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Pap Kinga

A bűn misztériuma Arany János 
balladaköltészetében

– avagy, hogy lehet beszélni arról, ami van, 
de úgy tudjuk, hogy nincs… –

	 	 	 Mottó:	
	 	 	 „A mosógép a lepedőt 
   lágyan zúgva csak mossa, mossa.
   Ágnes nem meri kikapcsolni.
   Áll mellette, nézi zokogva.” 

	 	 	 	 	 	 	 (Orbán	János	Dénes:	
       Egy ballada redukciója)

1. Bevezető gondolatok 

A	bűnt	tematizáló	Arany-balladák	újraolvasása,	elemzése	nem	állhat	meg	a	meglévő	
szakirodalom	eredményeinek	összegyűjtésénél,	a	belőlük	való	válogatásnál,	a	tovább-
írásnál,	anélkül,	hogy	szembe	ne	nézne	az	elmúlt	kétszáz	év	„változó időinek”	a	bűnér-
zékelést	is	érintő	átalakulásával.	
A	 vétek	 és	 a	 bűn	 olyan	 téma,	 amelyben	 jelenleg	 egyenesen	 korszakos	 változás	

megy	végbe.	Az	a	veszély,	hogy	csúcs-témából	nem-téma	lesz.	Az	emberek	vétkessé	
válásának	képzete	szemlátomást	egyre	jobban	elpárolog.	Sőt	a	bűnnek	az	erkölcsteo-
lógiában	majdnem	mostanáig	egyenesen	központi	fogalma	ma	sokak	számára	egzoti-
kus	maradványnak	tűnik	a	középkor	idejéből,	a	bűnös	pedig	annyi	valóságtartalommal	
bír	szemükben,	mint	egy	angol	kastély	kísértete.	Hogy	törvények	és	normák	vannak,	
azt	még	elviseli	korunk	embere,	ha	nem	is	szívesen,	de	hogy	bűnök	is	vannak,	egyre	
inkább	értetlenségbe	ütközik,	az	ilyenfélét	alig	tarthatja	valószínűnek.
A	vétekérzékelés	változását	a	teológia	háttérbe	kerülése,	a	szekularizációt	előké-

szítő	filozófiai	gondolkodás	és	az	ember	viselkedésével	foglalkozó	modern	tudomá-
nyok	 fellendülése	közös	 erővel	 alapozta	meg.	Az	 a	mélyebb,	 komplexebb	 ismeret,	
melyet	ez	utóbbi	az	emberről	közvetített,	alapvetően	megkérdőjelezi	a	személy	vét-
kezhetőségét.	Az	nem	vitatható,	hogy	az	embernek	vannak	negatív	cselekedetei,	de	
nem	alkalmasabb-e	az	ilyen	cselekvést	egy	betegség	kifejeződésének,	pszichikai	fixá-
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lódásnak,	fejlődési	rendellenességnek,	gyengeségnek,	szociológiai	adottságnak,	vagy	
az	ember	törzsfejlődéséhez	szükséges	túlzott	agresszivitás	eredményének	tekinteni?	
Ezen	 elképzelések	hátterében	 az	 a	megfontolás	 húzódik,	 hogy	 a	 felelősség	 és	 vé-
tek	 elfogadása	 az	 emberiség	 fejlődésének	 időközben	meghaladott	 tudomány	 előtti	
stádiumába	tartozik.	Eme	kifejezett	elméleti	vitatás	mellett	nem	kevésbé	jelentős	a	
témától	való	tényleges	tartózkodás.	A	világkép	kialakításában	a	vétekre	gondolás	nem	
játszik	szerepet,	az	életérzésben	nincs	helye.
Érdekes	módon	ez	nem	 jelenti	 az	 erkölcs	 elutasítását,	 a	morál	 jelenleg	minden	

vitán	fölül	áll.	Az	embernek	nagyon	is	erkölcsösnek	kell	lennie,	és	ekképpen	kell	cse-
lekednie.	A	morál	utáni	kiáltást	korunkban	nem	lehet	elhallgatni,	sőt	olykor	a	hittől	
üres	térben	még	harsányabban	hangzik,	mivel	az	erkölcs	immár	az	egyetlen	támasz.	
De	korunk	azt	óhajtja,	hogy	ez	bűn	nélküli	morál	legyen.1
Miközben	a	morálról	és	a	morális	követelésekről	szóló	beszéd	mindig	magába	fog-

lalta	az	erkölcsi	kudarcot	is,	és	ez	bűnnek,	véteknek	számított,	okvetlenül	felmerül	a	
kérdés,	hogy	a	bűn-fogalom	eltűnése	nem	teszi	e	tönkre	előbb-utóbb	magát	a	morált	
is,	hiszen	a	morális	igény	föltétlensége	aligha	megélhető	ott,	ahol	a	tényleges	vétek	
lehetősége	alapvetően	eltűnik.

2. A bűn teológiai megközelítése

Ha	már	az	előző	fejezetben	megállapítottuk,	hogy	a	bűnről	intellektuális	körökben	
nem	illik	beszélni,	akkor	feltétlenül	magyarázatra	szorul,	hogy	ezen	intellektuális	ta-
buszegést	mégis	mi	indokolja	éppen	az	Arany-balladák	interpretációjakor.
Köztudomású,	hogy	Arany	János	poétikai	anyanyelvének	kialakulását	négy	nagy	szel-

lemi	hagyomány	befolyásolta,	hiszen	költészetére	(az	idomban	esztétikummá	sürűsödő	
eszme	alakulására)	egyaránt	hatással	volt	az	ókori	időkre	visszanyúló	pogány	és	keresz-
tény	szemléletet	tükröző	európai	irodalom,	a	magyar	nép	keresztény	és	pogány	elemeket	
tartalmazó	szellemi	hagyatéka,	a	17–18.	század	gondolkodástörténetében	gyökerező	19.	
századi	racionalizmus,2	végezetül	az	ó-	és	újszövetség	által	közvetített	zsidó–keresztény	
hagyomány.	Vagyis	Arany	kifejezetten	biblikus	alapon	(is)	ismeri	az	ember	vétkességének	
problémáját,	ennek	sajátosan	az	ember	és	Isten	kapcsolatában	gyökerező	transzcendens	
voltát.	Ez	indokolja	a	bűn	belső	természetének	teológiai	megvilágítását.	
Már	Szent	Ágoston	évszázadokkal	ezelőtt	rögzíti	a	bűnről	való	beszéd	kereteit:	

„Kerestem	a	rossz	eredetét,	de	nem	találtam	megoldást.	Mert	a	gonoszság	(...)	misz-
tériuma	(2Tesz	2,7)	csak	a	hit	misztériumának	fényében	válik	láthatóvá.”3	Vagyis	nem	
a	racionalizmus,	a	 tiszta	ész	kritikája	 rekeszti	ki	a	bűnről	való	beszédet	a	filozófiai	
gondolkodásból,	hanem	minden	olyan	filozófia,	 amely	 tagadja	 Istent,	önmagát	 re-
keszti	ki	a	bűnről	való	gondolkodásból.	Ez	magyarázza	korunk	iszonyodását	a	bűn-
től,	mert	ha	van	bűn,	akkor	van,	aki	előtt	az	ember	vétkessé	válik.

	 1 helMut WeBer: Általános	erkölcsteológia.	Budapest,	2001.	Szent	István	Társulat,	286–288.	[WeBer, 2001.]
	 2	 Br.	podMAniczky pálné VArGhA	ilonA: Arany	János	és	az	evangélium.	Budapest,	1999.	Sola	Scriptura,	17.,	28–29.	
[podMAniczky, 1999.]

	 3 szent áGoston:	Confessiones.	7,	7,	11:	CCL	27,	99	(PL	32,	739).
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A	bűn	misztériuma	Arany	János	balladaköltészetében

A	Katekizmusban	olvassuk:	„Ahhoz,	hogy	valaki	megérthesse	a	bűn	mibenlétét,	el-
sősorban	el	kell	ismernie	az	embert	Istenhez	fűző	mély	köteléket,	mert	e	kapcsolaton	
kívül	a	bűn	rosszasága	a	maga	lényegében	–	mint	Isten	elutasítása	vagy	szembehe-
lyezkedés	vele	–	nem	fedezhető	fel,	de	továbbra	is	megterheli	az	ember	életét	és	tör-
ténelmét.”4	Mindenek	előtt	látnunk	kell,	hogy	a	bibliai	bűn-értelmezés	merőben	kü-
lönbözik	az	ókori	pogány	mítoszoktól	atekintetben	is,	hogy	a	bűn	princípiumát	nem	
tartja	az	emberi	élet	velejárójának.	Az	ember	nem	a	jó	és	rossz	harcából	született,	s	
testébe	sincs	belegyúrva	a	legyőzött	gonosz	isteni	élete,	mint	ahogy	arról	az	Enuma-
Elis babiloni	mítosz	beszél.	A	jó	és	gonosz	tudása,	az	ősbűn	nem	is	a	teremtettségből	
fakadó	 isteni	 adomány	–	hiszen	 az	 Isten	 az	 embert	 jónak	 teremtette	–,	hanem	az	
elbukásból	eredő	ragadomány	–	mondja	a	református	dogmatikus,	Szűcs	Ferenc.5

A	Westminsteri	és	a	Genfi Katechizmus is	az	emberi	élet	célját	abban	jelöli	meg,	hogy	
a	teremtő	Istent	megismerje	és	őt	dicsőítse.	Ezáltal	az	istenismeret	és	istentisztelet	
a	 teológiában	szorosan	összekapcsolódik.	A	gyümölcs	 szakításában	megnyilvánuló	
szembehelyezkedés	 és	 gőg	 következménye,	 hogy	 a	 dicsőségből	 és	 tökéletességből	
kiestek	mindketten,	az	ember	és	felesége,	 így	Isten	dicsőségének	torz	 tükörképévé	
váltak.	Az	istenképűségnek	ez	a	széttörése	nem	egyszerűen	az	istenismeret	hiányát	
hozta	magával,	 hanem	–	 amint	Brunner	mondja	 –,	 ennek	 az	 ellenkezőjét:	 a	hamis 
istenismeretet	és	istentiszteletet.	
Teremtményi	 léte	ellentétévé	válni,	bűnt	elkövetni	az	egész	teremtett	világban	

csakis	az	ember	képes.	Az	ősbűn	ezáltal	nem	csupán	privatio boni,	hanem	az	ember	
lázadása.	Az	„olyanok lesztek, mint Isten”	őstévedése	az,	hogy	az	ember	Isten	dicsőségét	
is	magának	követeli,	ahelyett	a	dicsőség	helyett,	amire	Isten	maga	hívta	(Zsolt	8,7.).6	
Ezen	hivatás	be	nem	teljesítésében	ragadható	meg	az	ember	tulajdonképpeni	tragé-
diája.
A	bűn	tehát	nem	egy	alternatív	cselekvés,	ezért	nem	lehet	a	szabadság	kitágulásá-

nak	eszköze	–	ahogy	sokan	magyarázzák	a	tiltott	gyümölcs	szakításának	okát	–,	de	
nem	lehet	az	istenné	válás	eszköze	sem,	ahogy	a	gonosz	kígyó	interpretálja	a	terem-
tés-történetben.	A	kígyó	bíztatása	kettős	hazugságot	rejt,	egyrészt,	hogy	az	istenség	
lényegét	a	jó	és	rossz	tudásának	szabadságában	rögzíti,	amely	szabadságból	eszerint	
az	ember	a	teremtéskor	nem	kapott,	miközben	paradox	módon	éppen	arra	bíztatja	
az	embert,	hogy	szabadon	döntsön	Istennel	szemben,	vagyis	a	szabadság	nem	lehet	
a	szakítás	eredménye,	mert	a	szembefordulás	akarásának	előfeltétele.	Másrészt,	hogy	
olyan	utat	vázol	az	ember	számára,	mely	szerint	Isten	nélkül,	éppenséggel	Isten	neg-
ligálásával	eljuthat	az	isteni	státusig,	vagyis	az	ember	Isten	helyére	állhat.

A	tudás,	a	megismerés	a	Bibliában	sohasem	csak	intellektus	dolga,	mindig	a	test	cse-
lekedeteinek,	a	fizikai	tapasztalásnak	a	rendjébe	is	tartozik,	elég,	ha	a	szexualitásra	gon-
dolunk,	a	férj	akkor	ismeri	meg	feleségét,	ha	szeretkezett	vele.	A	jó	és	rossz	tudása	tehát	

	 4	 A	Katolikus	Egyház	Katekizmusa.	I.	cikkely,	7	§./385	pont.	Forrás:	http://www.katolikus.hu/kek/tartalom.html.	
(utolsó	nézet:	2017.05.15.)

	 5  szűcs Ferenc:	Teológiai	 etika.	Budapest,	1993.	Református	Zsinati	 Iroda,	33.	Forrás:	http://radaygyujtemeny.
hu/Teologiai_Etika.pdf?x60150	(utolsó	nézet:	2017.04.02.)

	 6  szűcs Ferenc:	Az	istentisztelet	a	református	dogmatika	szempontjából.	In:	Collegium	Doctorum	I.	1.	2005.	38–
48.	Forrás:	http://www.reformatus.hu/lap/gyakorlatiteologia/bejegyzes/10/	(utolsó	nézet:	2017.04.03.)
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nem	áll	meg	az	ész	felismerő	működésénél,	hanem	effektív	cselekvő	aktust	 is	 jelent,	
vagyis	megtehetitek	a	jót	és	a	rosszat	is.	Ha	tehát	tudjuk,	hogy	a	szabadság	a	bűn	előtt	
is	létezett	–	hiszen	enélkül	a	bűnt	nem	lehett	volna	elkövetni	–,	és	azt	is	tudjuk,	hogy	az	
Isten	mint	léttökéletesség	képtelen	a	rosszra,	tőle	teljesen	idegen	a	bűn,	ugyanakkor	a	
legszabadabb	lét(ező),	akkor	a	rossz	választása	nem	lehet	a	szabadság	kiteljesedésének	
útja,	hanem	éppen	annak	beszűkülését	okozza,	ezen	keresztül	pedig	a	teremtett	világ	
lerontását	eredményezi,	közvetve	pedig	lázadás	az	ellen,	aki	a	semmiből	teremtett.	
A	bűn	 tehát	 szakítás	 Istennel,	 létezés	a	 léttökéletességgel	való	közösség	nélkül,	

mely	éppen	a	szétszakítottság	élményéből	kiindulva	nemcsak	téves	istenismerethez,	
hanem	téves	emberismerethez	is	vezet,	hiszen	a	teremtésben	kapott	hatalmat,	mely	
egy	szóban	a	szeretet	cselekedeteiben	foglalható	össze,	a	másik	ember	fölötti	hata-
lommá	degradálja.	Ezzel	szorosan	összefügg	a	bűn	jövőre	mutató	perspektívája,	mely	
be	is	zárja	az	embert	Isten	nélküli	világába,	hiszen	a	kígyó	ígéretében	az	is	benne	fog-
laltatik	–	ez	az	ember	divinizálódásának	eredménye	–,	hogy	nemcsak	meg	tudja	tenni	
a	 jót	és	a	rosszat,	hanem	arról	az	ember	maga	állapíthatja	meg,	hogy	az,	amit	tett,	
jó	vagy	rossz.	Így	az	ember	mindennek	a	mértéke	lesz	(de	kicsoda	az	az	ember,	aki	
mérce	lehet?),	így	nincs	végső	igazság,	amihez	viszonyítani	kellene,	ebben	az	erkölcsi	
világban	minden	relatív,	a	jó	és	a	rossz	is.
A	keresztény	teológia	a	bűn	kapcsán	azonban	nem	áll	meg	az	ember	eme	nagy	

tragédiájánál,	hanem	örömhírt	mond,	hiszen	az	a	megállapítás,	hogy	az	ember	min-
denestől	fogva	bűnös,	az	isteni	szeretet	szempontjából	egyet	jelent	azzal,	hogy	min-
denestől	 fogva	kegyelemre	szorul,	nem	részleges	 javításra,	hanem	újjászületésre	és	
újjáteremtésre.	Így	a	bűnről	szóló	 ismeret	tulajdonképpen	Krisztus-ismeret,	hiszen	
Krisztus	a	második	Ádám,	akiben	minden	helyre	áll,	az	ezt	továbbadó,	tanúsító	hit	
pedig	így	válhat	re-ligio-vá,	az	újrakötés	eszközévé,	új	életté	isten	és	ember	között.

3. A bűn misztériuma

A	 bűn	 belső	 természetéből	 adódik	 misztérium	 volta,	 nemcsak	 megvalósulásához	
(vagyis	létének	lényegéhez)	tartozik	szorosan	a	leplezés,	hanem	–	bár	az	emberi	vilá-
gunkat	mindenestül	átjárja	–,	a	bűn–bűnös–bűnhődés	viszonya	is	a	megismerés	elől	
homályba	burkolózik,	hiszen	a	bűnből	 főként	az	áldozatra	gyakorolt	hatást,	a	kár-
okozás	eredményét,	az	áldozat	szenvedését	érzékeljük,	miközben	ez	kívül	van	a	bűn	
tulajdonképpeni	fogalmán.	Ez	a	titokzatosság,	megragadhatatlanság,	a	megismerés	és	
elbeszélés	nehézsége	teszi	vonzóvá,	és	egyben	kihívássá	az	alkotó	elme	számára.
A	bűn	kiterjedése	az	időben	három	irányból	ragadható	meg,	ez	a	három	irány	az	

előtte,	alatta	és	utána	perspektívájában	rögzíthető.	Valamilyen	módon	a	titokzatosság	
mindhárom	 irányban	 érvényesül.	A	bűn	 a	 bűn	 elkövetése	 előtt,	 a	 csábítás	 idősza-
kában	 abszolút	 titokként	 jelentkezik,	hiszen	olyan	 eseményként	kínálja	magát	 a	 rá	
vágyakozó	személy	számára,	amely	mindenestül	a	„jobb	életet”	szolgálja.	Ha	a	bűnt	
elkövetni	vágyó	személy	a	bűn	elkövetése	előtt	megtapasztalná	a	bűn	rá	váró	követ-
kezményét,	a	bűnös	létállapotot,	a	tulajdonképpeni	bűnhődést,	nem	vágyna	a	bűnre,	
és	nem	is	követné	el,	mert	a	bűnben	nincs	nyereség.	A	csábítás	időszakában	tehát	a	
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bűn	titokjellege	abban	áll,	hogy	nem	annak	 látjuk	a	bűnt,	ami.	Ágnes	visszafordít-
hatatlan	megbomlásának	végérvényessége	is	ahhoz	a	felismeréshez	köthető,	amikor	
a	 férfi,	 aki	miatt	 a	bűnt	vágyta,	vádlójává	válik,	 akkor	omlik	össze,	 amikor	 a	 jobb	
élet	reménye	is	összeomlik.	A	bűnt	pedig	annak	látja	ami,	értelmetlenséggé,	végzetes	
veszteséggé,	feldolgozhatatlansággá	degradálódik.
Az	elkövetés	pillanatát	is	misztérium	kíséri,	hiszen	kell,	hogy	a	bűn	titokban	tör-

ténjék,	a	másik	ember	elleni	cselekedet	tulajdonképpen	az	ember	jogtalan	divinizáló-
dása,	ezért	nyilvánosan	vállalhatatlan.	A	bűnelkövetés	tabuja	is	efelé	hat,	hogy	a	bűn	
elkövetője	ne	keresse,	és	ne	vállalja	a	nyilvánosságot.	Ha	már	egy	korábban	bűnnek	
gondolt	eseményt	minden	leplezés	nélkül	tesznek,	akkor	a	nyilvánosan	vállalt	cselek-
mény	immár	az	esemény	bűnjellegének	átalakulását	jelzi.
A	bűn	titokjellege	utána	 is	érvényesül,	ugyan	a	bűn	 láthatóan	hat	arra,	aki/ami	

ellen	elkövették,	ez	a	bűn	következménye	evilág	rendjében,	ez	azonban	kívül	van	a	
tulajdonképpeni	a	bűn–bűnös–bűnhődés	bűvös	körén,	ez	az,	ami	a	bűnből	látható,	
empirikusan	vizsgálható.	Az	emberi	szem	számára	azonban	láthatatlan	módon	a	bűn	
a	lélek	mélyén	visszahat	az	elkövetőre,	a	bűnösre	is,	ez	a	következmény	a	bűn	transz-
cendes	jellegével	függ	össze.	Ezt	a	lelki	folyamatot	bűnhődésnek	nevezzük,	mely	a	
bűn	szükségszerű	következménye,	az	emberi	szem	számára	közvetlen	módon	látha-
tatlan,	csupán	a	cselekedetekből	kikövetkeztethető.	
A	bűnös	a	bűn	transzcendens	következményéről,	a	lelki	szétszakítottságról	a	lelkiis-

mereten	keresztül	szerez	tudomást.	A	lelkiismeret,	ahogy	a	görög	és	latin	neve	is	jelzi,	
olyan	belső	ismeret,	amely	természete	szerint	együtt	tudás,	ebből	a	tudásból,	a	rossz	
lelkiismeretből	 fakadóan	 születik	meg	a	bánat,	mely	ugyan	kínzó	és	 rettenetes,	de	 a	
megfordulás,	megigazulás	egyetlen	lehetséges	útja.	A	második	Helvét	hitvallás	a	bánat-
ról	két	fontos	dolgot	állapít	meg,	hogy	a	bűnbánat	Istenhez	való	őszinte	odafordulás,	
ugyanakkor	a	bűnbánat	Isten	ajándéka,	ez	azonban	láthatalan,	tudományosan	nem	teo-
retizálható,	a	vallás	és	poétika	eszközeivel	azonban	megragadható,	elbeszélhető.	

3.1. A lelkiismeretről alkotott teológiai és filozófiai elképzelések

A	biblia	 előtti	 koroknak	 is	 van	 lelkiismeretfogalmuk.	Már	 az	 egyiptomi	 írásokban	
beszélnek	 arról,	 hogy	 az	 ember	 a	 bensejében	 átél	 egy	 instanciát,	 amely	 kritikusan	
kíséri	magartartását,	korholja	és	vádolja	a	vétkest.7	Ennek	az	instanciának	neveként	a	
„szív”	szót	használják.	Később	klasszikussá	lett	a	görög	terminológia,	a	„szüneidészisz”,	
melynek	legkorábbi	említése	Démokritosz	egy	töredékében	található	(Kr.	e.	5.	sz.).	
Először	semleges	értelemben	használják,	„tudni valamiről”,	később	azonban	kialakul	a	
máig	jellegzetes	értelme,	miszerint	erkölcsi	tényállásokról	való	tudás,	„együttlátás”.	Itt	
válik	intellektualista	fogalommá,	hiszen	a	morál	világában	a	ráció	szükséges	és	ille-
tékes.	Később	a	latinok	is	átveszik	a	fogalmat,	a	szó	tükörfordítása	a	„constiencia”,	
mely	egyrészt	racionális–logikus	valóságot	jelez,	másrészt	a	fogalomnak	isteni	jelleget	
is	tulajdonít,	Ovidiust	idézve:	„deus in nobis”.8	
	 7 h. Bonnet:	Reallexikon	der	ägyptischen	Religionsgeschichte.	Berlin	1952.	215.,	297.
	 8 WeBer, 2001. 198.
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Az	Ó-	és	Újszövetség	is	lelkiismeret	helyett	a	„szív”	megjelölést	használja,	de	a	val-
lásgyakorlás	szempontjából	nem	ez	a	fontos,	hanem	az	állandó	odafigyelés	Istenre.	
Pál	az	első,	aki	a	görög	szüneidészisz	fogalmát	alkalmazza,	megbecsülését	mutatja,	de	
nem	hallgatja	el	határait.	Számára	a	lelkiismeret	azért	jelentős,	mert	benne	dől	el	az	
ember	Isten	előtti	sorsa,	nem	kevesebbről	van	itt	szó,	mint	üdvösségről	és	kárhozat-
ról.	Elvileg	nála	ez	egy	szubjektív	valami,	aminek	az	ember	etikai–vallási	integritását	
kell	igazolnia.	Nem	végső	mérce,	határa	Isten	igéjében	van,	rászorul	a	megtisztításra,	
vagyis	az	Isten	kegyelmére,	tehát	szoros	kapcsolatban	áll	a	hittel.	

Az	Ó-	és	Újszövetségtől	idegen,	hogy	a	szív	önálló	nagyság	az	emberben,	mindig	csak	
egy	behatárolt	és	relatív,	Istenre	vonatkoztatott	és	benne	határát	meglelő	valóságként	je-
lenik	meg.	Vagyis	a	rossz	lelkiismeret	vádaskodásának	is	van	határa	Istennél.	Az	ember	
nincs	reménytelenül	kiszolgáltatva	lelkiismerete	bűnvádjának,	mint	a	görögök	oly	sok	
mítoszában.	A	vétkét	Isten	előtt	hordozhatja,	és	ott	szabadulhat	meg	tőle.	Az	utolsó	szó	
nem	a	vádló	és	ítélő	lelkiismereté,	hanem	Istené,	aki	szereti	az	embert,	és	gondoskodik	
róla.	Az	Ágnes asszonyban	mintha	a	pogány	és	keresztény	hagyomány	egyszerre	volna	
jelen,	hiszen	a	ballada	szövegteste	a	kínzó,	Ágnes	bomlását	előidéző	rossz	lelkiismeret	
mintapoézise,	ugyanakkor	a	költeményt	spirálisan	átölelő	litániázásra	emlékeztető	ref-
rén	mégiscsak	az	isteni	irgalomban	határt	szab	e	kínzó	gyötrelemnek,	anélkül	azonban,	
hogy	Ágnes	számára	valódi	békesség,	harmónia	származna	belőle.
Összefoglalva	 a	 lelkiismeret	 a	bibliában	gyökeresen	emberi	 realitás	marad,	 iste-

nítésről	szó	sem	lehet,	még	úgy	sem,	hogy	ez	Isten	szava.	Sokkal	 inkább	az	 isteni	
kegyelem	tárgya,	olyasvalami,	ami	önmagától	még	nem	teljesít	semmi	helyeset,	melyet	
mivel	ki	van	téve	a	tévedésnek,	Istennek	kell	megmentenie.9	
A	 skolasztika	 utáni	 filozófia	 az	 ateista	 nézetek	 előrenyomulásával	 két	merőben	

ellentétes	intrepretációs	utat	nyit	meg	a	lelkiismeret	problematikájában.	Fejlődésnek	
indul	a	lelkiismeret	szabadságának	gondolata,	ezt	Luther	még	Krisztus	felől	nézte,	a	
felvilágosodás	szekularizálásában	azonban	éppen	ez	a	dimenzió	rövidül	meg,	a	foga-
lom	értelmezése	mögül	eltűnik	a	teológiai	alap.	A	lelkiismeret	magától	minősül	jónak,	
a	lelkiismeret	maga	lesz	a	tekintély.	Az	ember	már	csak	önmagának	felelős.	Ez	a	sze-
mélyiség	bálványozásának	fénykora.	Rousseau	számára	a	lelkiismeret	a	természet	egy	
darabja,	ezért	alapvetően	jó,	és	minden	gyanún	fölül	áll:	„Lelkiismeret,	lelkiismeret,	ó,	
te	isteni	ösztön,	örök	és	mennyei	hang”.	Kant	–	egy	antik	képre	visszanyúlva	–	belső	
ítélőszékhez	hasonlítja,	amelyet	mint	törvényhozót	és	vádlót	egyszersmind	feltétlen	
tekintély	illet	meg.10	Végül	Fichte	szerint	az	egyén	lelkiismerete	egyáltalán	a	végső	és	
legfőbb	instancia,	amely	„magasabb	bírót	nem	ismer	el	maga	fölött”.11

A	másik,	merőben	ellentétes	út	a	 lelkiismeret	 leértékelését	eredményezte.	Scho-
penhauer	mély	szkepszist	nyilvánít	a	 lelkiismeret	erősségével	és	megbízhatóságával	
szemben,	amelynek	meggyőződései	–	véleménye	szerint	–	nagy	mértékben	babona-
ságból,	 emberfélelemből	 nőnek.12	 Hegel	 bizonytalan	 instanciának	 tartja,	 amelynek	

	 9 p. hilsBerG:	Das	Gewissen	im	Neuen	Testament.	In:	Theologische	Versuche	9.	1977.	145–160.
10	 Metaphysik	der	Sitten.	2	Teil	(Tugendlehre).	Werkw	in	sechs	Bänden.	Hg.	W. Weischedel	(Darmstadt	1970/71)	
IV,	573.

11	 Das	System	der	Sittenlehre.	Ausgewählte	Werke	in	sechs	Bänden.	Hg.	F. Medicus,	Darmstadt,	1962.	II.,	568.
12	 Über	die	Grundlage	der	Moral.	Sämtliche	Werkw	Hg. A. hüBscher,	Leipzig,	1938.	IV.,	192.
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objektív	mércékhez	 kell	 igazodnia,	 számára	 ezek	 elsődlegesen	 és	 összefoglaltan	
az	 államban	 adottak.13	 Még	 pontosabban	 a	 lelkiismeret	 aztán	 trónfosztott	 lesz	
Nietzschenél	és	a	baloldali	hegeliánusoknál.	Nietzsche	egy	beteg	lélek	kérdéses	és	az	
embert	kínzó	jelenségének	látja.14	L.	Feuerbach	–	miként	az	isteneszmét	–	elválaszt-
ja	mindenféle	transzcendenciától,	és	tisztán	evilági	valóságnak	tekinti,	amelyet	ezért	
az	ember	mindenestől	megmagyarázhat.15	Ezzel	a	váltó	át	lett	állítva,	a	lelkiismeret	
tisztán	empirikus,	evilági	szemlélete	felé,	aminek	elméleti	kidolgozására	a	következő	
időben	főként	a	mélylélektan	tett	kísérletet.	
Érdekes	módon	a	lelkiismerettel	kapcsolatos	merőben	két	ellentétes	út	a	bűnt	il-

letően	korunkra	ugyanazt	a	következményt	szülte,	a	bűn	teljes	relativitását,	hiszen	ha	
a	lelkiismeret	a	beteg	lélek	szüleménye,	akkor	egyenesen	tilos,	de	minimum	butaság	
ennek	a	beteg	 instanciának	az	 értelemszerűen	beteg	és	kínzó	gondolataival	 foglal-
kozni,	el	kell	hallgattatni.	Ha	viszont	a	lelkiismeret	a	legfőbb	instancia,	a	személyiség	
magva,	ugyanakkor	pusztán	evilági	képződmény,	akkor	nemcsak	arról	van	szó,	hogy	
csupán	az	egyén	ismerheti	saját	lelkiismerete	szavát,	és	hogy	erre	szabad,	hanem	arról	
is,	hogy	ez	az	ismeret	tőle	magától	származik,	nincs	olyan	végső	igazság,	amelyhez	
a	vétket	 lehetne	mérni,	ez	kizárólag	az	ember	belső	ügye	 lesz.	Ez	pedig	újabb	két	
következményt	 szül,	 egyrészt,	hogy	a	bűn	akkortól	 számít	bűnnek,	ha	kiderült,	 és	
büntetni	kell,	a	másik	következmény	–	mivel	a	bűnös	mindig	tudja,	hogy	bűnös	az	
elméletektől	függetlenül	–,	hogy	a	vétkesnek	nincs	kihez	fordulnia	a	maga	kínzó	lelki-
ismeretfurdalásával,	nincs	Isten,	aki	határt	szab	a	bűnhődésnek,	akinél	van	bűnbocsá-
nat.	Érdemes	volna	elgondolkoznunk	ebből	a	szempontból	azon,	hogy	éppen	a	jóléti	
társadalmakban,	az	ember	teljes	„felszabadítása”	mellett	hogyan	válhat	a	depresszió	
–	a	lélek	betegsége	–,	napjaink	népbetegségévé?	Itt	tartunk	ma	a	változó	idők	válto-
zó	bűn-	és	lelkiismeretfogalmával,	melyet	részleteiben	azért	világítottunk	meg,	mert	
ezek	a	felhalmozott	elméletek	az	interpretátor	személyén	keresztül	–	kimondva	vagy	
kimondatlanul	–	hatást	gyakorolnak	a	mindenkori	irodalomértésre	is.	

4. A ballada, a vallomás Arany-formája, 
megmutatkozás a meg nem mutatkozásban 

A	balladaforma	a	drámaiság	és	a	költőiség	összekombinálása	által	úgy	újítja	meg	a	ver-
ses	elbeszélést,	hogy	az	elhallgatásnak	legalább	akkora	poétikai	teret	enged	mint	a	be-
szédnek.	Arany	számára	valódi	költői	kihívás,	hogy	a	bűn	tematikájában	–	mely	amúgy	
is	a	megismerő	értelem	számára	alig	megközelíthető	–	a	beszéd	minimumával	a	mondás	
maximumát	érje	el.	A	bűn	misztérium	jellegének	és	a	ballada	elliptikus	alkatának	talál-
kozása	roppant	poétikai	lehetőségeket	kínál	Arany	számára,	mert	így	a	bűn	témájáról	a	
témához	illő	módon	beszélhet.	Tartalom	és	forma	ilyen	páratlan	találkozása	a	tökéletes	
művészi	szépség	születésének	biztosítéka.	A	Széptani jegyzetekben	beszél	az	idom	jelen-
tőségéről,	hiszen	az	eszme	aképpen	válik	esztétikummá,	hogy	idomban	és	az	idom	által	
13	 Grundlinien	der	Philosophie	des	Rechts.	Sämtliche	Werke.	Hg.	h. Glockner,	Stuttgart,	1964.	VII,	196–198.
14	 Zur	Genealogie	der	Moral.	Kritische	Gesamtaufgabe.	Hg.	G. colli-M MontinAri,	Berlin,	1968.	VI/2.,	337–340.
15	 Schriften	zur	Ethuk	und	nachgelassene	Aphorismen. Sämtliche	Werke,	Stuttgart,	1960.	X.,	278–287.
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szólal	meg.	Ugyanakkor	maga	hangsúlyozza,	hogy	természete	a	balladának	[…],	hogy	
nem	a	 tényeket,	hanem	a	 tények	hatását az	érzelemvilágra,	nem	a	szomorú	történetet,	
hanem	annak	tragikumát	fejezi	ki	mennél	erőssebben.	Magukból	a	tényekből	s	járulé-
kaiból,	mint	idő,	hely,	körülmény,	csupán	annyit	vesz	föl,	amennyi	múlhatatlanul	szük-
séges.16	Greguss	éppen	ebben	látja	a	balladák	páratlan	értékét,	ő	írja:	„Arany	a	rútat	is	
szépen	tudja	előadni,	különösen	az	által,	hogy	tudja	elő	nem	adni”17.	A	legmocskosabb	
tárgy	a	legtisztábban,	a	legszörnyűbb	a	leggyöngédebben	van	tárgyalva.
Az	Arany	János-i	reflexiókból	kiolvashatóan	az	igazi	autentikus	balladát	a	műfaji	sajá-

tosságok	funkcionális	használata	jellemzi,	fokozott,	koncentrált	intenzitásával	tűnik	ki,	di-
menzióteremtő	aktivitással,	szugeráló,	implikáló,	hangulatteremtő	karakterrel	rendelkezik,	
és	erősen	lelki	érdekeltségű.18	Így	érthető,	hogy	Arany	pszichológiai	érdeklődése	és	kivéte-
les	erkölcsi	érzéke	számára	természetes	kifejező	eszköz	lett	a	ballada,	amely	a	középkortól	
fogva	a	lelkiismereti	konfliktusokat	állította	középpontba,	ugyanakkor	szubjektivitásának	
is	azért	adekvát	kifejeződése,	mert	neuraszténiáját,	tragikus	világérzékelését	csak	lelkibeteg	
balladahőseinek	sorsába	magát	beleélve	tudta	művészi	víziókká	formálni.	

Arany	a	balladák	kísérteties	világában	bátorodott	fel	talán	a	leginkább	a	vallomástétel-
re,	itt	szólaltatja	meg	szinte	elviselhetetlen	háborgásait,	melyet	oly	önkínzó	fegyelemmel	
nyom	el	lírájában,	s	nem	mindig	juttathatott	szóhoz	nagyobb	epikai	műveiben	sem.19	
Az	erkölcsi	szennytől	való	 iszonyodása,	a	megérdemeltnél	 időnként	sokkal	kegyetle-
nebb	bűnhődéstől	való	rettegése,	az	erkölcsi	törvény	kíméletlen	érvényesülésének	hite,	
nemcsak	valóságos	életét,	de	a	balladák	világát	is	szabályozta.	Talán	ezzel	a	tragikus	vi-
láglátással	magyarázható,	hogy	az	Arany-balladák	alaphelyzete	minden	esetben	magába	
foglalja	a	végzetszerűséget.	Imre	László	szerint	Arany	a	maga	református	neveltetésével	
és	morális	beállítottságával	éppen	a	létezés	ezen	állandó	fenyegetettségét	humanizálja	
oly	módon,	hogy	a	vak	fátum	helyett	az	erkölcsi	értékek	világában	lejátszódó	kauzális	
eseménysort	működtet.	Úgy,	hogy	megtartja	a	tragikum	hagyományos	keresztény	kon-
cepciójának	keretetét,	nem	abban	a	szűkebb	értelemben,	hogy	a	Krisztus	áldozata	árán	
megváltott	világnak	nincs	és	nem	is	lehet	tragikuma,	hanem	annak	a	formulának	meg-
felelően,	amely	szerint	a	földi	lét	az	üdvözülés	lehetősége	mellett	is	tragikus,	minthogy	a	
normák	abszolút	követését	írja	elő	az	egyén	számára,	aki	erre	képtelen.20	
Podmaniczky	Pálné	ezzel	szemben	úgy	véli,	Arany	a	bűn	gyötrő	kérdésére	azért	

nem	talál	a	tragikusnál	egyéb	feleletet,	mivel	nem	ejtette	foglyul	egészen	Krisztus	bű-
nön	és	halálon	aratott	diadala.21	A	feloldást	a	két	vélemény	között	talán	éppen	Arany	
predestinációba	vetett	hitében	találhatjuk	meg,	mely	a	kálvinizmus	központi	fogalma.	
Ez	 a	 tan	 kimondja,	 hogy	 az	 Isten	 egyeseket	 az	 üdvösségre,	másokat	 a	 kárhozatra	
választott	ki,	ha	ez	a	tan	találkozik	a	bűnösség	tudatával,	minél	érzékenyebb	a	lélek,	
a	bűntudat	annál	inkább	a	kárhozatra	szántság	tudatává	válhat,	s	mivel	a	tan	szerint	

16	 Arany	János	Összes	Művei	XI.	kötet.	Prózai	művek.	Szerk.	Németh	G.	Béla.	Budapest,	1968.	203.
17 GreGuss áGost:	Arany	János	balladái.	Budapest,	1877.	161.
18 nyilAsy BAlázs:	Arany	János	balladái.	Szombathely,	2011.	Savaria	University	Press,	17.	[nyilAsy, 2011.]
19 iMre lászló:	Műfajok	 létformája	 XIX.	 századi	 epikánkban.	 Debrecen,	 1996.	Kossuth	 Egyetemi	Kiadó,	 210.	
[iMre, 1996.]

20	 Uo. 213.
21 podMAniczky, 1999. 16.
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ezt	Isten	eleve	elrendelte,	a	bűnből	és	a	bűn	következményéből	nincs	kiút	az	ember	
számára,	a	psziché	ezt	a	rettenetes	és	örökre	szóló	terhet,	az	Istentől	való	elvetettsé-
get	egyedül,	ép	ésszel	nem	hordozhatja.	Ebben	van	Arany	bűnben	élő	balladahőse-
inek	valódi	tragédiája,	létük	végzetszerűsége	ebben	ragadható	meg,	hiába	van	hát	a	
megváltás,	számukra	a	bűnből	nincs	megtérés.	Pedig	ha	van	a	bűnnek	értelme,	akkor	
éppen	ez	az.	Erről	nem	vesz	tudomást	a	törvényerkölcs	szerint	élő	Ágnes,	ezért	a	
meleg	atyai	hajlék	küszöbéig	jutva	kint	dideregi	át	az	életet.	22

A	református	egyház	mára	Krisztus	megváltásának	mélyebb	megértése	nyomán	
felülbírálta	Kálvin	eme	tanítását.	„Kálvin	szerint	tehát	Isten	öröktől	fogva	való	dekre-
tumával	egyeseket	az	üdvösségre,	másokat	a	kárhozatra	rendelt.”	Való	igaz,	hogy	Kál-
vin	az	itt	utolsóként	közölt	gondolatával	messzebbre	ment	a	kelleténél.	Van	ugyanis	
az	Isten	előtti	elvettetés	az	ember	bűne	miatt,	de	ez	nem	a	kárhozat,	hanem	a	saját	
vétkeinek	szemlélése,	meglátása	a	Krisztus	keresztjében.	De	ez	nincs	kiválasztás	nél-
kül,	méghozza	kegyelemből,	mert	Krisztus	feltámadott	a	halottak	közül,	és	így	az	új	
élet	lehetősége	megvan	minden	ember	számára.	Ez	a	predestinació	igazi	értelme.”23	
Talán	 éppen	 a	predestináció	 tannal	 –	 a	 bűnös	 kárhozatra	 jutása	mögötti	 Isteni	

akarattal	–	való	megküzdés	eredménye	az	az	empátia,	amivel	Arany	a	balladák	sze-
replőihez	viszonyul.	Bennük	korántsem	csak	a	bűnöst	látja,	illetve	láttatja,	hanem	a	
szánalomra,	sőt	rokonszenvre	érdemes	szenvedő	embert.	Ágnest	micsoda	megbot-
ránkozás	nélkül	mutatja	be,	 a	hattyú,	 liliom	 tisztaságát	 társítja	hozzá	úgy,	 hogy	 az	
olvasó	is	elfogadja.24

Az	Arany-balladák	tragikus	konfliktusainak	meghatározója	tehát	az	erkölcsi	érté-
kek	világa.	Szabad	választás	az	értékek	birodalmában,	ezzel	az	erkölcsi	autonómiá-
val	az	értékelő	tudat	vagy	visszaél,	és	így	morális	megsemmisülés	lesz	a	sorsa,	vagy	
a	 próbát	 kiállja,	 és	 katartikus	 emelkedést	 ér	 el.	Ebből	 kiindulva	Nyilasy	Balázs	 az	
Arany-balladákat	a	bennük	megjelenő	valóságvíziók	vágyteljesítő	és	értelemadó	kva-
litása	alapján	klasszifikálta.	Elképzelése	szerint	a	lehetséges	világok	széles	spektruma	
jelenik	meg	ezen	műalkotásokban.	A	Rozgonyiné	a	beteljesült	vágyak	ártatlan	világát	
vizionálja,	a	Szondi két apródja	a	tartás	értékteremtő	ereje	mellett	tesz	hitet,	az	Ágnes 
asszonyban	a	bűnt	büntetés	követi,	a	pszichikum	a	súlyos	vétek	nyomán	szétzilálódik,	
megbomlik,	míg	az	Őszikék	balladáiban	a	kísérteties	világ	démonizmusa	háttérbe	szo-
rít	mindennemű	értékérvényt,	a	Híd-avatás,	a	Vörös Rébék	már	„gondviselés-közöm-
bös”,	megtartó	értelem	nélküli	látomást	teremtenek.	
A	balladák	sokszínűségét	formai,	metrikai,	ritmikai	variációjának	gazdagságát	az	a	kísér-

letező	hajlam	hozza,	mely	a	bűn	problematikájában	megjeleníthető	főbb	fázisoknak	egyéni	
formát	komponál.	Vagyis	a	balladatémák	nemcsak	az	elmondott	fabula/story	egyedisége	
miatt	különböznek,	de	változatosak	a	tekintetben	is,	hogy	a	bűnnel	kapcsolatos	emberi	sors	
mely	fázisa	kerül	előtérbe,	a	szüzsében	mi	kap	erős	kontúrokat,	mi	kerül	háttérbe,	ilyenfor-
mán	poétikai	problémává	válik	a	megkísértettség	lelki	állapotának	ábrázolása,	a	bűn	elköveté-
sében	szerepet	játszó	lelki–pszichikai–társadalmi	együtthatók	titokzatos	játékának	sejtetése,	

22	 Uo.	19.
23 GAál Botond:	Genetika	és	predestináció.	In:	Collégium	Doktorum	IV./	1.,	2008.	38.
24 iMre, 1996. 212.
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mint	ahogy	problémává	válik	a	bűn	természetes	(vagyis	transzcendens)	következménye,	a	
bűnhődés,	az	a	kínzó	lelkiismeretfurdalás,	mely	a	szétszakítottság	élményéből	fakad,	s	végül	
minden	esetben	a	bűnös	lelki,	olykor	testi–lelki	halálát	eredményezi.

4.1. Fabula és szüzsé viszonya az Ágnes asszony című 
balladában

A	ballada	fabulája	röviden	összefoglalva	a	következő:	A	fókuszban	egy	különösen	érzé-
keny	lelkű	házasságtörő	asszony	áll,	aki	bűnrészes	férje	megölésében.	Magának	a	bűn-
cselekménynek	a	részleteit	azonban	nem	ismerjük.	Annyit	sejtünk,	hogy	a	falubeliek	fel-
jelentésének	következtében	Ágnes	a	törvényszék	elé	kerül,	a	bírák	az	ítélethozatal	során	
meggyőződnek	Ágnes	beszámíthatatlanságáról,	s	mivel	a	közerkölcs	íratlan	törvényei	sze-
rint	az,	aki	bűnének	súlya	alatt	összeomlik,	és	elveszíti	ép	eszét,	már	egy	másfajta	ítélet	alatt	
áll,	ezért	az	emberi	törvények	szerint	nem	elítélhető,	így	Ágnest	hazaengedik.

Az	Ágnes asszony	tehát	a	bűn–bűnhődés	dialektikus	viszonyáról	szól	a	fabula	szintjén,	
azonban	a	sajátos	megformálás,	a	ballada	műfaji	sajátosságainak	funkcionális	használata	
révén	a	szüzsében	a	bűnhődés	belső	természetét	ismerjük	meg.	Minden	afelé	hat,	hogy	
megértsük,	a	bűnhődésből	hiányzik	a	béke,	a	nyugalom,	így	ez	az	örök	nyughatatlanság	
lesz	a	komponálás	vezérelve,	minden	ebből	indul	ki,	és	efelé	hat,	minden	ebben	kap	értel-
met:	a	ritmika	és	metrika,	a	retorika	és	grammatika,	a	szemantika	és	poétika	egyaránt.

5. Az ismétlés mint az állandóan újraindított, 
végtelenített, nyughatatlan beszéd alapelve

A	ballada	Arany	 számára	más,	mint	 a	mindennapi	 történetmondás,	nemcsak	ke-
rekebb,	 egységesebb,	de	értelmibb,	 részleteiben	 is	 egészre	 irányuló,	 az	elbeszélés	
sugallatosságának,	egységes	hangulati	átformálásának	igényét	érvényesítő	műfaj.25	
A	klasszikus	retorika	szerint	a	befogadó	akkor	érzékel	formát,	ha	 ismétlődést	talál	
a	műben.	A	ballada	műfaji	sajátossága,	hogy	kötelezően	 ismétlődnek	bizonyos	so-
rok	a	vers	meghatározott	helyein,	ez	pedig	hatással	van	a	mű	egész	felépítésére.	Az	
Ágnes asszony	esetében	azonban	azt	tapasztaljuk,	hogy	az	 ismétlés	nemcsak	formai,	
műfaji	szempontból	indokolt,	hanem	a	szüzsében	központi	fogalomként	megragad-
ható	bűnhődés	természetéhez	is	egyedülállóan	illeszkedő	poétikai	elvként	működik,	
ezért	a	ballada-test	minden	szintjén,	a	legnagyobb	szerkezeti	egységtől	a	sejt-szintig	
érvényesül.	Az	 ismétlés	kompozíciós	elvében	tehát	a	 tartalom	és	a	 forma	páratlan	
harmóniában	kapcsolódik	össze,	ezért	válhat	az	Ágnes asszony	az	Arany-balladák	pro-
totípusává.

25 nyilAsy, 2011. 18.	
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5.1. Az Ágnes asszony szcenikájába írt ismétlődés

A	 balladák	 a	 történeteket	 jelenetközelből	 mutatják	 be,	 ennek	 értelmében	 Ágnes	
asszony	 bünhődésének	 történetét	 a	 ballada	 különböző	 jeleneteiből	 olvashatjuk	 ki.	
Egyetlen	jelenet	variált	ismétlése	három	makró	egységre	osztja	a	balladát.	Ez	a	jelenet	
egy	szakasz	terjedelmű,	a	ballada	központi	fogalmát,	Ágnes	bűnhődését	sűrítve,	egy	
képben	ábrázolja.

1. Ágnes asszony a patakban; 2. S Ágnes asszony a patakban; 3. S Ágnes asszony a patak-
ban

1. Fehér lepedőjét mossa; 2. Lepedőjét	újra	mossa; 3. Régi	rongyát	mossa, mossa -
1. Fehér leplét, véres leplét; 2. Fehér leplét, tiszta leplét; 3. Fehér leple foszlányait
1. A futó hab elkapdossa.; 2. A futó hab elkapdossa.; 3. A szilaj hab elkapdossa.
1. Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.; 2. Oh! irgalom atyja, ne hagyj el.; 3. Oh! irgalom atyja, ne 

hagyj el.
Ez	a	szakasz	nemcsak	tagolja	a	szöveget,	és	bemutatja	a	bűnhődés	belső	termé-

szetét,	 a	 szűnni	nem	akaró	nyughatatlanságot,	 a	békétlenségetés,	de	minden	egyes	
újabb	ismétlés	esetén	a	szakaszban	megjelenő	kép	újabb	és	finomabb	árnyalatot	 is	
kap,	úgy	viszi	tovább	a	történetet,	hogy	ugyanakkor	a	bűnhődés	lényegéhez	tartozó	
állandóságot	is	kimondja.	
A	szakasz	által	határolt	három	tematikus	egység	a	következő:	
1.	a	bűncselekmény	aktusa,	(a	tények),	mely	éppen	az	ismételt	szakasz	révén	jelöl-

ve	van,	de	el	van	hallgatva.	
2.	evilág	ítélkezésének	aktusa,	melyet	a	törvény	szava	zár,	ez	az	egység	a	társada-

lom	és	a	bűnös	viszonyát	ábrázolja.
3.	vezeklés	aktusa,	ez	az	egység	teljes	egészében	Ágnes	cselekedetein	keresztül	a	

bűnhődés	végtelen	voltát	tematizálja,	és	bemutatja,	hogy	a	lelki	gyötrelem	hogyan	őrli	
fel	a	testet,	hogy	a	bűn	mit	tesz	a	személyiséggel,	hogyan	bontja	le,	hiszen	Ágnes	vé-
gül	csupán	árny	lesz,	a	lelket	ábrázoló	lepelhez	hasonlóan	önmaga	foszlányává	válik,	
de	a	bűnhődés	akkor	sem	fejeződik	be.

 5.2. A beszédeseményekben működő ismétlés poétikai értéke

Arany	a	ballada	jeleneteit	nagyon	változatos	beszédeseményekből	komponálta	meg.	
Az	Ágnes asszonyban	alkalmazott	beszédformák	a	műalkotáson	belül	nemcsak	keve-
rednek,	keresztezik	és	kiegészítik	egymást,	de	rendszert	is	alkotnak,	így	mindengyik	
beszédesemény	(lét)formájával	is	hozzájárul	az	egész	műalkotás	jelentésképzéséhez.	

5.2.1. Az elbeszélői hang

A	ballada,	bár	nem	hétköznapi,	de	mégiscsak	történetmondás,	ezért	a	kompozíció	
szempontjából	jelentős	szerep	jut	az	elbeszélői	hangnak.	Ez	a	hang	elsősorban	nem	a	
tulajdonképpeni	törénetet	meséli	el,	hanem	Ágnes	belső	folyamatrajzaihoz	igazodva	

A	bűn	misztériuma	Arany	János	balladaköltészetében



��

azokat	a	külső	eseményeket	jeleníti	meg	csupán,	melyből	a	bűnhődés	eredményeként	
Ágnes	bomlása	kikövetkeztethető.	A	történetmondásban	található	ismétlés	nemcsak	
a	keretes	szerkezet	formai	sajátosságáért	felelős,	hanem	a	benne	tartalmilag	megje-
lenő	eszme	is	fontos,	hiszen	ezzel	a	mezo-szintű	ismétléssel	a	bűn	és	bűnhődés	dia-
lektikus	viszonyát	Arany	túl	is	emeli	a	konkrét	történeten,	olyan	általános	karaktert	
kölcsönözve	neki,	mely	képes	 szugerálni	 a	bűn–bűnhődés	emberiség	 történetében	
betöltött	időtlen	szerepét.	

A	narrátor	hangja	érdekes	módon	az	Ágnes asszonyban	elbeszélt	monológgal	egé-
szül	ki.	Aranynak	a	bűnöshöz	való	empatikus	viszonyulását,	Ágnes	figurájával	való	
azonosulási	vágyát	tükrözi	az	a	mód,	ahogy	a	függő	beszéd	segítségével	a	saját	szó-
lamába	 simítja	 bele	Ágnes	hangját	 is,	 azért,	 hogy	 a	 bűnhődés	 fő	 következményét,	
kulcsszavát	„megőrülne; megbomlott”	a	tulajdonképpeni	ágens	elrejtesével,	a	legnagyobb	
tapintattal	mondhassa	ki.	Ennek	segítségével	Arany	már	nemcsak	közvetve	sugallja	
Ágnes	őrületét	–	bolond,	aki	magában	beszél	–,	hanem	mivel	kihangosítja	gondo-
latait,	 láthatjuk,	 hogy	 maga	 Ágnes	 is	 saját	 megbomlásának	 aktusát	 értelmezi.26	 Az	
elbeszélt	monológ	éppen	grammatikai	megformáltsága	által	ugyan	lehetőséget	ad	az	
elbeszélőnek,	hogy	azonosuljon	a	bűnössel,	de	az	idegen	közlés	szintaktikailag	úgy	
rendeződik	bele	az	elbeszélő	által	elmondottakba,	hogy	a	harmadik	személy	megje-
lölése	megmarad,	tehát	az	egyenes	beszédhez	képest	megváltozik	az	ige	ragozása	és	
a	mondat	fajtája,	és	megmarad	az	egyenes	beszédbeli	és	a	függő	beszédbeli	igeidő,	
azaz	a	múlt	idejű	elbeszélő	kontextusban	jelen	idő	lép	fel.27	Ezzel	pedig	a	függő	be-
széd	grammatikája	(a	jelen	idő)	a	véget	nem	érő	vezeklés	képzetéhez,	örök	jelenéhez	
kiválóan	igazodik.

5.2.2. A párbeszédek

A	jelenetek	másik	fő	komponense	a	szereplők	közötti	párbeszéd.	Ezek	a	dialógusok	az	
előbb	említett	elbeszélői	keretbe	helyezve	az	első	és	a	huszadik	szakasz	között,	Ágnes	
történetét	tekintve	pedig	az	el	nem	beszélt	bűncselekményt	követő	második	nagy	egy-
ségben	helyezkednek	el,	ahol	Ágnes	és	a	társadalom	kerül	fókuszba,	ezt	az	egységet	az	
ítélkezés	címkével	jelöltük.	Érdekes	módon	a	párbeszédeket	látszólag	nem	az	ismétlés	
alakzata,	hanem	a	linearitás	szervezi.	A	törvénykezés	természetének	megfelelően	a	be-
szédpartnerek	egymásutániságát	egyfajta	hierarchizált	rend	szabályozza,	hiszen	a	meg-
szólalók	méltóságukat	tekintve	egyre	magasabb	státusba	tartoznak	(gyermekek;	szom-
szédnők;	hajdu;	törvényszék).	Az	ismétlés	alakzata	ezekben	a	beszédeseményekben	a	
beszélők	 szavában,	 vagyis	 a	 szó	 és	 szintagma	 szintjén	 epizeuxis	 formájában,	Ágnes	
megnevezésében	jelentkezik	(Ágnes asszony, kelmed, fiam, Ágnes).	Az	Ágnes	méltóságát	
kifejező	ismétlődések	egyfajta	állandóságot	kölcsönöznek	a	dialógusoknak,	ezen	belül	
Ágnes	státusának,	ugyanakkor	létrehoznak	egy	olyan	közös	nyelvi	erőteret,	melyben	a	
dialógusok	szereplői	és	az	elbeszélő	egy	platformra	kerülhet.

26 FónAGy iVán:	Direct	and	Indirect	Speech.	Szerk.	Florian,	Coulmas,	Berlin,	New	York,	Amsterdam,	1986.	293.
27 Jenei teréz:	A	szabad	függő	beszéd	mint	stílusalakító	tényező	Krúdy	Gyula	Napraforgó	című	regényében.	Forrás:	

http://www.krudy.hu/Szakirod/JeneiTerez/JenTS&j_04.pdf,	37.	(utolsó	nézet:	2017.05.	04.)	
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Az	Ágnes	név	önmagában	is	beszédes	név,	az	eredeti	görög	szó	lelki	tisztaságot,	
szentséget	jelent,	az	asszony	megnevezés	viszont	méltóságnév,	alán	jövevényszó	a	ma-
gyarban,	jelentése	‘úrnő’.	A	kelmed szavunkat	is	elsősorban	a	köznép	használta,	főleg	a	
gyermekek	szüleik	nagy	tisztelettel	történő	megszólítására.	Az	etimológiai	szótár	sze-
rint28	a	kelmed	és	a	kegyelmed ugyanarra	a	tőre	vezethető	vissza,	egy	alak	változatai,	ép-
pen	ezért	külön	figyelmet	érdemel,	hogy	a	kelmed	szó	hangalakjában	megidézi	a	kelme	
kifejezést,	mely	‘textíliát’	jelent,	így	a	poétika	szintjén	a	rímhelyzetnek	köszönhetően	
Ágnes	személye	átfedésbe	kerül	Ágnes	problémájával,	a	lepellel,	a	kegyelmetek	megne-
vezés,	ugyanazon	tő	másik	változata	a	bírák	esetében	viszont	a	kegyelmezést	sugallja,	
így	 a	poétika	 szintjén	a	bírák	 személye	és	 a	kegyelmezés	aktusa	összekapcsolódik,	
az	identitás	részévé	válik.	A	fiam	birtokos	személyragos	alakja	pedig	a	párbeszédben	
szereplők	viszonyát,	bensőséges	kapcsolatát	hivatott	jelölni,	vagyis	minél	magasabb	
a	beszédpartner	státusa	–	a	normával	szemben	–	annál	kevésbé	távolító,	hivatalos,	
annál	személyesebb,	bensőségesebb	a	társalgás.	Emiatt	a	fordított	viszonyulás	miatt	
lehet	nemcsak	tartalmában,	de	a	mondás	hogyanjában	is	gyengéd	és	irgalmas	e	világ	
ítélete.

A	 párbeszédek	 egyik	 érdekessége,	 hogy	 Ágnes	 pragmatikai	 szempontból	 végig	
normakövető,	mindenkit	a	státusának	megfelelően	kezel:	„te, csillagom, galambom, mél-
tóságos nagy uraim”,	viszont	abszolut	normaszegő	a	válaszok	tartalmát	illetően.	Vagyis	
Arany	dialogusgyakorlatához	híven,	a	többi	balladához	hasonlóan	ezek	a	beszédese-
mények	is	a	társalgás	elégtelen,	hazug	voltát	jelenítik	meg,	így	a	bűn	által	leromlott	
világ,	a	leromlott	beszédben	is	kiütközik.
A	 legalacsonyabb	 státussal	 rendelkező	 szereplőkkel,	 a	 gyerekekkel	 Ágnes	 nem	

akar	párbeszédbe	bonyolódni,	el	akarja	őket	hallgattatni,	ez	önmagában	is	normasze-
gés	„Csitt te, csitt te! csibém vére”,	majd	válasza	második	részében	nem	a	kérdésre,	hanem	
az	implikált	kérdésre	válaszol,	nem	a	lepedőről,	hanem	a	foltról	beszél.	A	narrátor	
megjegyzése	„keveré el a gyolcs leplet” pedig nemcsak	a	takargatás,	elrejtés	fizikai	esemé-
nyeit,	hanem	a	hazudozás	szellemi	aktusát	is	jelölheti,	itt	tehát	felfedezhetünk	még	
valamiféle	természetes	védekezést	a	bűnös	részéről.	
A	következő	dialógusban	a	 szomszédnők	kérdeznek	Ágnes	 férjének	holléte	 fe-

lől.	Ágnes	most	válaszol	a	hol kérdésre,	„ott benn”, de	válaszát	megtoldja	azzal,	hogy 
„alszik”. Ez	a	válasz	annyira	infantilis,	hogy	kérdéses,	Ágnes	pusztán	hazudik,	ezzel	
lelepleződésének	pillanatát	akarja	kitolni,	vagy	ez	is	a	megbomlás	jele	már,	és	tényleg	
azt	hiszi,	hogy	a	férje	alszik.	

A	hajdú	utasítására	is	válaszol	Ágnes,	azonban	a	válasz	abszolut	irracionális,	 in-
adekvát,	tehát	helytelen.	Az	aszony	már	nem	tudja,	mit	beszél.	Vagyis	nem	pragmati-
kailag,	hanem	logikailag	bicsaklik	meg	az	érvelése.	„Jaj,	galambom,	hogy’	mehetnék,	
/	Míg	e	foltot	ki	nem	mostam!”	A	párbeszédek	előrehaladásával	Ágnes	válaszaiban	
egyfajta	változás	jól	nyomonkövethető,	az,	hogy	a	hazugságtól	a	félrebeszélésen	át,	
eljut	az	őrült	ember	logikátlan,	 inadekvát	érveléséhez.	Ez	tetőzik	be	a	törvényszék	
előtt.	A	bíró	közli	a	vádat	és	az	ítéletet,	erre	azonban	nem	Ágnes	válasza	következik,	
hanem	a	kihangosított	belső	beszéd,	 így	Ágnes	elsődlegesebb	érzelmi,	 lelki	reakci-
28	 Etimológiai	Szótár.	A	Magyar	Nyelv	Kézikönyvei	XII.	Szerk.	Kiss	Gábor.	Budapest,	2006.	Tinta	Kiadó.
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ójának	 leszünk	 tanúi,	 mely	 tartalmilag	 és	 funkcionálisan	 is	Ágnes	megbomlásának	
folyamatát	ábrázolja,	majd	csak	ezt	követően	hangzik	el	a	tudatosan	formába	öntött,	
nyelvben	rögzített	válasz.	Ekkor	már	Ágnes	–	a	felszínen	ugyan	még	megőrzi	az	ud-
varias,	normakövető	sémákat	–,	kérése,	amely	tulajdonképpen	az	ítélet	visszautasítása,	
nemcsak	logikátlan,	de	lehetetlen	is,	hiszen	egy	performatív	aktust	negligál	anélkül,	
hogy	erre	hatalma	lenne.	Vagyis	a	megnyilatkozásának	az	adott	nyelvi	rendben	nincs	
létjogosultsága,	értelme,	Ágnes	ezzel	kilép	státusából,	önmaga	bírájává	válik.

Az	asszony	válaszában	a	mosás	munkaként	való	megnevezése	első	látásra	a	bom-
lott	elme	túlzása,	hiszen	manapság	főleg	tudatos,	célszerű	emberi	tevékenységet,	‘dol-
gozást’	értünk	rajta.	Eredetileg	azonban	a	szláv	jövevényszó	gyötrelmet,	kínt	jelölt,29	
ez	a	szenvedés	az	ősbűn	egyik	következménye	(vö.	HBK:	‘munkás	világ’).	Ha	Ágnes	
ebben	az	eredeti	jelentésben	használja	a	szót,	akkor	nagyon	is	tisztán	látja	bűnének	
súlyát	és	az	általa	kiváltott	kényszerű	vezeklést,	mely	ugyan	lelki	esemény,	de	a	mosás	
külső	jelében	válik	láthatóvá.	Ágnes	válaszával	tehát	az	ítélethozatal	aktusában	a	bírák	
fölé	helyeződik,	a	test	meggyötrése	helyett:	„Holtig	vízen	és	kenyéren	/Raboskodva	
bünhödöl	 te.”	 a	vezeklés	 időtlen	 lelki	 gyötrelmét	vállalja:	 „Ki	kell	 a	vérfoltot	ven-
nem!/	Jaj,	ha	e	szenny	ott	maradna,/	Hová	kéne	akkor	lennem!”.	A	záró	mondat	kér-
désnek	álcázott	felkiáltása	azért	is	nyelvtani	és	poétikai	bravúr,	mert	a	kárhozat,	a	bűn	
végső,	de	véget	sosem	érő	következményének,	Ágnes	valódi	félelmének	elhallgatását	
úgy	teszi	lehetővé,	hogy	közös	tudásként	implikálja,	mely	közös	tudáshoz	a	szereplők	
kétféleképpen	viszonyulnak,	a	bírák	az	értelem,	belátás	síkján,	a	bűnös	pedig	egzisz-
tenciálisan,	egész	lénye	ebben	a	félelemben	áll	fenn.	
Ágnes	 válaszával	 a	 törvényszéki	 tárgyalást	metafizikai	 térbe	 csúsztatja	 át,	 bár	 a	

megszólaló	bíró	ezt	a	lehetőséget	már	előkészítette	azzal,	hogy	a	szeretőről	vádlóként	
beszél,	megidézve	ezzel	a	sátánt	és	a	végső	elszámolást,30	illetve	distinkciót,	az	ismét-
lés	egy	sajátos	fajtáját	használja	a	szerető	pontosabb	megnevezésére:	„Ő	bitón	fog	
veszni	holnap,/	Ő,	ki	férjedet	megölte”.	Az	alakzat	jelentése	’megkülönböztetés’,	lé-
nyege,	hogy	az	ismétlődő	szó	hangsúlyozott,	emfatikus,	emotív	értelme	szembe	kerül	
ugyanazon	szó	semleges	jelentésű	változatával.	Vagyis	a	distinctió	hatására	a	halálra	
ítéltből	gyilkos,	a	szeretőből	vádló	lett.	Így	Ágnes	tárgyalása,	ítélete	végeredményben	
két	világ	között	mozog.

5.2.3. A „szótlan szó”

A	párbeszéd	ellentéteként,	a	Szondi két apródjához	hasonlóan	az	Ágnes asszonyban	a	
bölcs	törvényszék	kapcsán	szövegszerűen	is	megjelenik	az	a	fajta	„szótlan szó”,	mely	
az	egy	akaraton	lévő	közösség	hangja,	ez	természeténél	fogva	a	csönddel	jellemez-
hető.	Az	apródok	bár	ketten	vannak,	mégsincs	közöttük	társalgás,	vagyis	a	beszéd	
elhallgatása,	a	csönd	is	jellemez,	ott	az	apródok,	itt	pedig	a	bírák	világának	igaz	voltát	
bizonyítja,	 különösen	 egy	 olyan	 rendben,	 ahol	 éppenséggel	 a	 dialógus	 a	 közösség	
hiányát,	a	beszéd	kompetitívitását,	versengő	jellegét	karikírozza.	
29	 Uo. 495. 
30 szörényi lászló:	Arany	János,	a	lírikus. Új	írás,	1982.	12.	sz.	80.
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„Összenéz	a	bölcs	törvényszék	/	Hallatára	ily	panasznak.	/	Csendesség	van.	Hall-
gat	a	száj,	/	Csupán	a	szemek	szavaznak.”
Különös,	 hogy	 a	 szótlan	 szó,	 a	 csönd	 is	 ismétléssel	 van	 kifejezve,	 így	 ebben	 a	

magatartásban	 is	 az	 időtlenséget,	 a	 végtelent	 fedezhetjük	 fel,	 vagyis	 azt,	 hogy	 bár	
megismerhetjük	a	bűnt	 és	megérthetjük	a	bűnhődést,	de	ez	 a	megszerzett	 igazság	
nem	jogosít	fel	az	ítélkezésre,	hanem	csöndes	empátiára	szólít.

5.2.4. A kollektív beszéd

Végül	az	Ágnes asszonyban	találkozunk	egy	olyan	beszédeseménnyel,	mely	nem	csupán	a	
jelenetekhez,	hanem	minden	szakaszhoz	kapcsolódik,	kapcsolódásával	pedig	megbont-
ja	az	addig	fenálló	metrikai,	ritmikai	rendet,	vagyis	harmóniát	és	diszharóniát	egyará-
nt	közvetít.	Erre	a	jelenségre	mondja	Nyilasy	Balázs,	hogy	a	nyolcasokból	álló	strófa	
ritmusharmóniáját	a	szorongásos	atmoszférának	megfelelően	rendre	a	kilenc	szótagú	
szintagmaritmusában	és	metrikájában	is	tűntetően	neutrális,	közömbös	refrén	követi.31	
Ez	a	 szólam	azért	 különleges,	mert	 az	 ismétlés	 e	 sor	 tekintetében	 szószerinti,	 tehát	
a	változatosság	nem	a	tartalom	felől,	nem	is	a	forma	felől,	hanem	a	mondás	ágense	
felől	közelíthető	meg.	Az „oh! irgalom atyja ne hagyj el.”	refrén	látszólagos	monotonitása	
valóságos	változatosságot	rejt,	hiszen	Arany	alkalmat	és	helyet	ad	nemcsak	a	ballada	
szereplőinek,	de	a	ballada	mindenkori	olvasójának	is,	hogy	ezen	a	ponton	ki	és	belépjen	
a	történetbe.	Ez	az	aposztrofé	tulajdonképpen	a	litániázás	responzórikus	részének	ma-
radványa,	olyan	kollektív	imaként	is	felfogható,	mely	mintegy	spirálisan	rátekeredik	az	
egész	történetre,	a	végtelenített	bűnhődést	végtelenített	könyörgésbe	csomagolja.

Pap	Ferenc	kutatásaiból	tudjuk,	hogy	a	litániázás	nem	kizárólagosan	katolikus	szo-
kás.	„A	XVIII–XIX.	század	fordulójáig	református	énekes-	és	szertartáskönyveink	is	
egyöntetűen	őrizték	ezt	a	zenei,	illetve	imádságos	örökséget.	Egyrészről	az	átörökölt	
és	a	reformáció	tanítása	szerint	megtisztított	liturgiában,	másrészről	pedig	mindenfé-
le	szükséghelyzetben.”32	A	litániák	mindig	az	eredendő	bűn	miatti	könyörgések	vol-
tak.	A	hívek	nem	kijelentésként	fogalmazzák	meg	vágyaikat,	hanem	ennél	emotívabb	
alakzattal:	felszólítással	élnek,	amely	„forte	jellegű”.33	A	megszólítás	és	a	könyörgés	
együttese	teremti	meg	a	litánia	belső	tagolódását,34	a	mi	esetünkben	1.(megszólítás)	
(oh!) irgalom atyja; 2.(könyörgés) ne hagyj el. Érdekesség,	hogy	a	hagyományos	litánia-
formán	két	szinten	változtat	Arany,	megtartva	mégis	a	struktúra	lényegét,	egyrészt	a	
felkiáltást,	oh!	a	megszólítás	elé	teszi,	a	könyörgés	végén	viszont	nem	szerepel	felki-
áltó	jel,	másrészt	a	megszólításban	olyan	nevet	alkalmaz,	amelynek	előképe	egyetlen	
hagyományos	litániában	sem	található,	viszont	a	feloldozás	ősi	szövegét	idézi	meg:	

31 nyilAsy, 2011. 64.
32 pAp Ferenc:	A	litánia.	Egy	imádság-típus	és	utóélete.	In:	Szerk.	Zsengellér	József–Trajtler	Dóra	Ágnes.	„A	Szent-
nek	megismerése	ad	értelmet.”	Conferentia	Rerum	Divinarum	1–2.	Budapest,	2012.	225.

33 FónAGy iVán:	A	költői	nyelvről.	Budapest,	1999.	Corvina–MTA	Nyelvtudományi	Intézete,	396.
34 szikszAiné nAGy irMA:	A	szertartási	és	a	költői	litániák	szöveg-	és	stílusszerkezetet	teremtő	alakzatai.	In:	Szerk.	
Rácz	Anita.	A	stilisztikai-retorikai	alakzatok	szöveg-	és	stílusstruktúrát	meghatározó	szerepe.	A	Debreceni	Egye-
tem	Magyar	Nyelvtudományi	Intézetének	Kiadványai	90.	szám,	2012.	163.	
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„Isten,	a	mi	irgalmas	Atyánk,	aki	Szent	Fiának	kereszthalála	és	föltámadása	által	ki-
engesztelte	önmagával	a	világot	és	kiárasztotta	a	Szentlelket	a	bűnök	bocsánatára,	az	
egyház	szolgálata	által	bocsásson	meg	neked	és	adja	meg	a	békét.	És	én	föloldozlak	
téged	az	Atya,	Fiú	és	a	Szentlélek	nevében.”	Így	ez	a	verssor	képes	magába	sűríteni	a	
bűn	miatti	könyörgés	és	a	bűnből	való	szabadulás	eseményeit.
Összefoglalva	elmondható,	hogy	az	 ismétlés	végtelenítő	 technikája	miatt	 a	bűn	

–	bűnhődés	és	a	bűnök	miatti	könyörgés	a	balladában	kontextuális	jelleget	ölt,	vagyis	
Arany	a	kérdésben	az	egyéni	emberi	életen	túlmutató	távlatokat	jelenít	meg,	és	bár	
egymás	 ritmusából	 is	 kitérve	hat	 ez	 a	két	valóság,	mégis	 egymással	dialektikus	vi-
szonyban	állnak,	s	mivel	hatásmechanizmusában	mindkettő	transzcendens	vonatko-
zású,	ezért	a	kettő	közötti	kiegyenlítés	evilág	rendjében	elépzelhetetlen,	feloldás	csak	
az	Istennél,	az	Istenben lehetséges.

5.3. Az ismétlés mikro-egységei 

A	balladában	szó	és	szintagma	szintű	ismétléseket	egyaránt	találunk,	mely	ismétlések	
retorikai	 szempontból	különböző	alakot	öltenek,	 ezért	 az	 így	megjelenített	mono-
tonitás,	redundancia	valójában	formai	változatosságot	eredményez,	hihetetlen	nyelvi	
játékká	válik	Arany	kezében.	S	mivel	a	balladában	minden	a	bűnhődés	időtlenségét,	
szűnni	nem	akaró	valóságát	sejteti,	ezért	nemcsak	formai,	de	szemantikai	és	gram-
matikai	eszközökkel	is	ezt	a	hatást	erősíti	fel.	Kosztolányi	1930-ban	így	beszél	Arany	
nyelvhasználatáról:	„Nála	a	nyelv	és	érzés,	eszköz	és	cél,	szándék	és	kifejezés	döb-
benetesen	egy.	Valahányszor	egy	szót	használ,	az	más	színt,	árnyalatot	kap,	mint	a	
közbeszédben,	valami	varázst,	mely	addig	nem	volt	benne,	erőt	vagy	bájat,	zengést	
vagy	selypítést,	vagy	eltolja	a	költői	képzetes	sík	felé,	ez	az	a	boszorkányság,	amely	
minden	irodalmi	alkotás	mélységes	lényege,	titkos	mivolta.”

A	gemináció	a	balladabeli	ismétlések	egyik	leggyakoribb	fajtája,	legtisztább	formá-
jában	a	tagok	közvetlenül	egymás	után	helyezkednek	el,	lazább	variánsában	viszont	
az	ismétlődő	elemek	közé	egy	vagy	több	szó,	esetleg	mondategység	ékelődik	be.	A	
gemináció	szerepe	rendkívül	sokrétű,	ezt	mindenkor	az	aktuális	szövegösszefüggés	
determinálja.	Elsősorban	a	beszélő	érzelmeinek	kifejezésére,	gondolatainak	nyoma-
tékosítására	szolgál.
A	ballada	egyik	kulcsszava	a	víz,	mely	három	vonatkozásban	is	előkerül	a	történet-

ben,	a	szinonimák	tehát	nemcsak	lefedik	ugyanazt	a	fogalomkört,	de	hierarchikusan	
is	egymásra	épülnek,	Ágnes	a	víz	lexéma	alakváltozatain	keresztül	bejárja	a	bűn–bűn-
hődés–bánat	(tisztulás)	körét,	behúzva	a	balladába	a	víz-fogalom	profán	és	szakrális	
jelentését	egyaránt	–	a	víz,	amely	éltet,	a	víz,	amely	megtisztít.	
A	patak	 futó	 habja	 a	 víz	 balladabeli	 első	megjelenése,	 ez	 látszólag	 az	 a	 közeg,	

amelyben	Ágnes	lepedője	foltját	kimoshatja,	vagyis	a	tisztulás	helye	lehetne,	azonban	
a	vízhez	kapcsolt	beszédes	jelzők,	„futó,	szilaj” és	az	állítmány:	„elkapdossa”	másfajta	
utat	nyit	az	értelmezésnek,	hiszen	a	szavak	mögött	Arany	Ágnes	bűnének	leleplező-
dési	közegét	sejteti.	Vagyis	a	mi	emberi	világunkban,	ahol	tisztulást,	valódi	megoldást	
várunk,	ott	valójában	„csak”	bűnfeltárás	lehetséges.
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A	víz	közbülső,	egyszeri,	szószerinti	megjelenése	a	bűntetéshez	kapcsolódik:	„ví-
zen és kenyéren	raboskodol te”. A	szintagma	az	étkezés	minimumát,	az	élet	minimumát,	
a	 test	 sanyargatását,	 a	 törvény	 által	 kiszabható	 (emberi)	 ítéletet	 jelöli.	Ez	 azonban	
Ágnes	önként	vállalt	bűnhődése,	és	bomlott	állapota	miatt	érvényét	veszti.
A	víz	harmadik,	szintén	az	ismétlés	alakzatához	köthető	megjelenése	pedig	Ágnes	

bűnbánatával	hozható	összefüggésbe,	mely	megjelenés	a	ballada	leglíraibb	szakaszá-
ban	található.	Különlegessége	ennek	a	víznek,	hogy	Ágnes	a	forrása,	az	ő	szeméből,	
személyéből	folyik.	A	síráshoz	mint	bánathoz	kapcsolt	metaforák	a	tisztaságot,	ér-
téket	és	szépséget	egy	képben	rögzítik.	Ez	a	szakasz	lesz	Ágnes	etogramja.	„Nosza 
sírni, kezd zokogni, / Sűrü záporkönnye folyván: / Liliomról pergő harmat, / Hulló vizgyöngy 
hattyu tollán.”
A	bűn	jelzésére	különböző	szinoním	kifejezéseket	alkalmaz	Arany	(mocsok, folt, vér-

jel, vérfolt,	szenny),	melyek	elsődleges	jelentése	a	piszok	fogalomköréhez	kapcsolható,	
azonban	éppen	ebből	építkezve,	ez	az	anyagban	rögzült	hiba	lelki	természetűvé	válik	
Ágnes	esetében,	Arany	mindvégig	sugallja	a	lepel–lélek	párhuzamát.	A	TESz35	szerint	
etimológiai	szempontból	is	felmerül	a	lep	tőnek	a	lebeg	családjával	való	esetleges	ősi	
kapcsolata.	A	lep	‘befed,	takar’	jelentésű	tő,	amelyből	-l	főnévképzővel	keletkezett	a	
lepel,	míg	a	leped	tőből	származik	a	lepedő.	A	leped–lepel,	leped–lebeg	és	a	lebeg–lélek	össze-
kapcsolása	azért	 is	 lehet	 termékeny	a	ballada	szempontjából,	mert	a	balladai	 szellet	
alakban	is	a	‘lélek’	szót	sejthetjük.	A	szellet	eredetileg	a	Bécsi	és	a	Müncheni	Kódex-
ben	 a	 latin	 spiritus	 fordításaként	használatos.	Arany	 ismerte	 a	 szellet	 szót,	 a	ballada	
szövegében	is	ebben	az	értelemben	jelenik	meg:36	Virradattól késő estig/ Áll a vízben, 
széke mellett:/ Hab zilálja rezgő árnyát,/ Haja fürtét kósza szellet./ Oh! irgalom atyja, ne hagyj 
el. Ez	a	szakasz	egy	képben	rögzíti	Ágnes	szenvedésének,	vezeklésének	időtlenségét,	
ő	maga	ebben	az	aktusban	áll	fenn,	de	ez	a	fennállás	nem	valami	stabilitást	fejez	ki,	
hanem	éppen	az	ellenkezőjét,	Ágnes	úgy	létezik,	hogy	végtelenül	szétesik	testileg	és	
lelkileg	egyaránt.	S	bár	kívül-belül	leselkedik	rá	a	halál,	Ágnes	éppen	a	lélek	halhatat-
lansága	miatt	képtelen	elpusztulni.	A	lélek	eme	halhatatlanságát	a	lepel	szavunk	nem-
csak	szemantikájával,	hanem	fonetikájával	is	megidézi,	hiszen	a	lepel	szó	előről	és	a	
visszájáról	is	ugyanúgy	olvasható,	vagyis	nincs	a	szónak	kezdete	és	vége.	Végtelen.	
Ha	tehát	a	lepel	egyszerre	jelöli	a	lepedőt	és	Ágnes	lelkét,	akkor	a	rajta	esett	fizikai	
szenny	erkölcsi	szennyre	utal,	a	mocsok/vérjel	a	bűn	fogalmába	csúszik	át,	és	akkor	
a	mosás	 aktusa	 sem	csupán	egy	 anyagdarab	 tisztitására	vonatkozik,	hanem	a	 lélek	
megtisztításának	szándékára,	a	bűnhődésre.37	
Másrészről,	hogy	a	 folt	nemcsak	a	 lepedőn,	hanem	ezzel	párhuzamosan	Ágnes	

lelkén	is	esett,	azt	a	balladabeli	bírák	viselkedése	is	támogatja,	hiszen	Ágnes	bűnteté-
sének	elengedése	nemcsak	arra	utal,	hogy	az	asszony	megbolondult,	ezért	nem	bűn-

35	 A	Magyar	Nyelv	Történeti-Etimológiai	Szótára	II.	kötet.	Budapest,	1967.	Akadémiai	Kiadó,	753.,	755.
36	 Erre	az	összefüggésre	Révay	Valéria	nyelvtörténész	hívta	fel	a	figyelmemet.
37	 Vö.:	A	Nyelvtudományi	Intézet	honlapján	elérhető	Ómagyar korpusz	adatpázisában	a	szellet	szóra	a	Bécsi	és	a	Mün-
cheni	kódex	adatai	jönnek	elő,	és	néhány	mondat	a	Jordánszky	Kódexből.	Mindjárt	az	első	példában	a	lélek	és	a	
szellet	egymás	szinonímjaként	szerepelnek:	1] BecsiK - 2/102/Bár_3/1 - 1/32041 ES ma mendenhato vr, Iſr̄lnç iſtčne 
a· getrčlmčkbčli lelec a bu ̇s zčllčt v ̇uo ̗lt te hozaid és ma mindenható Úr, Izraelnek Istene a gyötrelmekbeli lélek és a bús szellet üvölt 
tehozzád.	Forrás:	http://omagyarkorpusz.nytud.hu/cgi-bin/rmk/rmk_hun.pl	(utolsó	nézet:	2017.	08.	22.)
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tethető,	hanem	arra	is,	hogy	mivel	megengedik,	hogy	Ágnes	a	lepedő	mosásával	saját	
lelkét	tiszítsa	meg,	mert	előre	látják	Ágnes	tragédiáját	–	hiszen	a	bűn	eltörlése	az	em-
ber	számára	lehetetlen	–,	ezért	elismerik,	hogy	Ágnes	belső	ítélete	magasabbrendű	az	
általuk	képviselt	törvény	szavánál,	így	ítéletük	érvényét	veszti.	S	hogy	a	bírák	előfel-
tevése	helyes,	igazolja	a	narrátor	megjegyzése,	aki	arra	figyelmeztet,	hogy	a	mosásban	
nemcsak	az	anyag	használódik	el,	válik	ronggyá,	foszlánnyá,	de	ebben	a	folyamatban	
maga	Ágnes	is	elbomlik,	hisz	a	történet	végére	rezgő	árny	csupán,	eltorzult	figura,	
csak	ránc.	Az	Arany	által	megformált	elgyötört	bűnös	ember	eme	torzképe	tovább	él	
az	irodalomban,	végletekig	sűrítve	Pilinszky	Apokrifjében	látjuk	majd	viszont.	
Az	ismétlésnek	egy	sajátos	formájával	találkozunk	a	bűnjel	kapcsán.	A	„fehér leplét, 

véres leplét”	antitézisben	két	tetszés	szerinti	szintaktikai	terjedelmű	gondolat	szembeál-
lítása	valósul	meg.	Jellemzője	a	párhuzamos	szerkezet.	Az	antitézis	nyelvi	realizációja	
a	lexémák	közötti	szemantikai	ellentéten	alapul.	Ebben	az	esetben	is	azt	tapasztaljuk	
Arany	zsenialitásának	köszönhetően,	hogy	a	formai	megoldás	nem	öncélú,	hanem	az	
egész	ballada	jelentésképzését	szolgálja.	Ugyanis	tiszta	az,	amiben	nincs	idegen	anyag,	
szennyes	az,	amiben	van	idegen	anyag,	vagyis	a	tökéletesség	hiánya	az,	ami	a	bűn-
nel	összefüggésbe	hozható,	ez	pedig	legplasztikusabban	viszonyítás,	összehasonlítás	
eredményeként	mondható	ki.	Tehát	a	tiszta	fogalma	nélkül	nem	tudunk	a	mocsokról	
beszélni,	 ez	 azonban	 fordítva	nem	 igaz.	Vagyis	megtudunk	valamit	 a	 szenny	–	 ez	
esetben	a	bűn	–	belső	természetéről,	mégpedig	azt,	hogy	létével	oltja	ki	a	tisztaságot,	
nincs	átmenet	tiszta	és	bűn	között.
A	mosás	a	balladában	maga	a	bűnhődés,	munka,	kín	és	gyötrelem.	Arany	a	cselekvés	

állandóságát	már	nemcsak	geminációval	érzékelteti:	„mossa mossa”,	hanem	explicit	for-
mában	is	kimondja,	a	mosás	folyamatának	folytonos	újraindítását:	„újra mossa”,	továbbá	
a	 szó	 szemantikája	 is	 olyan	 tartós	 cselekvést	 jelől,	mely	 állandóan	 ismételt	mozgás-
egységekből	jön	létre.	A	mosás	ugyanakkor	tér	és	idő	képzettel	egészül	ki,	mely	Ágnes	
történetének	valódiságát	biztosítja,	ugyanakkor	ezek	a	lexémák	a	különböző	ismétlési	
technikák	révén	az	egyediből	az	általános	felé	tolják	el	az	eseményeket,	így	a	mosás–
bűnhődés	időtlen	voltát	karikírozzák.	A	tér:	„a patakban”	alulspecifikált,	és	megneve-
zésének	monoton	visszatérése	is	a	helyszín	általánosításához	vezet,	tehát	a	bűnhődés	
eseményei	bárhol	megtörténhetnek.	Az	idő	képzetéhez	azonban	az	általánosítás	mellett	
a	végtelenítés	is	kapcsolódik.	Ennek	kifejezésére	Arany	a	körülíráson	túl	„szűnet nélkül”, 
„maradozó csattanással”	az	ismétlés	változatos	formáit	használja,	pl.	figura	etymologikát:	
„évrűl-évre”,	de	gyakrabban	antonímát:	„virradattól késő estig”; „télen-nyáron”.	A	klasszikus	
retorika	osztályozása	szerint	az	antoníma	az	adjekciós	alakzatok	közé	sorolható,	hiszen	
valójában	leplezett	ismétlést	hoz	létre.	Az	ellentétes	jelentésű	szavak	jelölte	fogalmak	
privatív	viszonyban	állnak	egymással,	azaz	kizárják	egymást.	Közös	azonban	az	anto-
nimák	univerzuma,	azaz	egy	vagy	több	közös	szémával	rendelkeznek,	ebben	a	vonat-
kozásban	pedig	kölcsönösen	feltételezik	egymást.38	Ez	a	fajta	ismétléstechnika	tehát	a	
széma	egészét,	a	bűnhődés	vonatkozásában	az	idő	teljességét	lefedi.	
A	mániákus	mosás,	a	mosással	kifejezett	végtelenített	bűnhődés	a	ballada	jelen-

tésképzésében	összekapcsolódik	Ágnes	megőrülésének	fogalmával,	vagyis	a	mosás	
38	 Alakzatlexikon.	Szerk.	Szathmári	István,	Budapest,	2008.	Tinta	Kiadó,	113.
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időtlensége	egyszerre	jelzi	a	bűnhődés	végtelenségét,	és	jelzi	a	megbomlás,	megőrülés	
belső	 természetét,	melyet	 korábban	 úgy	 határoztunk	meg,	 hogy	 hiányzik	 belőle	 a	
nyugalom.	Az	őrül török	jövevényszó	a	magyarban,	eredeti	jelentése	’forog,	megfor-
dul,	visszatér,	gyűrűzik,	fodrozódik’.	Az	őrül	ige	’megbolondul’	jelentése	az	elmebaj-
ban	szenvedők	keringő,	szédelgő,	körbejáró	mozgásán	alapul.39	Nem	véletlen	tehát,	
hogy	Arany	kompozíciós	elvként	az	ismétlést	alkalmazza,	mely	alakzat	létezésmód-
jában	hordozza	a	visszatérés,	körforgás	aktusát,	s	ezzel	nem	fogalmi,	hanem	poétikai	
szinten	érvényesíti	mondanivalóját.
Ágnes	asszony	 története	a	 fabula	 szintjén	alapvetően	a	 törvénykezés	 rendjében	

mozog,	éppen	ezért	a	nézés,	látás	aktusának	a	törvényhozásban	szerepet	játszó	tanús-
kodás	miatt	van	aktualitása.	A	nézés	első	anaphorikus	megjelenése	nemcsak	tagolja,	
ritmizálja	a	szöveget,	hanem	Ágnes	görcsös	kapaszkodását,	megbomlás	elleni	küzdel-
mét	ábrázolja:	„néz; néz merően”.	A	nézés	megszűnése, „félrefordul”	látomást	idéz	elő,	ér-
dekes,	hogy	ez	is	képi	természetű,	látvány,	de	mégsem	a	nézéshez	kapcsolódik,	mert	
a	nézés,	látás,	belátás	alapvetően	a	balladában	a	megismerés,	megértés	aktusával	azo-
nosítható.	Ágnes	körültekint,	hogy	ép	eszéről	meggyőződjön,	ehhez	a	szó	értésének	
képzete	is	kapcsolódik,	illetve	a	bírákkal	összefüggésben	is	három	esetben	előkerül	a	
nézés.	Egyrészt	a	narrátor	szerint	„szánalommal néznek őrá”,	majd	ezt	egy	halmozással	
írja	körül:	„Egy se mérges, vagy mogorva”,	vagyis	a	nézés	nem	külső,	hanem	belső	cselek-
vést	ábrázol,	benne	az	állapot	és	a	mozgás	egyesül.	Másrészt	egy	ízben	Ágnes	kéri	a	
bírákat,	hogy	Istent	nézzék,	vagyis	róla	vegyenek	példát	irgalomból,	és	úgy	lássanak,	
mint	az	Isten,	ne	csak	a	külsőt,	hanem	a	belsőt,	vagyis	a	teljességet,	amikor	ítéletet	
mondanak.	Harmadrészt	az	elbeszélő	említi	a	bírák	kapcsán	a	nézést,	összenézés	for-
májában,	mely	nemcsak	a	megismerést,	hanem	a	közös	felismerést	is	jelzi,	azt,	hogy	a	
törvényszék	egy	akaraton	van,	már	nem	a	szemével	lát,	hanem	a	szívével,	és	elnémul	
a	hazug,	gyatra	szó,	már	csak	a	szemek	szavaznak,	vagyis	a	második	ítélet	már	nem	
a	törvény,	hanem	a	lélek	szava.	Tehát	a	bűn	valódi	megítélése,	amennyire	az	ember	
számára	lehetséges,	csakis	lélekben	és	a	legnagyobb	együttérzéssel	történhet,	mert	az	
ítélkezés	Isten	számára	fenntartott	terület.	
Pilinszky	szavaival	summázom	a	ballada	tanítását:	„A	keresztény	nem	jobb	a	töb-

binél,	csupán	többet	tud	a	bűnről,	s	másképpen	viszonyul	hozzá.	Nem	a	másik	bűnét	
figyeli	(amibe	Istenen	kívül	úgysincs	senkinek	tévedhetetlen	bepillantása),	hanem	a	
magáét.	Így	mindent,	ami	már	itt	a	földön	jókra	és	gonoszokra	osztaná	a	világot,	ha-
misnak	érez.	Mi,	emberek,	szeretetre	kaptunk	meghívást	és	nem	ítélkezésre.”40

39	 A	Magyar	Nyelv	Történeti-Etimológiai	Szótára	III. Budapest,	1967.	Akadémiai	Kiadó,	38.
40 pilinszky János:	Keresztről	keresztre. Budapest,	2011.	Vigília	Kiadó,	43.	
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