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BALLADA ELEMZÉS

SZERKEZET

A narráció hangvétele:
A ballada  elbeszélője szarkasztikusan, kritikusan szemléli az öngyilkosság helyzetét, mintha eleve megvetéssel bírna a társadalmi tendenciává váló jelenség, azaz a problémáikat megoldani nem képes „hősök” öngyilkossága iránt. Mindeközben furcsa módon 
természetesnek is tekinti a végzetüket, nem lát halálukban különlegeset. Groteszk , ahogyan cirkuszi vagy színházi mutatványként állítja be folyóba ugrásukat. Ahogyan a cím is eleve groteszk, hiszen a hídavatásra, tehát ünnepélyes eseményre utal, mégis 
tragikus tárgyú történetet vezet be. A szerző azt a hiedelmet használja fel, s írja meg, mely szerint a hidakat mindig az első öngyilkos avatja fel.  Nem tudunk meg minden versbeli alakról egyformán sokat, az elbeszélés dinamikus, a narrátor különböző 
mértékben adagolja az információkat, ami miatt az elbeszélés tempója és a perspektíva, az adott emberhez való hozzáállás is változik időről időre.

Groteszk: szélsőségesen ellentétes, egymástól nagyon távol eső elemek, értékek összekapcsolása. Például Babits Jónás könyvében a szerző egyetlen szón belül használ vulgáris és archaizáló kifejezést:
„Monda az Ur Jónásnak: "Kelj fel és menj
Ninivébe, kiálts a Város ellen!
Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság:
szennyes habjai szent lábamat mossák."
Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna,
de nem hová a Mennybeli akarta,
mivel rühellé a prófétaságot […]” (Babits Mihály: Jónás könyve)

A ballada (és a népballada) drámai és lírai elemeket is tartalmazó kisepikai műfaj. Epikus jellegét az adja, hogy történetet mond el, a cselekmény nagy része a szereplők párbeszédéből vagy monológjaiból 
derül ki, ami dramatikus vonás. A történet csak a legszükségesebb mozzanatokat s azokat is tömören beszéli el. A mellékes körülmények elhagyása, a kizárólag a cselekmény fordulópontjaira való összpontosítás, 
azaz a balladai homály szintén a drámai megjelenítés sűrítettségével rokon. A külső eseménysor gyakran csak nehézkesen, töredékesen áll össze a szövegbeli utalásokból, amelynél fontosabb a szereplőkben zajló 
lelki folyamatok megjelenítése. A ballada általában tragikus témájú, de ismert műfaj a komikus hangvételű vígballada is. (Gintli, Schein, 578-9) 
Ide lehetne kapcsolni a Híd-avatásból a vonatkozó sorokat példáknak.

Az alábbi elemző részben a pirosan kiemelt szövegek linkek, melyek az alattuk lévő vagy értelemszerűen már korábban megjelent szövegre mutatnak. A bekeretezett szöveg egy külön 
oldalon (vagy pop up ablakban?) helyezkedik el, ahonnan vissza lehet navigálni a kiindulópontra. Amennyiben az olvasó a nyitóoldalon a verselemzésre navigál, úgy egyben kapná meg 
az értelmező szöveget, ahonnan elérheti a ballada oda tartozó részeit, de ha a szövegből kiindulva (például egy-egy versszakhoz kapcsolódóan) kíváncsi a magyarázatra, akkor az elemzés 
egyes bekezdései külön-külön részekben lennének elérhetőek.

A vers hátterében valóban a Margit híd megépülése áll, melyet 1876. április 30-án szentelték fel. Valamint arra a valóságos helyzetre is asszociálni enged, melyet számos korabeli dokumentum 
bizonyít, hogy a ballada keletkezésének korában rengetegen vetették magukat a Dunába. „A Duna hullámaiból mostanában nagyon sok holttestet fognak ki. Jelenleg csak a pilisi alsó járás szolgabírája három 
ilyenről tesz jelentést […]” (A Hon, 1877. július 1. Matúra, 149. old.) illetve: http://epa.oszk.hu/00000/00003/00034/horvath.html

Szerkezet és versforma:
A húsz versszakból álló ballada első szerkezeti egységének az első két versszak tekinthető, mely az alaphelyzetet, hangulatot, problematikát és nézőpontot mutatja be. A harmadiktól hatodik versszakig olvashatjuk egyrészt a �ú 
hídon megtett útját, másrészt ezzel párhuzamosan a valós hídavatás leírását. A hetediktől a tizennyolcadik strófáig jelenik meg a látomássorozat: az öngyilkosok felsorolása e leghosszabb szerkezeti egységben történik meg, ez késlelteti a �ú 
öngyilkosságát. A tizenhetedik versszaktól kezdve, mintha egy �lmfelvevő kamera távolodna, s már nem egyenként látjuk az embereket, hanem seregestől. A távolodással párhuzamosan azonban „rázoomol” a kamera a �úra, s a 
tizenkilencedik-huszadik szakaszban a már teljesen megbomlott elméjű �út magával rántja az örvény, beugrik a Dunába.

A versforma bonyolult, nem ad stabilitást, tükrözi a talajvesztettség, bizonytalanság érzetét. Minden strófa öt, azaz páratlan számú sorból áll, és a szótagok száma is változó (az öt sorból három darab nyolcas, két darab pedig kilences). Ritka a megszokott 
felező nyolcas és a jambikusság is. Szétrázódik a forma abból a szempontból is, hogy gyakran nem függ össze a mondatszerkezettel. Sok a ragrím, az asszonánc, szándékoltan kevésbé bravúrosak (új híd – komoly hit), különlegesek a sorvégek, 
mint ahogyan azt Aranytól máskor megszoktuk.

Erre a külön tartalmi egységre azért van szükség, mert az általam elképzelt versolvasási mód és illusztráció mellett nem lehet egészben látni a verset, így a szerkezet sem válik 
vizuálisan áttekinthetővé, viszont egy oktatási szituációban ez kulcsfontosságú lehet, ezért kell lennie egy olyan opciónak, ahol a ballada “hagyományosan” olvasható. 

Interakciók: a versszakok a sorrendje szabadon felcserélhető, változtatható ezen az oldalon. Vagyis, ha a felhasználó ott tartja az ujját egy versszakon, azt odahúzhatja egy másik 
helyére, ez a funkció lehetőséget adhat különböző dramaturgiai játékokra és elemzésre.
A szerkezeti elemzésben a megfelelő szót érintve a szövegben kiemelődnek a megfelelő részek (lsd.:asszonánc, rímek, stb)

További ötletek gyűjtése folyamatban!

1. Szólt a �ú: „Kettő, vagy semmi!”
És kártya perdül, kártya mén;
Bedobta... késő visszavenni:
Ez az utolsó tétemény:
„Egy �atal élet-remény.”

2. A kártya nem „fest” , - a �únak
Vérgyöngy izzad ki homlokán.
Tét elveszett!... ő vándorútnak
- Most már remény nélkül, magán -
Indúl  a késő éjtszakán.

3. Előtte a folyam, az új hid,
Még rajta zászlók lengenek:
Ma szentelé föl a komoly hit,
S vidám zenével körmenet:
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet.

4. Halad középig, hova záros
Kapcsát ereszték mesteri;
Éjfélt is a négy parti város 
Tornyában sorra elveri; -
Lenn, csillagok száz-ezeri.

5. S amint az óra, csengve, bongva,
Ki véknyan üt, ki vastagon,
S ő néz a visszás csillagokba:
Kél egy-egy árnyék a habon:
Ősz, gyermek, i�u, hajadon.

6. Elébb csak a fej nő ki állig,
S körülforog  kiváncsian;
Majd az egész termet kiválik
S ujjonganak mindannyian:
„Uj hid! avatni mind! vigan.”

7. „Jerünk!... ki kezdje? a galamb-pár!”
Fehérben i�u és leány
Ölelkezik s a hídon van már:
„Egymásé a halál után!”
S buknak, - mint egykor igazán.

8. Taps várja. - „Most a millióson
Van a sor: bátran, öregem!” -
„Ha megszökött minden adósom:
Igy szökni tisztesebb nekem!”
S elsímul a víz tükre lenn.

9. Hivatlanul is jönnek aztán
A harmadik, a negyedik:
„Én a quaternót  elszalasztám!”
„Én a becsűletet, - pedig
Viseltem négy évtizedig.”

10. S kört körre hány a barna hullám,
Amint letűnnek, itt vagy ott.
Jön egy �ú: „Én most tanúlám
Az elsőt: pénzem elfogyott:
Nem adtak: ugrom hát nagyot!”

11. Egy tisztes agg, fehér szakállal,
Lassan a hídra vánszorog:
„Hordozta ez, míg birta vállal,
A létet: mégis nyomorog!” -
Fogadd be, nyilt örvény-torok!

12. Unalmas arc, félig kifestve -
Egy úri nő lomhán kikel:
„Ah, kínos élet: reggel, estve
Öltözni és vetkezni kell!”
Ezt is hullámok nyelik el.

13. Nagy zajjal egy dúlt fér� váza
Csörtet fel és vigyorgva mond:
„Enyém a hadvezéri pálca,
Mely megveré Napoleont!”
A többi sugdos: „a bolond!...”

14. Szurtos �ú ennek nyakába
Hátul röhögve ott terem
S ketten repűlnek a Dunába:
„Lábszijjra várt a mesterem:

15. „Én dús vagyok” kiált egy másik
S élvezni többé nem tudom! -”
„Én hű valék a kézfogásig
S elvette Alfréd a hugom’!”
Eltűnnek mind, a járt uton.

16. „Párbajban  ezt én így fogadtam:
Menj hát elül, sötét golyó’! -”
„Én a szemérmet félrehagytam,
És íme, az lőn bosszuló:
Most vőlegényem a folyó. -”

17. Igy, s már nem egyenkint, - seregben,
Cikázva, némán ugranak,
Mint röpke hal a tengerekben;
Vagy mint csoportos madarak
Föl-fölreppenve, szállanak.

18. Órjás szemekben hull e zápor,
Lenn táncol órjás buborék;
Félkörben az öngyilkos tábor
Zúg fel s le, mint malomkerék;
A Duna győzi s adja még.

19. Néz a �ú... nem látja többé,
Elméje bódult, szeme vak;
De, amint sűrübbé, sürübbé
Nő a veszélyes forgatag:
Megérzi sodrát, hogy ragad.

20. S nincs ellenállás e viharnak, -
Széttörni e varázsgyürüt
Nincsen hatalma földi karnak. -
Mire az óra egyet üt:
Üres a híd, - csend mindenütt.

1. Szólt a �ú: „Kettő, vagy semmi!”
És kártya perdül, kártya mén;
Bedobta... késő visszavenni:
Ez az utolsó tétemény:
„Egy �atal élet-remény.”

2. A kártya nem „fest” , - a �únak
Vérgyöngy izzad ki homlokán.
Tét elveszett!... ő vándorútnak
- Most már remény nélkül, magán -
Indúl  a késő éjtszakán.

párhuzamok

Az első két versszak tartalmazza az alaphelyzetet (vesztes kártyajáték, elveszett remény), sőt a tragikus végkifejlet is már innen sejthető.  Bár szaggatott a megfogalmazás, hiányzik az alany, három pont szakítja meg a mondatot, s 
egyelőre azt sem tudjuk, ki mondja az idézőjelbe foglalt állítást. A mondattani szaggatottságot, azaz a lelki zaklatottságot, a belső vihart fokozzák a megszakított mondatok, a rengeteg írásjel, a hiányzó névelők.

3. Előtte a folyam, az új hid,
Még rajta zászlók lengenek:
Ma szentelé föl a komoly hit,
S vidám zenével körmenet:
Nyeré „Szűz-Szent-Margit” nevet.

4. Halad középig, hova záros
Kapcsát ereszték mesteri;
Éjfélt is a négy parti város 
Tornyában sorra elveri; -
Lenn, csillagok száz-ezeri.

5. S amint az óra, csengve, bongva,
Ki véknyan üt, ki vastagon,
S ő néz a visszás csillagokba:
Kél egy-egy árnyék a habon:
Ősz, gyermek, i�u, hajadon.

6. Elébb csak a fej nő ki állig,
S körülforog  kiváncsian;
Majd az egész termet kiválik
S ujjonganak mindannyian:
„Uj hid! avatni mind! vigan.”

A hídavatás leírásával párhuzamosan értesülünk a �ú hídon megtett útjáról és annak körülményéről. Éppen a kísérteties éjfélt választotta a szerző időpontként, amelyhez a félelmetességen kívül a vallásos és ünnepélyes harangzúgás is kapcsolódik. A �ú 
vízióját, furcsa lelkiállapotát, sőt akár az utat, melyen elindult az őrület felé már itt előrevetíti, hogy a kiemelten misztikus időpont mellé a tér különlegessége is kapcsolódik: Lent láthatók a csillagok, amit a Duna tükröződéséként, a mélybe való vonzódásként 
értelmezhetünk. Ugyanakkor utalhat a valós �zikai világ érzékelésének elvesztésére is.
A látomásosságot, misztikumot kiemeli a nyelvhasználat. Egyrészt Arany erősen archaizál , másrészt túlzásokkal él (ahogyan túlzó kifejezéssel nevezi meg a hidat korábban: Szűz-Szent Margit). Elvégre nyilván nem volt csengés-bongás – belülről, a 
lélekből jön a zúgás, s azt nagyítja fel a sötétség, a magány, a reménye vesztettség.
A halottak megelevendését meg nem nevezett nézők ujjongása fogadja, mintha színházi vagy cirkuszi mutatványról lenne szó. Ez a költői kép is groteszk, s kiegészíti a már cím által elindított érzetet: pozitív az esemény (avatás), pozitív a reakció 
(ujjongás) – a történet azonban teljsességgel tragikus.

Régies nyelvhasználattal él. kiemelés

Nem kap azonos színű lapokat, rossz a lapjárása.

indúl: spondeus – azaz a sor elején két hosszú, tehát súlyos szótag található.

Pest, Buda, Óbuda, Újpest

tragikus végkifejlet >> A kezdeti szakasz vagy akár csak néhány sor mint kulcs a teljes balladához a magyar népballadára is jellemző vonás, amelyben gyakran tömör természeti 
kép (népdalküszöb) szimbolizálja a teljes eseménysort. 

Puszta malomba,
Puszta malomba
Csërfa gërënda,
Csërfa gërënda.

Azon üldögél,
Azon üldögél
Ëgy bagoly asszony,
Ëgy bagoly asszony.

Mit sírsz, mit bánkódsz,
Mit sírsz, mit bánkódsz,
Të bagoly asszony,
Të bagoly asszony?

Otthon feledtem,
Otthon feledtem
Cifra nyoszolyám,
Cifra nyoszolyám.

Abban feledtem,
Abban feledtem
Pista uramot,
Pista uramot.

Az mellett hagytam,
Az mellett hagytam
Ringó bölcsőmöt,
Ringó bölcsőmöt.

Jaj, hogynë sírnék,
Jaj, hogynë sírnék,
Hogynë bánkódnék,
Hogynë bánkódnék!

Abban feledtem,
Abban feledtem
Jani �jamat,
Jani �jamat.

Az mellett hagytam,
Az mellett hagytam
Pléhës ládámat,
Pléhës ládámat.

Abban feledtem,
Abban feledtem
Karika kontyom,
Karika kontyom.

Ha az itt volna,
Ha az itt volna,
Olyat përdülnék,
Mind a karika.

Ha az itt volna,
Ha az itt volna,
Olyat ugranék,
Mind a paripa.

Bergman: A hetedik pecsét - haláltánc

Liszt Ferenc: Haláltánc

Madách Imre: Az ember tragédiája - londoni szín 

Heine: Álomképek

Homérosz: Odüsszeia - alvilági jelenetek

7. „Jerünk!... ki kezdje? a galamb-pár!”
Fehérben i�u és leány
Ölelkezik s a hídon van már:
„Egymásé a halál után!”
S buknak, - mint egykor igazán.

Népballadákra emlékeztet, a szerelmespár halála , s mind a galamb-metafora, mind fehér öltözékük ártatlanságukat sugallja. Mindez súlyosbítja a történetüket: az életben nem lehetnek egymáséi, csak a halál után. Figyelemreméltó, hogy 
Arany mennyire tömören, kevés szóval fogalmaz, mégis kikövetkeztethető az első öngyilkos pár helyzete. A tragikumot egyfelől kiemeli, másfelől mégis megkérdőjelezi a szójátékot alkalmazó elbeszélői hozzáállás: víz alá való bukásukat egykori 
elbukásukhoz hasonlítja.

Ahogyan az elbukott szerelem, a tisztesség, becsület s mindezek társadalmi megítélésének a kérdése is visszatérő motívum a magyar népballadákban.

8. Taps várja. - „Most a millióson
Van a sor: bátran, öregem!” -
„Ha megszökött minden adósom:
Igy szökni tisztesebb nekem!”
S elsímul a víz tükre lenn.

9. Hivatlanul is jönnek aztán
A harmadik, a negyedik:
„Én a quaternót  elszalasztám!”
„Én a becsűletet, - pedig
Viseltem négy évtizedig.”

Az ujjongó, tapsoló tömeg hangját (színház!) is halljuk, ahogyan korábban („Uj híd! avatni mind!” – ide kapcsolni), sőt ahogy valószínűleg az első versszakban is e „nézők” reagálását vetítette előre az „Egy �atal élet-remény” sor. 
Az új „mutatványt” (azaz halált) ellenszenvesen követelő tömeg megjelenítése kiemeli a �ú magányát.
Az adósság, a pénz s a tisztesség miatti halál, sőt a következő szakasz két becsület miatti öngyilkosai közelebb állnak a �ú problémájához (kártyázás, pénzvesztés), mint a szerelmeseké. Igaz, azt is sejthetjük, hogy a korábbi öngyilkos-víziók is önmagával 
kapcsolatosak. Tehát elképzelhető, hogy a megjelenő társadalmi és egyéni problémák a sajátjaiéval összeolvadnak, s magát) is látja vízióiban.

10. S kört körre hány a barna hullám,
Amint letűnnek, itt vagy ott.
Jön egy �ú: „Én most tanúlám
Az elsőt: pénzem elfogyott:
Nem adtak: ugrom hát nagyot!”

Szintén végtelen szarkazmussal kezeli a �atal öngyilkost: az „ugrom hát nagyot” sor egyszerűsége, hétköznapisága önnön halálához való olyan hozzáállást mutat, mintha misem lenne természetesebb, vagy mintha valóban csak egy mutatvány 
lenne a sok közül.

11. Egy tisztes agg, fehér szakállal,
Lassan a hídra vánszorog:
„Hordozta ez, míg birta vállal,
A létet: mégis nyomorog!” -
Fogadd be, nyilt örvény-torok!

12. Unalmas arc, félig kifestve -
Egy úri nő lomhán kikel:
„Ah, kínos élet: reggel, estve
Öltözni és vetkezni kell!”
Ezt is hullámok nyelik el.

Különböző korú, állapotú alakok érkeznek. A hullámzás egyre hevesebb, most már örvényként jelenik meg a korábban el-elsimuló víztükör. Értelmezhetjük ezt a �ú egyre feldúltabb állapotának, a végzete felé való egyre hevesebb sodródásának, ami majd 
az utolsó versszak mindent felőrlő vízimalom  képében csúcsosodik ki.

A malom szintén a népköltészet, a népballadák kedvelt szerelmi szimbóluma.

Dunaparton van egy malom,
Búbánatot ölnek azon, ejeha.
Nékem is van egy bánatom,
Odaviszem, lejáratom, ejeha.
 
Gyere, kislány, ugorj egyet,
Ne sajnáld a cipellődet, ejeha.
Ha elszakad, újat veszek,
Azért én a tied leszek, ejeha.

13. Nagy zajjal egy dúlt fér� váza
Csörtet fel és vigyorgva mond:
„Enyém a hadvezéri pálca,
Mely megveré Napoleont!”
A többi sugdos: „a bolond!...”

14. Szurtos �ú ennek nyakába
Hátul röhögve ott terem
S ketten repűlnek a Dunába:
„Lábszijjra várt a mesterem:
No, várjon, míg megkérlelem!”

A bolond nemcsak szó szerint lehet megbomlott elméjű, hanem mint színházi szereptípus is megjelenhet.
Késleltetés, azaz ritmusváltás, feszültségnövelés történik: megjelenik az újabb �gura, de nyitva marad a következő versszakig, hogy vajon ő is valóban a Dunába ugrik-e.

A „vigyorogva” és a röhögve” szavak nagyon erős stílusértékkel bírnak, szinte szlengként hatnak (Ld. Jónás könyve!) a balladai szövegkörnyezetben, s groteszkséget kölcsönöz a helyzetnek.

15. „Én dús vagyok” kiált egy másik
S élvezni többé nem tudom! -”
„Én hű valék a kézfogásig
S elvette Alfréd a hugom’!”
Eltűnnek mind, a járt uton.

16. „Párbajban  ezt én így fogadtam:
Menj hát elül, sötét golyó’! -”
„Én a szemérmet félrehagytam,
És íme, az lőn bosszuló:
Most vőlegényem a folyó. -”

Az események gyorsulása, hevességük fokozása, a vizionáló őrülete nemcsak a már említett víz állapotának leírásával érzékelhető, hanem az elbeszélői hang háttérbe szorulása is ezt erősíti. Most már „konferálás”, elbeszélői kommentár, 
bevezetés nélkül követik egymást az öngyilkosok, s csak maguk beszélnek. Haláluk okát és megtörténtét is saját mondatukból következtethetjük ki. Így az eddig általában kívülről, külső elbeszélő által megjelenített esemény egyre szubjektívebbé, személy-
esebbé válik.

17. Igy, s már nem egyenkint, - 
seregben,
Cikázva, némán ugranak,
Mint röpke hal a tengerekben;
Vagy mint csoportos madarak
Föl-fölreppenve, szállanak.

18. Órjás szemekben hull e zápor,
Lenn táncol órjás buborék;
Félkörben az öngyilkos tábor
Zúg fel s le, mint malomkerék;
A Duna győzi s adja még.

Ahogyan a tragikumot a groteszkséggel és az abszurddal, úgy a személyességet a tömeggel fordítja Arany visszájára. A ballada végére ugyanis már nem egyesével, hanem tömegestül láttatja az öngyilkosokat, ami túlzásként (korábbi túlzások!) hat. 
Ezzel együtt csökkenti a helyzet jelentőségét az itt használt metaforapár: röpke halakkal és föl-fölröppenő csoportos madarakkal azonosítja az életüknek véget vető embereket.

19. Néz a �ú... nem látja többé,
Elméje bódult, szeme vak;
De, amint sűrübbé, sürübbé
Nő a veszélyes forgatag:
Megérzi sodrát, hogy ragad.

20. S nincs ellenállás e viharnak, -
Széttörni e varázsgyürüt
Nincsen hatalma földi karnak. -
Mire az óra egyet üt:
Üres a híd, - csend mindenütt.

A záró strófákban újra kívülről látjuk a �út, újra az elbeszélő írja őt le, ekkorra eljutott a végső, teljesen megbomlott elméjű állapotba. Eddig a valóságban nem létezőt, tehát a pusztán vizionált képeket látta, most pedig nem lát semmit, még a valóságot 
sem.
A �ú halálával minden visszaáll: az éjszaka csendje, üressége. Feltűnően gyorsan intézi el Arany a történet végét, ami magyarázható azzal, hogy az első versszaktól sejteni lehetett, mi is lesz a végkifejlet. Valamint az állandó groteszk, 
tulajdonképpen kritikus megnyilvánulásai, ahogyan saját „hőseit” bemutatja, a gyors lezárással, annak hétköznapiságával csúcsosodik ki. Még azt is megmondja, hogy éppen egy óra van, tehát a valóságon kívüli forgatagból zuhanunk vissza a minden-
napi időszámításba.

négyes lottótalálat

amerikai párbajban a sötét golyót húzó vesztes öngyilkosságot vállalt.

Az abszurd komikumot az is fokozza, hogy olyan mozgássorral érzékelteti az öngyilkosok megjelenését, mely távol áll az emberitől.

Nyitóoldal - Arany János: Balladák

funkció: ballada kiválasztása >> jelen esetben csak a Hídavatás lenne működő opció

illusztráció: írógép

interakció: az írógép billentyűire kattintva lehet kiválasztani a balladát
választás esetén az írógépbe helyezett papíron megjelenik a ballada rövid összefoglalója, illetve 3 opció
>> opciók: 1. ugrás a balladára, 2. verselemzés elolvasása, 3. ballada szerkezetének áttekintése + feladatok (ez lenne az a szegmens, amit tanárok használhatnának órai 
kereteken belül interaktív táblán, mint tanítási segédlet)

összefoglaló szöveg:
Arany János a Híd-avatás  című balladájának története nagyon egyszerű, nagyon rövid: egy kártyajátékon mindent elvesztett �ú reménye vesztettségében a Dunába ugrik. A végzetes játék és az öngyilkosság bekövetkezte között 
éppen egy óra telik el, mely alatt a Margit hídon állva öngyilkosokat vizionál. Az öngyilkos �gurák a társadalom és a sorsok széles skáláját vonultatják fel, sok esetben valamiféle tisztességbeli, becsületbeli probléma miatt döntenek a 
halál mellett. Egyre gyorsabban jelennek meg az alakok, az éjféli sötétség és csend egyre kísértetiesebb, a folyó pedig mintegy örvény, egyre nagyobb erővel vonzza magához a �út. 

>> Az Őszikék balladái, ahova a Híd-avatás is tartozik, 1877 júliusától novemberéig, tehát gyorsan születtek meg. „[Á]ltalában véve komorabbak, ridegebbek lesznek a versek, tömörebb, talányosabb a megszóla-
lásmódjuk, nagyobb szerephez jutnak a babonás-mágikus balladai világkép elemei.” Imre László, Arany János balladái, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. p. 61.

A ballada (és a népballada) drámai és lírai elemeket is tartalmazó kisepikai műfaj. Epikus jellegét az adja, hogy történetet mond el, a cselekmény nagy része a szereplők párbeszédéből vagy monológjaiból 
derül ki, ami dramatikus vonás. A történet csak a legszükségesebb mozzanatokat s azokat is tömören beszéli el. A mellékes körülmények elhagyása, a kizárólag a cselekmény fordulópontjaira való összpontosítás, 
azaz a balladai homály szintén a drámai megjelenítés sűrítettségével rokon. A külső eseménysor gyakran csak nehézkesen, töredékesen áll össze a szövegbeli utalásokból, amelynél fontosabb a szereplőkben zajló 
lelki folyamatok megjelenítése. A ballada általában tragikus témájú, de ismert műfaj a komikus hangvételű vígballada is. (Gintli, Schein, 578-9) 
Ide lehetne kapcsolni a Híd-avatásból a vonatkozó sorokat példáknak.

illusztráció: a vizualitás központi szervező eleme a híd lenne, 
amelyen “végighaladva” lehet elolvasni a balladát. Ez alól 
kivétel az első két versszak. 
Az illusztráció régi fotókból és gra�kából lenne összerakva. 
Egy-két interakcióra adna lehetőséget, például a ballada 
olvasása közben a kép adna kulcsot a versszakokhoz kötődő 
elemző réteg eléréséhez (pl lámpa vagy olyan objektum, 
ami mindig megjelenhet) 
A hídon látható �gurák érintésre eltűntethetőek lennének
>> még fejlesztés alatt!

applikáció
SZERKEZET




