a furulya fallikus szimbóluma, pásztorórái Esztivel és a narrátor felszólítása („Ne 

tegyétek, ti leányok!”) – ne felejtsük el, ő mondja a történetet – mind jelölhet nemi 

kapcsolatot, mely rideg és durva jellemre vall, hogy csendben („furulyáját se fútta”) elhagyta 

a lányt („a legelőt megúnta, Tovahajtott”). Ráadásul az oka bagatellnek tűnik. A pár leány 

tagja nem olyan pozitíven árnyalt, mint Schiller kesztyűjében a lovag, de Ferkó is puhább 

rossz, mint Kunigunda. Kettejük kapcsolata sokkal inkább hasonlít komolytalan fiatalok 

szórakozásához, mely rosszul végződik, mint az úri környezetben játszódó felnőttek 

versengésére. Eszti feltehetően terhesen hal meg, ez kétség kívül tragikuma a költeménynek, 

de itt még nem ér véget. Tuba Ferkó visszatértének is fül tanúi lehetnek a tűz körül ülők. Ez 

az epizód arra szolgál, hogy a megismert fiúnak bemutassa pozitív oldalát, hiszen mintha 

bűntudat emésztené: „Ki-kimén a temetőbe Rossz időbe’, jó időbe’”, „Maga Ferkó nem 

nyughatik az ágyon”. Ezek a sorok és az az asszociáció, mely összeköti soha meg nem 

született gyerekének bánatával empátiát ébreszt iránta, igaz nem olyan mértékűt, mint a lány 

iránt. Bár nem fejeződik be expliciten a történet, mi lesz a fiú sorsa, az olvasó erősen 

feltételezheti, hogy szintén meghalt, lezuhant, ennek ellenére a vége szomorú hanggal zárul.  

 Meglátásom az, hogy az interpretációk szerint Schiller A kesztyűje inkább nevezhető 

románcnak, mint balladának felépítése és befejezése végett. Míg Arany János Tengeri-

hántása remekül prezentálja a műfaj sajátosságait, s más műveknél is hasonló vizsgálódással 

ki lehet mutatni a balladai jellegeket. 
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Összegzés és leszámolás 

  

Ahogyan azt az elején ígértem, nem fogunk tudni olyan meghatározást adni, mint 

amilyet Greguss, vagy Arany. Nem kívánhatjuk, hogy ugyan abba a csapdába essünk, mint 

ők, vagyis a reduktív sűrített definíciójába ragadjunk. Ugyanakkor kijelölni sem tudunk olyan 

balladát, amely mint egyetlen álljon mintaként, noha bizton tudnánk egy tucatot felhozni 

példának, mely megfelelne az elvárásainknak. Továbbá preferálva a neutrális irodalmárok 

szerepét, ildomosabb az értelmezések befolyásolását is mellőzni, s ezzel nem homályosodik 

még tovább az olvasott mű, több rétege, több jelentése tud kinyílni. Mi tehát az a minimális 

evidencia, amit mégis elmondhatunk róla? Abban megegyeztünk – látva a korábbi nézeteket 

is –, hogy a balladáknak van egy lírai aspektusa, dalos jellege, mely énekelhetőségét adja, s ez 

a népi hagyományból öröklődött rá. A dal mint jellemző forma, vagyis a verses szerkezet, 

mely alatt érthetünk rímet, időmértéket, ütemhangsúlyt elvitathatatlanul része, hogy miért az 

már tovább vinne minket az imént felállított korlátainknál. Gyakori jelenségnek tűnik a 

balladai homály fogalma is, ugyan nem univerzális. Erről annyit veszély nélkül 

megállapíthatunk, hogy különböző perspektívák összemosódásából jön létre a szövegben, 

ugyanis a balladának további jellegzetes sajátossága, hogy legalább két perspektívát 

működtet, legyen az több szereplő, vagy egy szereplő melletti narrátor. A narráció eltérő 

személyek, vagy szempontok helyzetéből szólal meg, mely akár észrevétlenül is képes 

változni, s minden esetben egy történés(szekvencia) körül mozog, ezt igyekszik az 

olvasóközönsége tudtára adni (vagy éppen megtréfálni vele). S a történetek kapcsán, hogy mi 

fér bele: a szerelmi, egyén és közösség, családon belüli viszonyok egyenkénti felsorolása 

ismét reduktív lehet, helyesebb talán disszonanciáról beszélni. Itt azonban eljutunk egy olyan 

ponthoz, ahol értékítéletet mindenképpen be kell hozni a képbe, ugyanis a téma mindig 

tragikus. De! e helyzetben a köznapi értelemben véve használom a tragikus szó jelentését, s 

hogy az antik hagyományból használatos szót elkerüljem megfelelőbb búsnak mondani, és 

mindenképpen hozzá kell tenni azonnal, hogy ezen érzésvilágát vagy a belső szereplők 

perspektívája adja, vagy az olvasó kulturális háttere. Hiszen nem mindegy, hogy elítélni 

akarjuk-e, vagy az őrülettel felmenteni Kund Abigélt, a kettő közül melyikre vonatkozik víg 

dala: „Egyszer volt egy leány, / Ki csak úgy játszott a legénnyel, / Mint macska szokott az 

egérrel!”   
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