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TANULMÁNYOK

KERÉNYI FERENC

Balladaproblémák a magyar 
romantikában

A német esztétika és a nyomán haladó magyar ítészet a 19. század első felében nem 
tudott dűlőre jutni a ballada és – vele párhuzamosan – a románc műfaji meghatáro-
zásának kérdésében. Johann Georg Sulzer, Christian Friedrich Blankenburg, Johann 
Christian Engel ismeretében Kölcsey Ferenc méltán írhatta Szemere Pálnak, 1823 
áprilisában: „Nekünk talán nem kellene a’ poetika Schlendriájához ragaszkodnunk.”1 
A helyzet emberöltő múltán sem változott számottevően. Purgstaller József a főgim-
náziumok számára írt tankönyvében, a Szépészet, azaz aestheticában (Pest, 1852) az 
elbeszélő költészet körében együtt tárgyalta a balladát és a románcot, hangsúlyozta 
hasonlóságukat, és az előbbiről még megjegyezte: „A ballada regényes eseményt rajzol 
dal alakjában”.2

Költőink nagyjában-egészében tartották magukat Kölcsey – egyébként akkor nem 
publikált – álláspontjához, azaz mindegyikük hozzátette a műfajhoz a magáét. Ben-
nünket most ez az Arany Jánosra is átörökített hagyomány érdekel – anélkül persze, 
hogy megkérdőjeleznénk a hatáskutatások eredményeit; a valóban ismert Goethe, 
Schiller, Bürger és mások műveinek mintakövetését. Ám ha a ballada nem illett volna 
bele a magyar irodalmi folyamat organikus fejlődésmenetébe, aligha válhatott vol-
na a reformkor és a romantika egyik legnépszerűbb műfajává.

Mielőtt azonban az egyéni változatokat taglalnánk, néhány elvi megfontolást kell 
tennünk. A nemzeti irodalom kialakulásának ebben a szakaszában a tematika – kró-
nikás hagyományból, históriás énekekből, meggyarapodott történetírói forrásokból, 
mondákból véve – előbb állt készen, mint a hozzá rendelhető műfajstruktúra. Innen 
van, hogy az 1820-as, 1830-as években a tárgy keresi (kiseposzban, drámában, novel-

* A tanulmány Kerényi Ferenc (1944–2008) hagyatékában maradt fenn. Nem találtuk nyomát, hogy 
szerzője valaha is publikálta volna, s azt sem lehet tudni, hogy hová szánta az írást. A számítógépében 
maradt fájlokat az örökösök átadták az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének, s az intézmény 
akkori tudományos titkára, Csörsz Rumen István engedte át betekintésre Szilágyi Mártonnak, aki 
e szöveget is gondozta. A dolgozat teljesen kész állapotban volt, de lábjegyzetek nem tartoztak hozzá. 
A sajtó alá rendező feladata a hivatkozások ellenőrzésére és a lábjegyzetek pótlására korlátozódott.

1 Kölcsey Ferenc Szemere Pálhoz, Cseke, 1823. április közepén = Kölcsey Ferenc, Levelezés, II., 
1820–1831, s. a. r. Szabó G. Zoltán, Universitas, Budapest, 2007, 56.

2 Purgstaller Kal. József, Szépészet, azaz aesthetica. Elemező módszer szerint, Hartleben, Pest, 1852, 48.
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lában, balladában) a maga legmegfelelőbb műfaji kereteit. Kölcsey Ferenc a Nemzeti 
hagyományokban (1826) már természetes gesztussal sorolja (a Cid-románcok emle-
getése után) a törökellenes harcok nevekhez kötött tematikai kínálatát: „magyar ha-
zánkban a Dobozi, Losonczi, Szondi, Dobó, Zrínyi név, s más százak nem gazdag 
táplálatot nyújthatnak-e a költő hevének?”3 A műfajok közül még az eposzt sem lehe-
tett kizárni, amit jól mutat, hogy Vörösmarty 1827-ben kiseposzt írt Egerről, A két 
szomszédvár regetémája ugyanezt a műfaji formát öltötte 1831-ben, és hogy Kölcsey 
Szondi című verséről (1830) szintén úgy tartotta Pap Endre, hogy az „egy epos’ kez-
dete.” Vörösmarty tollán előbb készült el a Salamon című dráma (megírva 1820 és 
1826 között, megjelent 1827-ben), mint a hasonló című ballada (1832).

A második megfontolás annak a marxista álláspontnak a revíziója, amely Tóth 
Dezső nézeteit bírálja felül. Ő – Vörösmarty-monográfi ájának még második, 1974-es 
kiadásában is – úgy vélte, hogy: „Ezt a műfajt a korabeli irodalmi közvélemény köz-
vetlenül népköltészeti eredetűnek fogta fel, függetlenül a tartalomtól”.4 Ha így lett 
volna, miért írta a kérdés legjobb elméleti szakértője, Erdélyi János 1845-ben: „Mi 
a balladai hangot, például, mindeddig nem ismerjük hazailag, mert csak egy typusát 
sem birjuk népi ajakról, vagy régi korokból”.5

Harmadik elvi megfontolásunk szintén ide kapcsolódik. A Nemzeti hagyományok 
idézett passzusához Tóth Dezső még hozzáfűzte Kölcsey szándékairól: „a nemzeti 
történeti epika népi alapon való rekonstruálásának egészen Aranyig érvényes elvi 
alapjait veti meg”.6 Szabó G. Zoltán, a Kölcsey kritikai kiadás szerkesztője és a versek 
sajtó alá rendezője joggal fi gyelt fel a Szemeréhez intézett, más vonatkozásban már 
idézett 1823-as levélben a Kisfaludy Sándor regéivel, mint a történelmi, kisepika leg-
erősebb hazai hagyományával való egybevetésre: „A’ Csákányi menyekző [ti. A csá-
kányi vérmenyegző című ballada] nem egyszerü régi tónban van írva. […] Egyéberánt 
itt is mint más dolgozásaimban szüntelen jelenvalót éneklek, Kisfaludi pedig mindég 
multat.”7 Egyetértünk Szabó G. Zoltánnal, hogy itt esztétikai különbségről van szó, 
Kölcsey nem kívánt élni az archaizálásának avval az eszköztárával, amivel a regeköltő 
Kisfaludy Sándor igen.8 A probléma valós: gondoljunk például arra, hogy Vörösmarty 
A bujdosók című drámájában rekonstruálni igyekszik azt a jokulátor-éneket, amit 
Kont Istvánról szólva Th uróczi János krónikája adatszerűen említ ugyan, de szövegét 
nem ismeri.

Végül: itt csak utalni tudunk arra (egyetlen példával), hogy a hatástörténet sem 
olyan egyszerű, mint azt a pozitivista germanisták szövegpárhuzamai bizonyítani 
igyekeztek. Vörösmarty Szilágyi és Hajmásijának tárgya európai vándortéma, és útja 
a 8. századi germán mondától vezetett lengyel lovagi változaton és ismeretlen latin 

3 Kölcsey Ferenc, Összes költeményei – Nemzeti hagyományok – Parainesis, szerk. Szabó G. Zoltán, 
Osiris, Budapest, 2008, 201.

4 Tóth Dezső, Vörösmarty Mihály, Akadémiai, Budapest, 1957, 167.
5 Erdélyi János, Vörösmarty Mihály minden munkái = U., Irodalmi tanulmányok és pályaképek, s. a. r. 

T. Erdélyi Ilona, Akadémiai, Budapest, 1991, 27.
6 Tóth, I. m., 167.
7 Kölcsey Ferenc Szemere Pálhoz Cseke, 1823. április (május) 11. = Kölcsey, Levelezés, II., 70–71.
8 Kölcsey Ferenc, Versek és versfordítások, s. a. r. Szabó G. Zoltán, Universitas, Budapest, 2001, 773–774.

feldolgozás(ok)on át, délszláv mondai párhuzamokkal a Szendrei Névtelen feldol-
gozta, már törökkori történeti tényekkel aktualizált magyar históriáján át (1561) 
a romantikus balladaköltőhöz.

Az irodalomtörténet mindig egyetértett abban, hogy az első magyar balladákat 
Kölcsey Ferenc írta: a Rózát 1814-ben (ez lett első közreadott költeménye), a Szép 
Lenkát 1820-ban. Az életéből annyira hiányzó szerelmet avatta első számú balla-
datémává, és ennek sejtelmes, inkább sejtett, mint motivált rajza mellett a háttér 
kevésbé fontos. A Rózában András király emlegetése és a „pogány” elleni harc a ma-
gyar keresztes hadjáratra utal, de bármi mással helyettesíthető; a viharos vízen szerel-
méhez hajózó Szép Lenka pedig még ennyi háttérrajzot sem ad. Hogy valóban ennek 
az érzelmi tartalomnak ábrázolása volt fontos: a „csapongó phantasiával vérző keb-
let” kapott poéta személyiségét úgy fogadta, „mint a’ Nő Férjének kezéböl köszöni 
az óhajtott halált, hogy a’ rablánczokat elkerülhesse.”9 A Kazinczynak írt, 1813. 
október 21-i hasonlata a nyolc évvel későbbi Dobozi témája, de az utalásrendszer az 
időben fordítva is működik. Az 1823-ban írt A csákányi vérmenyegző tizennégy év 
múlva mint erkölcsi példázat jelenik meg a Parainesisben: „a félénk, erőtlen hölgy 
tőrt taszít saját szívébe, hogy menekedjék üldözőjétől, kit utál”.10 Ugyanakkor fel-
tűnő, hogy a várromokhoz kötődő regemotivációt hiába keressük Kölcseynél, holott 
a Hymnus szellemében („Vár állott, most kőhalom”) a nemzeti emlékhelyekről egész 
sor verset írt: Drégel, [Régi várban], Szondi, Huszt, Munkács. Ezek azonban nem bal-
ladák, hanem – klasszikus versformájukkal is – emlékállító epigrammák. Talán ez 
a második, mélyebb értelmezése a Kisfaludy Sándortól elhatárolódás mondatainak. 
Ha a szerelmi tematikához hozzávesszük Kölcsey egyetlen kései balladáját, az Éji 
temetést (1836), a gyermekgyilkos anya zavart elmeállapotát, teljessé válhat előt-
tünk a „mindig jelenvalót éneklek” programja: a felfokozott, végzetszerű, cselekvést 
indító lelkiállapotok ábrázolása.

Vörösmartyt illetően máig él az a fejlődésrajz, hogy a Zalán futása (1825) után 
a költő keresni kezdte a verses epika kisebb műformáiban rejlő lehetőségeket, és ezek 
sorában jutott el a balladához is. Az időrend azonban mást mutat. Az ifj u vitéz (1822) 
hőse Ida szerelmi elutasítása miatt lesz törökverő hős – a név és a motiváció évized 
múlva tér vissza a Marót bán című drámában. A sokat javítgató, átdolgozó Vörös-
marty már igen korán papírra vetette legismertebb balladái első változatát: a Toldy 
Csepelben hét esztendővel előzte meg a Toldit (1829),a Zotmund pedig hattal A buvár 
Kundot (szintén 1829). Az epikus hajlamú költő balladái terjedelmesebbek és erősen 
motiváltak, ám ezzel elmozdultak a költői elbeszélés felé; felé; a kortársak az 1833, 
a Szép Ilonka és A hős sírja utáni művek közül már egyet sem tekintettek balladának. 
A műfaj hozadékát Vörösmarty is bővítette: az öreg Toldit bemutató Az ősz bajnok 
és a Kisfaludy Károllyal költői versenyben írt, a házsártos asszonyt elrabló „szegény 
tatár” adomáját feldolgozó Szép asszony vígballada, míg a Becskereki a kortárs tema-
tika és a betyárballada felé egyengette az utat.
9 Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferenchez, Álmosd, 1813. október 21. = Kölcsey Ferenc, Levelezés, I., 

1808–1818, s. a. r. Szabó G. Zoltán, Universitas, Budapest, 2005, 229.
10 Kölcsey, Összes költeményei…, 225.
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Kisfaludy Károly, az Aurora-kör irodalmi vezére már 1817 előtt kísérletezett a mű-
fajjal, ám Kölcsey hatása kellett ahhoz, hogy bátyja regéitől valamennyire is eltávolod-
hasson. Horváth János az ő balladáinak sajátosságait „a végzetes, izgalmas, fantasz-
tikus, kísérteties, tragikus történetben; a megdöbbentő hatás keresésében, valami 
sötét, lobogó regényességben, s ahhoz illő, szuggesztív keret-jelenetezésben” látta.11 
Rögtön hozzátehetjük: mindezek nem csupán és nem is elsősorban bátyja regéinek 
megőrzött vonásai, hanem saját, pályakezdő korszaka diadalmas színpadi műveinek, 
vitézi játékainak és végzetdrámáinak átmentett eszközei. A Karácsonéj (1829) a Stibor 
vajdára hajaz, a Budai harcjáték (1828) pedig olyan, mintha kiragadott jelenet lenne 
az 1820-as években tervezett Hunyadi-drámaciklusból. A balladaíró Kisfaludy Ká-
rolyt is jellemezte azonban az a rokonszenves (és Petőfi ig páratlan) kettősség, amely 
egyszerre volt képes látni és ábrázolni a jelenségek színét és fonákját. Már 1817 előtt 
az Éjjeli menyekző mellett elkészült a paródiájának ható A kísértet, a későbbiek kö-
zött a Tabán mellett ott van a Leány-bú.

Mire az 1830-as évek közepére elapadt az egykori Aurora költői körének nagy 
vál tozatosságot mutató balladaköltészete, a műfaj népszerűsége már kibontakozott. 
Ennek két oka volt. A kismesterek, Czuczor Gergely (a regék várromtematikájával) 
és Garay János (mondai feldolgozásokkal) jobban ragaszkodtak a hazai irodalmi ha-
gyományokhoz. Innen van, hogy sok esetben az ő műveik tűnnek a sokszor feldolgo-
zott történelmi témák végleges megfogalmazásainak, a szállóigék ezekből önállósul-
tak. A drégelyi ostromot Czuczor írta meg: Szondi, 1832. (Külön tanulmány tárgya 
lehetne a 150 soros, a históriás éneket hűségesen követő vers részletes egybevetése 
Arany feleakkora terjedelmű, 76 soros balladájával.) A reformkori irodalom minden 
kedvelője ismeri és idézni is tudja a Hunyadi (1837) első sorait: „Ki áll amott a szirtte-
tőn, / Hunyad magas falánál…?” Kont István történetének érvényes megfogalmazása 
viszont nem az ő, hanem Garay balladájából lett közismert: „Harminc nemes Bu-
dára tart, / Szabad halálra kész; / Harminc nemes bajtárs előtt / Kont, a kemény 
vitéz.” (1838)

A mai olvasó számára bármennyire is meglepő, az 1847-es esztendő másik nagy 
könyvsikere – Petőfi  Összes költeményei mellett – Garay Jánosnak Az Árpádok című 
kötete volt, „történeti balladák- s mondákban.”. A szintén verses Vezérhang szintén 
nyíltan vallott a műfaj tisztázatlanságáról és nyitottságáról: „S kinek tettéről nem, 
dallok híréről, / Amint adák Történet s Monda át.” A monda itt a rege szinonimája-
ként szerepel: a siker első forrása. Az „Ősvezérek” és királyok tételes listája alatt sze-
mélyenként változó verses történet olvasható, összesen 42. Közöttük az augsburgi 
ütközet, a Lehel-monda, Botond története, a Bánk bán-história. Garay tehát eposzok, 
elbeszélő költemények, drámák közismert témáit markolta egybe: a siker második 
forrása. Mindezt megtetézte egy jól megválasztott, szintén sokszor alkalmazott vers -
formával, azaz négysoros strófákkal, 10 szótagos, párosrímű sorokkal: a siker har ma-
dik forrása. Mértékét pedig közvetve Greguss Ákos, a ballada későbbi, máig emlegetett 
defi níciójának megalkotója igazolta vissza A szépészet alapvonalai című munkájában, 

11 Horváth János, Kisfaludy Károly és íróbarátai, Művelt Nép, Budapest, 1955, 92.

amely egyenesen elméletté fejlesztette Garay gyakorlatát. „A rege, ha ószerü zamatját 
veszti s kisebb körben több lantossággal [=lírával] mozog, lesz regélylyé (ballada)”. Az 
ehhez fűzött jegyzetből is kiragyog az elragadtatás: „a regélyekben az egy Garay Jáno-
sunk van. Garay sokáig készült […], s végre a legörvendetesebben lepett meg minket 
az Árpádokkal.”12

A ballada népszerűségének másik oka a szerveződő irodalmi élet intézményé-
nek, a Kisfaludy-Társaságnak pályázataiban rejlett, amelyek nem az olvasók, hanem 
a költők számát gyarapították. A Társaság három egymást követő évben (1837–1839), 
írt ki ballada-pályázatot, történelmi témában; a bírálók között Bajza József és Vörös-
marty neve is olvasható. A „száműzetett Béla herceg párviadala a pomerániai her-
ceggel”, „I. Géza királyfi ” [!] és Árpád meg a pusztaszeri törvényhozás voltak a kitűzött 
tárgyak. A díjazott és megdicsért szerzők sorában szereplő diákok (Ajtay Gyula ko-
lozsvári fi lozófus, Szilágyi István debreceni teológus) arra utalnak, hogy a kollégiu-
mok és líceumok önképzőköreiben, diáktársaságaiban is dívott a balladaírás. Meg 
természetesen – a műfaj alkalmassága révén – szavalásuk, előadásuk is. De a vándor-
színészet is műsorára vette őket mint vegyes műsorú estek, koncertek darabjait – olyan 
közönséghez is eljuttatva a szövegeket, amelynek tagjai talán írni-olvasni sem tudtak.

Ez az országos balladaírói és szavalási divat azonban felvetett egy új tematikai 
vitakérdést is. 1842-ben a pápai református kollégium Képzőtársasága is kiírta a ma ga 
ballada-pályázatát, amelynek külső bírálói voltak: Kovács Pál, a kor kedvelt győri 
írója, Stettner Ignác pápai református lelkész és – Czuczor Gergely lemondása miatt 
– Turcsányi János győri tanár. A logikai osztály hallgatója, Petrovics Sándor két mű-
vet nyújtott be, egy Lehel című balladát meg a Szín és való című költeményét. A vita 
az utóbbi kapcsán pattant ki: lehet-e ballada kortárs témájú? Az író és a lelkész el-
lentétes véleményt képviselt; a vitát végül a kollégium egyik felkért tanára döntötte el. 
Széki Béla Kovács Pálhoz csatlakozott, így a Szín és való díjat, a Lehel pedig dicséretet 
nyert. Ráadásul a győztes nemcsak kortárs, hanem egyenesen kényes helyi témához 
nyúlt: az április óta Pápán vendégszereplő színtársulat egyik fi atal színésznőjének, 
Szathmáryné Farkas Lujzának kikapós életét dolgozta fel benne az alakításai láttán 
megperzselődött, majd a valóságot megismerő és csalódott diákköltő. (Hasonló élmé-
nyeket élt át 1836-ban a vándorszínésznek állt Arany János is.) A fi atal Petőfi  a pályá-
zattól függetlenül is kísérletezett ebben a műfaji irányban: a népies románc ~ víg-
ballada korai darabja a Kuruttyó (1841) meg a ma már egyértelműen az ő versének 
tartott Ida (1843), amely a városi tematika felé tett lépésnek tekinthető. S noha az 
élet- és zsánerképek a későbbi életműben is sokszor oldanak fel balladai témát lírában 
(a Megy a juhász szamáron…-t maga a költő is „néprománc”-nak nevezte), az újabb 
fordulatig eltelt néhány esztendő. 1847 tavaszán azonban – immár a romantika min-
den lehetséges költői tartományának kipróbálása és birtokba vétele után – ismét meg-
szaporodtak a balladák. Az árva lány monológja, a betyárdialógust rögzítő Két sóhaj 
és a városi balladának minősíthető Szőke asszony, szőke asszony… egyaránt 1847. 
márciusi vers, amit a következő hónapban egy betyárballada, a Zöld Marci követett. 

12 Greguss Ákos, A szépészet alapvonalai, Kisfaludy Társaság, Budapest [sic!], 1849, 120.
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Ami azért érdekes, mert Petőfi  ekkor még nem beszélgethetett Arannyal erről a mű-
fajról, és a júniusi személyes találkozásig teljesen ismert levelezésükben sincs szó 
ilyesmiről.

Arany Gyulai Pálnak küldött, 1855. június 7-i önéletrajzi levelében értelmezésre 
váró, némileg meglepő sorokat olvashatunk az 1847–1849 közötti évekre vonatkoz-
tathatóan: „De már ekkor megkisértettem a balladának ama népi, eredeti formá-
ját, (mellyek közül, a mint tudod, legjobban sikerült Rákócziné; bár az illyeneket: 
A<rva> rab gólya – Szőke Panni, Varró leányok – szinte e nemhez lehet sorolni) – 
ellentétbe a mi németes, mesterkélt, s érzelgős vagy declamáló balladáinkkal. Petőfi  
e részben inkább utánam jött, mint megelőzött, legalább a Megy a juhász nem volt 
az én mintám, de az övéi, lehettek az én kisérleteim. (Ujabb versei közt van egypár 
aff éle.)”13 Miért kellett Aranynak – már túl első ballada-korszaka klasszikus értékű 
darabjain – egyfajta magamentést írnia, holott Petőfi  említett balladái egyikét sem 
jelentette meg életében, azok csak 1858-ban kerültek a nyilvánosság elé? Úgy véljük, 
a megoldás – amelynek részleteit persze sohasem fogjuk megtudni – az 1847. június 
1. és 10. közötti, első szalontai Petőfi -látogatás beszélgetéseiben rejlett. Arany ugyanis 
a látogatást követően, augusztus 25-i levelében szólt először balladaterveiről: „Fejér 
László forma balladákban kellene próbát tennem, azok lapban is adhatók volnának, 
és mégis elememben maradnék. Ollyanokat fogok írni Jokaynak.”14 És valóban, szep-
tember 16-án meg is jelent a Jókai szerkesztette Életképekben a Szőke Panni. Petőfi  
ennél korábban, de Szalontát követően, 1847. július 9-én írta meg második felvidéki 
útjának szerencsi állomásán a Panyó Pannit. Úgy véljük, mindez nem véletlen egybe-
esés, hanem a két költő egyeztetett a népballadákra épülő műfaji irányról, sőt talán 
a témában és a Panni névben is megállapodtak. Árulkodó az is, ahogyan a levélben 
Arany az addigi balladaköltészetet minősítette. Petőfi  1847. június 25-én, tehát 
megint csak a szalontai együttlét után, a VIII. úti levélben teljesen hasonlóan vélemé-
nyezte Kisfaludy Károly költészetét (balladáira ugyan nem térve ki), „érzelem és gon-
dolat nélküli üres dagály”-nak nevezve azt. Petőfi  a balladaköltői vonalat Koltón nem 
vitte tovább, bár 1847-es rövid balladakorszakának eredményeit 1848-ban, a Nép 
barátja számára írt történelmi példázataiban, republikánus népfelvilágosító verseiben 
kétségkívül felhasználta. Arany 1855-ben, amikor az irodalmat ellepték a petőfi es-
kedők és levelét ráadásul Petőfi  első életrajzírójának, Gyulainak küldte, érthetően 
tiltakozott a Petőfi -hatás, az epigonizmus ellen. (Később ez megfordult: Ferenczi 
Zoltán és Horváth János a Szőke Panni hatását gyanították Petőfi nél, ami – mint 
láttuk – időrendileg sem áll meg.) És talán az sem túlzás, ha a balladaírást is azok 
közé a feladatok közé soroljuk, amelyeket 1849, Petőfi  halála után Arany – magára 
hagyottan, megélhetéssel küszködve, „túlérző fájvirág”-ként – továbbvitt a még közö-
sen megbeszélt költői programból. Arany személyiségét ismerve, akár erkölcsi köte-
lességként is.

13 Arany János Gyulai Pálnak, Nagykőrös, 1855. jún. 7. = Arany János Levelezése (1852–1856), s. a. r. 
Sáfrán Györgyi – Bisztray Gyula – Sándor István, Akadémiai, Budapest, 1982, 562.

14 Arany János Petőfi  Sándornak, Szalonta, 1847. aug. 25. = Arany János Levelezése (1828–1851), s. a. r. 
Sáfrán Györgyi – Bisztray Gyula – Sándor István, Akadémiai, Budapest, 1975, 126.

Végül (anélkül, hogy a címben jelzett témakört bővíteni akarnánk) röviden azzal 
a kérdéssel szeretnénk foglalkozni: hogyan viszonyult Arany a műfaj addigi eredmé-
nyeihez és elméleti általánosításaihoz? Erre tanárként óhatatlanul rákényszerült. 
A Széptani jegyzetek és korai előzménye, a Széptani előismeretek szerint ismerte és el-
fogadta Purgstaller és Greguss megállapításait az átmeneti műfajiságról: „a ballada 
[…] valamelly tömöttebb eseménynek főbb pontjain lyrai rövidséggel, gyorsasággal 
szökdel végig.” Példának Kölcsey Doboziját és Garayt hozta fel,15 akinek ciklusa ősze-
rinte is „irodalmunk egyik kincsét képezi.” Ugyanakkor – szintén nem előzmények 
nélkül – igyekezett is különbséget tenni ballada és románc között, kevés sikerrel. 
Amazt északinak és végzetszerűnek (túl volt már a skót és a skandináv balladakincs 
tanulmányozásán és első fordításain), emezt déli eredetűnek és cselekvő hőst fel-
vonultatónak látta. Eszerint viszont Vörösmartytól nemcsak Az ősz bajnokot, de 
a Szilágyi és Hajmásit, valamint a Kont-történet feldolgozásait is románcnak kellett 
minősítenie. A megoldatlan műfaji kérdések kibogozását a katedráról is folytatta: 
az 1854/55-ös tanévben a VI. osztállyal Kisfaludy Károly balladáit, a Karácsonéjt és 
a Budai harcjátékot, 1855/56-ban pedig a következő VI. osztály kapta feladatul a Szi-
lágyi és Hajmási újradolgozását, valamint a Kisfaludy Társaság hajdani pályatételét 
(„Béla királyfi  párviadala: Történeti balladában.”) és számunkra most a legfontosab-
bat, a „Szondi hős halála Drégelnél” témát. A műfaj pedig: „Történeti episod vagy 
költemény.”16

Arany nem oldotta meg a balladadefi níció elméleti kérdéseit. Szerencsénkre a bal-
ladaköltőnek is kiváló Goethe igazához tartotta magát, Mephistofeles szavaihoz, 
Márton László magyar szövegével:

Pajtás, minden elmélet szürke,
És zöld az élet aranyfája.17

15 Arany János, Prózai művek, I., s. a. r. Keresztury Mária, Akadémiai, Budapest, 1962, 654–655.
16 Arany János, Hivatali iratok, I., Nagyszalonta – Nagykőrös – Budapest (1831–65), s. a. r. Dánielisz 

Endre – Törös László – Gergely Pál, Akadémiai, Budapest, 1966, 211–213.
17 Johann Wolfgang von Goethe, Faust. A tragédia első része, ford. Márton László, szerk. Kocziszky 

Éva, IKON, Budapest, 1994, 89.


