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HOGYAN ÍRJUNK ESSZÉT? 
esszévázlat és mintaesszé érettségire készülőknek 

 
 

ESSZÉVÁZLAT 
 

A) A VERSELEMZÉS VÁZLATA 

 

 1. téma önportré? létfilozófiai vers? stb 

 

 2. műfaj csak akkor kell kitérni rá, ha kötött műfaj 
 

 3. cím témajelölő, metaforikus…stb. 

 

 4. szerkezet késleltető, meditációs…stb? 
 

 5. poétika metaforikus vagy retorikus versbeszéd + példák a versből  

 

 6. hangnem 
 

patetikus, humoros, ironikus/önironikus, gúnyos, rezignált, szenvtelen 
(érzelemmentes) 

 7. prozódia csak akkor térjen ki rá, ha biztos benne 

 

 8. konkrét 
feladat 

A műelemzésbe kell foglalni a konkrét feladat megoldását. Ilyen lehet: 
Milyen eszközökkel teremt drámai feszültséget Babits az Esti kérdés c. 

versében? (pl.: a kérdés késleltetése az utolsó sorokig, többszörösen 

összetett mondat, halmozás, a főmondat késleltetése) 
 

 

B) 

 

AZ ESSZÉ VÁZLATA 

 

 1. Mivel tágíthatom a műelemzést, azaz miről írhatok a bevezetésben és a 

befejezésben? Például: 

 
a) az adott vers témája az irodalomban, a téma lehetséges megközelítései 

b) az adott verstípus jellemzői, más hasonló versek (pl. létfilozófiai versek) 

c) a szerző jellegzetes témáiról, más hasonló verseiről 

d) más szerző hasonló verseiről 
e) a téma szubjektív megközelítése, személyes vélemény 

 

2. Miről írok az expozícióban, illetve a konklúzióban? Például: 

 

Bevezetés: az adott vers témája az irodalomban, a téma lehetséges megközelítései 

             Tárgyalás: verselemzés (már kész) 

             Befejezés: más szerző hasonló verseiről 
 

C)  Ezek után állok neki a MEGFOGALMAZÁSnak. Ha van egy részletes, kulcsszavakra 

épülő vázlatom, már könnyebb lesz a gondolatok szavakba öntése. 
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MINTAESSZÉ 
(Vass Judit) 

 

(Kész esszében nem írunk vázlatpontokat, most csak szemléltetésül szolgálnak.) 

 

  

 

ARANY JÁNOS: ÁGNES ASSZONY 
 

BEVEZETÉS 

 

A ballada 

témája 

   Az Ágnes asszony Arany nagykőrösi balladái közé tartozik, amelyekre a skót 

népballadák misztikus, komor hangulata jellemző. Népies ballada, mert tárgyát a 

népéletből meríti, így a romantikus irodalmi népiesség vonulatába tartozik. 

Lélektani mű, Arany pszichológusi pontossággal követi nyomon a főhős lelki 

folyamatait. 

 

TÁRGYALÁS 

 

A történet 

   A ballada a hűtlen asszony történetére épül, amely a népballadák egyik toposza. 

Hatott rá Shakespeare Macbethje, amelyben a hősnő a gyilkosság nyomát, a 

vérfoltot próbálja lemosni kezeiről, ebbe őrül bele.  

Bár Arany a ballada tárgyát a népéletből veszi, a téma egyetemes, örök: bűn és 

bűnhődés lélektana. Ágnes asszony szeretője megölte férjét, később azonban azt 

vallja a bíróság előtt, hogy az asszony volt a tettes. Hogy mi történt pontosan azon 

az éjszakán, nem tudjuk, már csak Ágnes bűnhődését követjük végig. 

 

A szerkezet 

   A ballada nagyon tudatosan szerkesztett, a mű eleji patak parti jelenet visszatér 

a történet végén, időtlenítve Ágnes alakját, aki így a bűn és bűnhődés már szinte 

mitikus alakjává nő. A versszöveg nagyon monoton, amit az állandó ismétlések 

(refrén, azonos szerkezetű mondatok) teremtenek meg. Ez a monotonitás a 

megtébolyodó elme monomániás (rögeszmés) folyamatait érzékelteti. A mű 

késleltetésre épül, hiszen a gyilkosság csak a bíróság előtt válik egyértelművé. 

Lélektan    Ágnes pszichés folyamatainak megjelenítése tükrözi Arany János 

emberismeretét. A shakespeare-i jellemábrázolás eszközeivel, közvetetten mutatja 

be a hősnő lelki történéseit: szavain, tettein és testbeszédén keresztül. Ez az 

indirekt jellemábrázolás Arany egyik erőssége, ettől válnak balladái igazán 

drámaivá. 

   Bár Freud mélylélektani tanulmányai csak kb. 30 évvel később jelentek meg, 

Ágnes megőrülésének folyamata leírható a freudi, mélylélektani fogalmakkal. A 

gyilkosság éjszakáján a vér látványától sokkot kapott, ez a trauma indította el az 

elme meghasadását. A mű elején már irracionálisan viselkedik, hiszen a véres 

lepedőt nem rejti el, hanem kiviszi a falu szeme láttára mosni a patakban. Tette 

pótcselekvés: valójában a bűnétől akar megszabadulni, a lelkét akarja tisztára 
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mosni. A börtön sötétje tekinthető Ágnes elboruló elméjének, „a kis fény” már 

csak az értelem, a józan ész egyre szűkülő világa, még van benne önreflexió, fél a 

megőrüléstől. A bíróság előtt már tudathasadásosan viselkedik, rendbe szedi 

magát: „ne hogy azt higgyék, megbomlott”, ez is pótcselekvés, a tisztességes 

asszony látszatát akarja kelteni. Amit a gyilkosságról mondanak, már nem érti. A 

trauma következtében amnézia (emlékezetkiesés) következett be, a lélek nem bír 

el ember feletti fájdalmat, azt elfojtja a tudatalattiba. Az elfojtás azonban 

hasadáshoz vezethet, és az elfojtott bűntudat pótcselekvésekben testesül meg. 

Ágnes bűnhődése végtelen, egy életre szól. A patriarkális bíróság haza is engedi, 

mert látják, hogy a lélek már megbüntette önmagát.   

Motívumok    A ballada visszatérő motívumok szimbolikájára épül: a fehér lepedőn a vörös 

folt valójában Ágnes bűne, bűntudata, amitől szabadulni akar. A lepedőből lepel, 

majd foszlányok lesznek, ez a folyamat az elme szétesésére utalhat. A lepedő fehér 

színe is többletjelentést kap. A bíróság előtt síró Ágnest az elbeszélő harmatozó 

liliomhoz, illetve hattyúhoz hasonlítja ─ ez az elbeszélői szánalom jele, hiszen 

mindkettő fehér, Ágnes elveszített ártatlanságának metaforái.. A refrén (Ó, 

irgalom atyja ne hagyj el!) egyszerre utal Ágnes rögeszmés sóhajaira, félelmére a 

megőrüléstől, másrészt mondhatja bárki, aki tanúja az asszony szenvedéseinek. A 

vers prozódiája ütemhangsúlyos, a sorok 4/4 ütemezésű, ősi nyolcasok, ez a 

szabályos ritmus is a szöveg vontatottságát erősíti. 

BEFEJEZÉS    A bűn és bűnhődés visszatérő motívum az irodalomban. A klasszikus drámák 

kedvelt témája már az ókori görög tragédiák óta, gondoljunk csak Szophoklész 

drámáira, vagy Shakespeare-től többek között a Hamletre vagy a már említett 

Macbethre. De a Biblia emberképe is erre épül a Genézisben: a világban a rossz 

oka az ember bűnbeesése. Ez a vezető témája Dosztojevszkij regényének, a Bűn 

és bűnhődésnek is. 

 

(810 szó) 


