
BUDA HALÁLA. 
(Első közlemény.) 

Mint betegséget a levegőváltozás, úgy gyógyítja néha 
a csüggedést a körülmények változása : új helyzet — új remény. 
Aranynyal is így volt. Mikor a fővárosba költözött, új munkaköre, 
a lapszerkesztés, a Kisfaludy-Társaság igazgatása, belesodorta 
az irodalmi életbe, minden nyűge mellett is felvillanyozta 
munkakedvét, í ró barátai körében maga is föléled, mint 
Csengerynek írta (60. júl. 9.) Szemere Miklós kedvelt hasonlatá
val, melyet Buda halálába, is besző: «Valamint a holt szén 
gerjed eleventül.» (VII. 45. vsz.) 

Fölélednek régi költői tervei, cikkeiben elárulja magát. 
Fájlalja, hogy «az elbeszélő költészet évek óta szomorú 
némaságban gyászol». (Irányok.) A Szépirodalmi Figyelőbe 
ír t bírálatai során különös gonddal elemez epikai müveket, 
mindjárt az első évfolyamban hármat: Szász Károly Trencséni 
Csákja mellett Hebbel Mutter und Kindjét, meg Wittgenstein 
csecsenc eposzát ; tévedéseiken fejti ki saját felfogását. 
Mintegy újra beleéli magát az eposz elméletébe, s önnön 
erejének tudatába is. Szász művén az alakítás módjára tesz 
megjegyzéseket; Hebbel polgári eposzán arra mutat rá, «mivé 
lesz az eposz, ha napi kérdések uszályhordozójává alázza 
magát,» ha a társadalom sebeibe bocsátja ujjait, ami inkább 
regénybe való — «az eposz sokkal inkább költői faj». 

Fölteszi magának a kérdést: «vájjon az epopoea, a hős
költemény, úgy, mikép Virgil hagyta, gépeivel, csudáival, 
isteneivel stb., korszerű-e?» — s abban nyugszik meg, hogy 
«a klasszikái formán kívül az eposz különféle idomot ölthet», 
s erőteljes élet kínálkozik számára, ha a nép hagyományait, 
tündérregéit fölkarolva, «a nép formáiban, mégis nagy művé
szettel» újra teremti, hőseit a Frithiof-rege módja szerint örök 
ifjúságra varázsolhatja. «Teremtsetek jó eposzt — s az eposz 
korszerű.» Dózsa Zandirhám}á~uak félbemaradt ismertetése 
hibáztatja a «légből kapott eposzt» — e kifejezést önéletrajzi 
levele végén is használja — s oly mondai alapot tart 
szükségesnek, «mely évszázadok során históriai meggyőződéssé, 
nemzeti hitté változott», «hogy az eposz a nemzetnek, melyre 
hatni akar, ne csak jelleme, szokásai s erkölcseiben, hanem 
történeti s hagyományos emlékeiben is gyökerezzék». A kor 
vezéreszméje, a nemzetiség, főképen az eposzra termékenyítő, 
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mert a nemzetiség épen a múltnak folytatása a jelenben és 
jövőben. (Hebbelről.) Zrínyinek is érdemül tudja be, mennyire 
nemzeti, Tasso pedig milyen kevéssé az.1 

Mindez nemcsak tanulmányainak gyümölcse, hanem egyben 
saját felfogása az új kor eposzáról. Látni, hogy szeme folyvást 
nagy tervén függ: magát biztatja, elmélkedéseivel, a korszerű 
és nemzeti vonás kiemelésével, ü g y érzi, az ő könyve még 
nincsen megírva,2 pedig a nagy nemzeti hősköltemény gondolata, 
melyről első költői tervei közt ábrándozott, azóta sem hagyta 
el, s változott alakban tömérdek tanulmányt, elgondolást, sőt 
kísérletét követelt. 

Ámbár a lap szerkesztése sok munkát, fennmaradásának 
bizonytalansága sok gondot ad, 1862 elején mégis belefog 
a hán eposz első tagjának új kidolgozásába. «E függő lét 
daczára — írja Tompának (jún. 20.) — koránsem aggódom 
i t t oly sokat, mint Kőrösön aggódtam, pedig nyavalyámból 
nem épültem — csak megszoktam. Sőt annyira vagyok, hogy 
vers írásba fogtam, — nem a lap számára, hanem nagy 
munkába. Tavasz óta már több van 400 versszaknál, körülbelül, 
mint az egyik Toldi. S bár lassan haladok benne, de azért 
megy, ,nulla dies sine linea' sine 4—5 stropha. Már a nagyján 
átestem, ide s tova be lesz végezve ez az egy fogás (mert 
trilógia : három önálló, de összetartozó egész). Hogy mi a tárgya, 
mi lesz a czime : az még titok. — Nem Toldi, annyit megsúgok. . . 
Ha a Figyelő addig élne, mig ama munkával készen leszek, 
akkor nem bánnám, ha meghalna is. Nem élt volna hiába.» 

í g y szárnyal fel a mindennnapi gondok közül költői 
hivatása, a mindennapi robotból a vágy, hogy régi tervét valóra 
váltsa. E levél azt is mondja: «Ha az első (rész) elkészül, meg 
akarnám vele ütni a Nádasdy-féle száz aranyat, s az alatt tutior 
dolgozhatnám a többin». Másnak nem szól róla ; Tompának is csak 
akkor említi újra, mikor már készen van. (63. dec. 13.) 

Most nem hagyja magát elcsábíttatni Csaba színesebb 
történetétől, már az egész kiérett benne s az elején kezdi, 
Buda halálávaX. Első kéziratán a cím alatt a megkezdés ideje : 
1862, február végén, a legutolsó strófa alatt pedig a bevégzés 
napja: Május 6-án, 1863.3 Lázasan dolgozik. Minden ének 

1 A csak vázlatban maradt Összefoglalásnak Tárgy és kor c. fejeze
tében. 

2 Mátyás dalünnepe, 3. versszak. 3 Két kézirata van. Egyik, Arany László özvegyének ajándékából a 
Nemzeti Múzeumban, Ezen a címlap sarkába oda van irva : Első impurum. 
A másik példány, szintén az ö ajándéka, a debreceni kollégium könyvtáráé. 
Végén ugyanaz a dátum. Tisztázat a nyomda számára ; a megfelelő számú 
versszakok csoportja után mindenütt gondosan ki van téve: S. 1. — S. 2. 
(=Signetur 1.—2. ív). E példányból a jegyzetek hiányzanak; külön lapon 
lehettek, s az elkallódott. A szövegbe be vannak írva számaik, más tintával 
s nem azonos írással. 
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. ~gén megszámlálja a versszakok számát s hozzáadja az 
addigiakhoz. A Tompának említett 40Ö versszak a VIII . ének 
végével van meghaladva, odáig 429 versszak összesen ; tehát 
négy hónap alatt nyolc énekkel lett készen. Et tő l fogva 
lassabban halad. Laci fiának betegeskedésén való aggódása 
hátrál tat ja; a lap átalakítása is Koszorúvá, erre az időre esik. 

Az egész mégis gyorsan ment: a tizenkét nagy ének 
(814 strófa) készen volt tizennégy hónap alatt. A terv az évek 
során kijegecült, a sok tanulmány elvesztette nyers adatszerű
ségét, önkényt rendeződött: a fovonások kiemelkedtek, a többi 
hátrahúzódott, mégis kéznél maradt, készen fölmerülni, ha 
szükség lenne rá. A terv hosszú érlelése a költött részeknek 
is megadta a megszokottság útján az epikai hitelt: régi terveit, 
töredékeit olybá vehette, mint valamely költői maradványt, 
mely alapul szolgálhat.1 

Valóban í^j indul. Az első dolgozat azzal kezdődött, 
amint Detre felbujtja Valamirt, azután Krimhildet. A másik 
dolgozat első éneke a hatalom megosztását beszélte el epikai 
szélességgel; innen a két testvér vadászatára tért. Az új 
kidolgozás szintén ez eseményekkel kezdődik, csakhogy ami 

1 Egy-egy vonást át is vesz régebbi dolgozataiból. Péterfy rámutatott, 
hogy pl. (II. dolg.) «láng gyúl a lángról» hasonlata itt Buda beszédének 
fordulatává nőtt; az a strófa : « Zsákmánynyal a köpübe rakodva tért haza . . . 
Választani raká mind Buda király elé» — most a VII. énekben egész jele
net. Az 53-i dolgozatban: (I. én.) 

Ott, hol napkeletre kanyarul a Zagyva, 
Gyűlt össze az udvar, mind kicsinye, nagyja; 
Ott vala a város : Etele királyi 
Lakóhelye, könnyed sátorpalotái.» 

Buda halálában (I. ének): 

Tisza-Duna sikján, Zagyva folyó mellett, 
Sátora egy dombon kék égre szökellett: 
Ez vala a város, ez Buda királyi 
Lakhelye, famüvü sátorpalotái. 

Ez egész tájkép, a faművű Prisikosz szerint való. (Ipolyinál a 156. 1. 
aláhúzta Arany Atli-palotájának Edda-beli leírását.) Ugyané palotáról előbb : 

Oly könnyűden volt az, csak fából faragva, 
Mesteri munkával díszesen kirakva. 

Most: 
Mintha csak a földből kelne egy-egy ága, 
Tornyosán áll s cifrán: a puszta virága. 

így csiszolja ki azt is, „amit a régiből átvesz. (Péterfy Jenő Arany 
János eposzi töredékeiről. Összegyűjtött munkái, I. 282-85. 1. 

A közbeeső strófában a költő nemzeti jellemző vonássá szélesíti Prisz-
kosz följegyzését, hogy a palota fakerítése nem erősségre, hanem ékességre 
szolgál, (Riedl, 3. kiad. 228. 1.) s hogy városokat építtet,.de maga csak 
sátrakban lakik. 

s* 
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a régebbi szövegekben k é t - k é t ének, az most öt énekre bővü l ; 
bensőleg az egész mégis szűkebbre T a n fogva, Mellőzi T h i e r r y 
ada tha lmazá t , E t e l e hada i t , Aqui le já t , Rómát , a c a t a l a u n u m i 
csa tá t , A é t i u s t és a sok idegen nevet , me lyekke l az első dolgozat 
bőve lkede t t ; közülük, m i n t Kéza iná l , az egy D e t r e él m e g . 1 

Fé l rébb há r í t j a a ge rmán mondat , me ly köl tő i erejével előbb 
le igáz ta , I l d ikó h á t r á b b lép; elvet i a n ibe lung i ve rs formát & 
m a g y a r Sándor-verse t vesz helyébe. Megszabadul az idegen 
ha tás tó l , me ly képzeletében r á r akodo t t a k r ó n i k á k a lapré tegére r 
m i n t áradó folyó iszapja a t e rmő földre. Vissza té r oda, a h o n n a n 
k i i ndu l t : a m a g y a r k r ó n i k á k h o z , m a g y a r h a g y o m á n y h o z . A rész
le tekben is Pr iszkosz közvet len följegyzéseit , Ipo ly i Magyar 
mythologiájé,t aknázza ki .2 

Megtar t j a a t e s tvé r i osztozást, T h i e r r y v á l t o z a t á b a n : h o g y 
B u d a az idősebb; je l igéül Kézai m o n d a t á t t ű z i : B u d a tú lkapásá t^ 
amin t az u r a l m á n a k k iszabot t h a t á r t á ta í lép i , mire A t t i l a 
tu la jdon kezével öli meg. E z vol t a r ég i t e rv h a t énekéből a. 
n é g y u t ó b b i n a k t á r g y a , most is ez a három utolsó éneké.3 E z e k e t 
az a d a t o k a t — írja Sa lamon Ferenc — «a t ö r t é n e t í r á s s e h o g y 

1 Riedl, aki a hún-monda elemeit szívesen vitte vissza külföldi szár
mazásra, Detre halhatatlanságát maga is magyar népi hagyománynak érzi. 
Csaba és' berni Detre a magyar mondában. (Philologiai dolgozatok a 

magyar - német érintkezésekről. 1—7. 1.) 
,2 Ip olyi Magyar mythologiáykuzk utolsó lapján e helyekre van uta

lás : «Vissza Attila» 75. 1. — Etele és Leo, u. o. — Csaba ire 77.160. 253. L 
— Halottak harca 77. 1. — Csiídamezö, székelyek, 77. 1. — Turul 72. 78. 
80. 87. 1. <— Csodaszarvas 13 .147. 241. — Csaba testamentuma 13. 160.1.— 
A nőr ablás 71. — Catalauni remete 76. — Keveháza 152. — Isten kardja 
154. 503. — Csaba mezeje 160. i— Táltosok jóstehetsége 447. — Isten 
personificatiója 12. — Világ fája 326. 1. — A kiemelt címszók Buda-
halálába, tartozó adatokra mutatnak. 

3 A két régi dolgozat tárgyát Buda halála így használja fel : 
dois. 

I. Szász Détre, (felbujt
ja Valamirt). 

II. Krimhilde (Detre má
sik felbujtása). 

II. dolg. 
I.ének. Attila és Buda. 

(Az uralkodás megosz
tása). 

II. Attila vadászni megyén, 
(Buda álma a csoda
szarvasról, Hunorról, 
Magyarról). 

A tervben: 
III. Etele hadba megyén. 
IV. Buda várost épít. 
V.Etele hazatérte. 

VI. Buda halála. 

Buda halála: 
I.Buda király megoszt

ja öccsével az ural
kodást. 

II. Detre tanácsa. 

III.A tanács visszája. 

IV. A vadászát. 
V. Folytatás. 

VI.Rege a csodaszarvas
ról. 

VILA követség. 
VIII. Etele álmot Iát. -

IX. Isten kardja. 
X.Etele hadba mén. 

XI. Buda várost épít-

XII. Buda halála. 
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sem bírja kapcsolatba hozni, vagy megfejteni»; Arany költe
ményében pedig «minden úgy van felhasználva, hogy egyéni 
indokokra vitetvén vissza a száraz tény, lélektani következetes
séggel egymásból folyó lánczolatban válik egységgé».1 Ehhez 
a költő új mondai elemeket von ki a krónikákból s kibővíti 
a régieket, mint a csodaszarvas mondáját (VI. ének); a görög 
követség egészen új, Isten kardja a régibb tervben csak később 
van említve;3 most e két utóbbi alapozza meg a lélektani 
fejlődést, három új éneken által. (VII—IX.) Ezzel a terv tizenkét 
•énekre bővül, így méltóbb a tárgyhoz s arányosabb az utolsó 
taggal. Minden kitelik itt , mégis összébb szorul; kevesebb a 
személy, a múlt emlegetése, szűkebb az idő és az események 
köre; a külső tág háttér, idegen nevek és múlt események, el
süllyednek, minden a jelenben történik. 

A második dolgozat, melynek kiindulása közös az új művel, 
ot t vette fel tárgyát, hogy Buda, amint a hatalom reá szállt, 
megosztja Öccsével s «kilencz évig dicsőén uralkodának így»; 
Sem az osztály oka, sem később Buda megbánása nincsen 
indokolva. Az új kidolgozásban Buda már jó ideig élt a hata
lommal, koros, mikor felezi uralmát, hozzá gyermektelen — ő rá 
is így szállott Rofról a királyság. 

Az új dolgozat drámai módon az osztozás jelenetével 
kezdődik. Buda a régi kor és öreg emberek módjára külső 
tapasztalat, tárgyias példák segedelmével fejezi ki magát régi 
vagy rögtönzött közmondásokban, rövid példabeszédekben, mikép 
a biblia. Magát az osztályt is e szavakkal teszi: «Légy te öcsém, 
^kard; én leszek a pálca». I lyen példákkal hagyakozik a Friihiof-
regében Bele király. Nem hasonlatok ezek, mint Loisch gondolja.3 

Vérszerződést kötnek, szer-nek is nevezik; mintegy előképe ez 
Pusztaszernek, a magyar hagyománynak, a kirá ly és ifjabb 
király viszálya szintúgy a magyar történet első századainak. 
Az áldozat körül szolgáló garaboncok, nézők Ipolyi Magyar 
mythologiáj&ból valók, az oltár tetejére tűzött szent kard szintén.4 

A tülkök ünnepi bugása, a serlegből az oltárra öntés Pollák 
Miksa szerint a bibliára mutat,6 ámbár e mozdulat, teli edényből 
ivás előtt a földre loccsintás, ma is szokás a népnél. Ettől fogva 

1 Buda halála ismertetésében, Pesti Napló, 1864; újabban Salamon 
Ferenc irodalmi tanulmányai. I. 2 A harmadik részben, Zoárd tanácsában. 

3 Buda haláláról. IK. 1912. 4 A költő jegyzetben utal rá. A nézőknél Ipolyi (447. 1.) Theophilak-
tosra hivatkozik, ki szerint a turkok papjai a jövőt is tudtokra adják, és a 
Bécsi kódexre, melyben Dániel 2. és 4. fejezetében a vulgatai szöveg papi 
nevezeti közt a mágus így van fordítva: «az oltáron nezoc, a taltosoc». — 
A kardról Herodotos nyomán írja, hogy a skythák áldozataiknál gályákból 
raknak máglyát s tetejébe szúrják az ősi vas kardot,, mely Ares szent jel
képe. (503. 1.). . . - . • : . , ' , 

6 Arany János és a biblia, 129. 1. 
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a költő magára van hagyatva, hogy leleményéből fejlessze az 
eseményeket, míg a legközelebbi történeti adathoz ér. 

Már i t t elejt két magot, melyek kihajtanak. Egyik, hogy 
a főknek kedvükre van Buda osztozása, «mivel öccsét nála 
jobban is szerették». A másik egy előjel; a régibb dolgozatban 
a költő nem tudta elnyomni a Nibelung-ének módjára sejtető 
sóhaját: «Vesztére lön utóbb is, mit jó végből a k a r t » ; — i t t 
tárgyiasabban, mégis naivabban az oltárról csapnak fel «vér
haragos Jángok», rosszat jövendölve. 

A végzet mindjárt el is indul útján. Buda, határozatlan 
emberek módjára, másnapra megbánja, amit tett. Kapóra jő 
hozzá a fortélyos Detre. Arcáról olvas; a hálás vasallust adja 
s álokoskodással kiforgatja Buda közmondásait, tulajdon szavait 
szegezi ellene. Buda a szándékról mint bokros paripáról, el-
szánásáról mint ellőtt nyílról beszélt s a mértéket dicsérte, — 
Detrénél vaktában kilőtt nyíl, lovasát levető mén válik belőle, 
s a mértéket emlegetőt hebehurgya tettről vádolja. 0 is köz
mondásszerű képekben beszél; tesznek-e egy lóra két nyerget, 
két tőrt egy hüvelybe?1 Szemen szedett példái egytől egyig 
Buda ellen szólnak, amiért «féke egyik szárát kiadá kezéből». 
Félti saját jóságától, inti öccsétől, ki fölébe kerülhet. ,Azzal 
Buda romlik, ha Etele épül,' — ily mérleget állít. Merészen 
játszik az egyszerű öreggel. S megújabb színléssel, hogy Etele 
i t t ne lássa, megy el a sátorból, mint aki idejöttével Buda 
féltéseért kockázatot vállalt. 

Pedig egyenest Attilához megy, a tanács «visszájával» ; 
ez a harmadik ének. Rosszkor háborgatja, épen levelet ró tőrrel 
rózsafába Ildikónak— mint egy népdali szerelmes. Nála Detre 
jobban felajzza elméjét, rókábban rágalmaz. Öreges aggodalomból 
szól, mint ki sokat látott s a tegnapra siklik és Budára; hogy 
csak kislelkűség, nem szeretet vit te s hogy már meg is bánta, 
az irigység bántja; mindent Budára ken, amit Ő súgott fülébe; 
s közben a legravaszabbul folyvást óvja Etelét a fülbesúgóktóL 
Odáig merészül, hogy elevenére tapint: «A mi valál eddig, légy 
ezután fele». Mesterien űzi játékát, de megjárja. Buda nyelte 
szavát, Etele rázúdul, kitiltja magától. A vén képmutató térdre 
esik, köntöse szegélyét csókolja. Attila haragja lohad, bár 
lelkében marad egy tísöpp méreg. 

A vén áskálódó i t t sem hiába járt : fölverte a hős 
szívében a gyanút s megtanulta, hogy könnyebb dolga lesz 
Budánál; Ő rá veti magát. 

Attila él új hatalmával, meghordoztatja a véres kardot.2 

A népnek kedvére van a had, melytől elszoktatta Buda lágy 
1 Ez a példa Turóczi Budai krónikája, szövegéből (II. 51, 140) való, 

Vid mondja Salamonnak Géza ellen, hasonló helyzetben. 2 Kézainál nyíl (11. §.); a költő az Árpád-kori hagyományhoz fordul, 
az is közelebb hozza. I 
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békéje. E tartós béke valóság volt; szerencsés felhasználását 
költői indítékul erősen hangsúlyozza Salamon Ferenc.1 Etele 
a nép bálványa, csak Buda szemében szálka ez a tette, mert 
most, békeidőn, az övé a pálca. {A kard és a pálca állnak 
szemben folyvást.) Rosszalja Detre előtt a vak lármát, mert 
máskor majd nem gyűlnek akkor sem, ha kell; öreges aggodalmába 
egy csöp káröröm is vegyül. Detre, már meghitt tanácsadója, 
oiajat önt a tűzre. De Attila minden gyanút elfojt, maga 
hívja bátyját a hadat szemlélni; súgja neki a jelt, 
mellyel forgását intézze. Öröm ez Budának, míg egy feléje 
vágtató csapattól meg nem retten, gyanút fogva — s szé
gyenkezve hagyja abba a játékot. í g y a jó szándék balul 
üt ki köztük. 

Eddig a negyedik ének. Etele szárnya nő, a szakadék 
.mélyül. Mindez a költő leleménye, lélektani előkészítése a 

. jövőnek. 
A felkürtölt hadat Etele vadászatra fordítja. Erre Ildikó 

is eljön a hívó levélre, Aladár fiával.3 Jötte dús pompáját 
meglesi Buda felesége, Gyöngyvér. Benne is az ura érzése 
visszhangzik; fél,.hogy nyakára nő ez a «kegyelem-királyné».3 

Jellemző, hogy a kis Aladárt a paripáknál kell előkerítni ; 
apja játékból a levegőbe dobja. Ezt a családi képet Hektor 
búcsúja mellé állították.4 (llias VI. é.) Sok ily mai vonás ad 
életet az elbeszélésnek. — Ildikó «ragyogó öltöny »-t vesz ma
gára, úgy mennek Budához, aki Gyöngyvérrel elébük megy. 

Hamar a két asszony szeme összevillant, 
De csak amíg ember frissen egyet pillant, 
Hidegen egymásnak az alatt benyelték 
Ruháit, alakját, egész teste-leikét' 

Mindennapi jelenet, az éber költő még a ruhát sem feledi a 
vizsga tekintetből. Méltán emelte ki Szász Károly Aranynál 
a megfigyelőképességet s - hivatkozott a német .mondásra: 
Genie ist eigentlich Observationsgeist.5 E jelenet a burgundi 
királynék találkozására emlékeztet Wormsban, a templom lép
csőjén, a Nibelung-énekben. (XIV. kaland.) Merő élet ez a színes 
szívesség; Gyöngyvér csókzivatarja, s amint kedveskedve ölbe 
kapja a kis Aladárt, ez meg letörli a csók helyét arcáról. 

1 Tanulmányai, I. 138. 1. 2 Ez a név a gepida Ardarich nevéből válhatott Kézainál. Bleyer: A 
magyar-hun monda germán elemei. Századok, 1905. Moór Elemér: Volt-e 
magyar-hűn monda? 1923. 

3 Sálamon úgy veszi, mintha Ildikó Buda halála szerint csak meny
asszonya lett volna Szigfridnek, pedig a 14. versszak gyermeközvegynek 
nevezi; a IX. én. 43-ban is férjének mondja Szigfridet. 

4 Reményi Ede, Bpesti Szemle, 91. köt. 141. 1. — E családi jelenetet 
látja Homérosszal rokonnak Jaricsó Benedek. (Abafi Figyelője, XIV.) 5 Szász Károly ismertetését 1. alább. 
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Ettől fogva még több az ellentét, a két asszony között is áll 
a harc. Etele a vadászaton kíméli bátyja hiúságát: Budáé 
mellé, de alább vonja sátrát, az első vadat is ő neki engedi. 
Estére szent a béke; a lakomán Budát Hilda kínálgatja, 
Gyöngyvér kisebbik urának kedveskedik. 

Visszanézve, látni, mily nagyot haladt célja felé a költő 
e képzelt jelenetekkel. 

Künn a tábortűznél hegedősök kobza zendül. It t , a cselek
mény pihenőjén, van beszőve a csodaszarvas regéje. Már a 
második dolgozatban rátette kezét a költő e gyönyörű mon
dára, melyet Kézaiban talál t ; 1 ki sem lehetne kerülni, hiszen 
Hunor és Magyar kalandja a közös eredet kútfeje. De ott 
elnagyolta; Kézaihoz híven külön hagyta a monda két tagját, 
a sssarvas-űzést meg a leányrablást. Emezt Buda álmába 
szőtte be ; magát álmodja Magyarnak, s testvére erővel elveszi, 
tőle a norablás zsákmányát. Ez kilép a mondából, szinte 
Briseisre és Achilles haragjára kezd emlékeztetni s épen a 
származást ejti el. Most egész kis eposzt teremt belőle, tele 
szépséggel. Egybevonja a két kalandot; a fiak útját részint 
földrajzi ismeretekkel, részint népmesei vonásokkal színezi. 
A gyönyörű részlet, amint eltévednek s nem tudnak tájéko
zódni, Priszkosz leírásán alapszik, csakhogy elevenné s jeliem-

1 A forrást megjelölte LZlinszky Aladár : Arany kisebb történeti költe
ményei) I. IK. XI. 257. 1. Finoman mutat rá itt a naiv életörömre, mely 
selymes fűnek, vadnak örül; ez a nomád élet: csak nemzetségfők vannak, 
akik alattvalókat tartanak; mindent fegyver szerez; teleséget is rabolnak. — 
A másik ősd énekben, KeveházábdLn.rmé.r nemzet van, hadi szervezet, hódítás
vágy ; istenük van, papi rendjük. így tudja éreztetni a költő a kultúrfok 
különbségét. 

Ipolyi is többször említi e regét s az istenküldötte szarvast, mely 
Anonymusnál Bars vezérnek vára helyét megmutatja, Szent Lászlónak meg 
a helyet, hol Vácott templomot építsen, stb. (147, 241. 1.) Kézainál a monda 
két külön tagból áll ; egyik, hogy a szarvast követik : « . . . venandi 
causa ipsos perrexisse, quibus in deserto cerva oecurrisset, in paludes 
Meotidas illám insequentes fugit ante eos, cumque ab oculis illorum prorsus 
evanuisset.»— A szarvas nyomán a leventék dús földre találnak, hazatérnek 
atyjukhoz, elbúcsúznak s visszatérnek Meotisba. Hat év multán akadnak 
ott — ez a monda másik tagja '— Bel&r-fiainak iiejeire, kik férjeik nélkül 
gyermekeikkel sátrakban tanyáztak ott ; ezeket holmijaikkal együtt ma
gukkal vitték. A gyermekek közt volt Dule alán fejedelem két leánya, kiket 
a vezérfiak választottak hitvesükül. Zlinszky a Priszkoszból vett részletekre 
is rámutatott. — A csodaszarvas mondája rokon egy epizóddal a íinn-ugor 
Reghajnal-anya regéjében. (Munkácsy Bernát: Vogul népköltési gyűjte
mény, II. köt., 2. füz.) — A norablás mozzanata Toldy Ferenc szemében a 
szabin nők elragadása mondájával hasonló felfogást és népies forrást éreztet. 
(A magyar költészet története, I. 37. 1.) Petz Gedeon utal rá, hogy a hazai 
népszokásban több helyt a férfi leendő feleségét legalább képleg elra
bolja. Ez előadás alapja szerinte valószínűleg a hunok eredetéről szóló 
külföldi mese, mely szerint a gonosz szellemek a pusztában kóborolva 
nőkre akadnak, s tőlük származik a hún faj. (A magyar-hún monda, 
29-30. 1.) 
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zô'vé válik.1 Egészen népmesei, hogy a kisebbik testvér mind
já r t első este hazavágyik, és mikor messzebb vetődnek, hol 
bátyja már tanyát verne, neki anyja ju t eszébe, az ő fájdal
mára gondol: «Anyám, anyám, meghalsz belé!» Salamon Fe
renc ebben kettős jellemzést lá t : egyéni természetükön felül 
«a magyar és hún közötti nemzeti különbség van megszemé
lyesítve; a magyarban a honvágy és hazaszeretet, a hunban 
a tevékenység és kalandok szomja.»3 Aranynál a daliák 
nem asszonyokat rabolnak, mint Kézainál, hanem leányokra 
akadnak, akik a népmesék módján, ép tündérséget tanul
nak.3 így finomítja át a költő minden ízében a nyers hagyo
mányt.4 

Ez az ének nem henye kitérés. Az<eredet mondája testvér
párról szól, mint Atilla és Buda, a testvérnemzet apáiról, a 
két nép rokonságáról — ez a hún történetet közelebb hozza 
hozzánk s egyben előkészíti a végkifejlésre a magyarok örök
ségi jogát. 

E múlton andalgó béke nem tar t sokáig. Követek jönnek, 
mint Priszkosz és társai, a bizánci császártól, a hadi készülő
dés hírére megengesztelni és szövetségbe hívni Etelét. I t t vesz 
fel a költő újra egy történeti foszlányt, hogy célja szerint 
vegye hasznát s tovább szője.6 Atilla csak hű kard a Buda 
oldalán; bátyjához utasítja őket, de oda nem mennek: «Buda 
már volt, a mi, Etele a lészen.» Att i la lelke, mint az aluvó 
visszhang, ébred az i ly szóra. Most még türtőzteti magát ; 
átmegyen bátyjához. Az hátat fordít neki; a magát emésztő 
tehetetlen ember heves kitörésével ront rá. Etele ingerülten 
vág vissza. A lavina, mondják, egy hangra megindul — a 
végzet is sokszor. Etele még egyszer lenyeli haragját, engesz
teli bátyját, felezi vele a császár a jándékát—észre sem veszi, 

1 Priszkosznál : Az Isztrosz folyó felé menve, «egy rengeteg födött tájra 
bukkantunk, melynek sok tekervényes zuga és csavarulata volt s melyben 
a nap fölkeltekor, midőn azt hittük, hogy nyugatra megyünk, a nap keltét 
velünk szemben pillantottuk meg, úgyhogy a táj fekvését nem ismerők 
felkiáltottak, mintha a nap ellenkezőleg járna s nem azon tájt jelölné, mint 
rendesen.» — JJj Magyar Múzeum, 1851. 553. 1. 

* i. k ö t . i(j7, i • 
3 Bud. Chron. «cum festum tube colerent et choreas ducerent.» 9. 1, 

Thuróczy, 76. 1.: «testűm tubae colentes, et choreas ducentes.» 
* Egy vidéki tanár 1878-ban levélben megkérdezte a költőtől, hogyan 

jön ki a 108 ág. Arany a levélben idézett sorokhoz ezt fűzte : «,HŐs fiákból 
ketten-ketten' azaz hún is egy, magyar is egy, az 50 legényből hún is 50, 
magyar is 50. — ,Két vezéré kétszer-ketten.' Nem együtt, hanem külön. 
Hunortól is í, Magyartól is 4. Addatur! T. í. a vezéreknek minden fia 
törzsfő lett, volt pedig nekik éppen négy-négy (aki nem hiszi, nézze meg a 
matrikulában !) ; a kísérőknek ellenben csak az elsőszülöttje lett törzsfő. Q. 
E. D.» — A 108 nemzet megvolt a II. dolgozatban is. 

5 A költő nem feledi, hogy Etele érti a görög szót, hiszen együtt ne
vekedett Aétiusszal, mit az I. dolgozat I. • éneke elmondott. 
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hogy szavaiban folyvást az ő akarata diktálja a jövőt. Buda 
csak az ajándékot nézi, maga fölött érzi öccsét, s nála mindig 
igaza van annak, akivel épen beszél. Csupa lélektani vonás. 
Este Buda sűrűn hajtogatja a kupát, az asszonyokat is kínál
gatja, akár egy falusi násznagy — de mind a kettő az Öcs
nek kedveskedik, hogy őket is elvigye a vadászatra. 

A követek járása határ hegy a két testvér egyetértése és 
viszálya közt. Ettől fogva mélyebb mederben, nagyobb hullá
mokkal folyik a cselekvény. Négyesy ráismert a krónikákban 
e motívum csírájára Salamon és Géza viszályában. Ott hasonló 
féltékenykedés van; ott is a,'rexnél a dúxot nézik többre: a 
görög császár is a herceghez küldi követeit ; szerep ju t a zsák
mány elosztásának; a békülést ott visszára zilálja az ármá
nyos tanácsadó, Vid. JSÍégyesy e tervszerű fölépítésből a kró
nikában lappangó régi ének nyomát sejti, melyet Arany csal
hatatlan érzéke fölismerhetett.1 

A vadászaton Buda, még mámorosan, elhibáz egy bölényt, 
rázúdul a csorda. Etelének megjelenik Ármány, bátyja levá
gott fejét himbálva kezében; de ez árnyék, mint nap előtt 
holló, röppen át a lelkén, megmenti Budát. Buda meg van 
győzve öccse hű szívéről ; csakhogy közben a két asszony közt 
lángolt fel a harag, mert a Gyöngyvér sólymát Ildáé szét
tépte ; Gyöngyvér ura sérelmének tövisét hordja szívében, 
egész élete megrontó jaképen átkozza Ildikót. Buda friss hálája 
feleségére támad, Etele is kérleli asszonyát, hogy adja cserébe 
a sólyomért a magáét — ó\e az kitekeri a madár nyakát, 
úgy veti Gyöngyvér lába elé. Igazi krimhildi vonás. A nagy 
kibékülést elrontja e patvar. 

E képzelt jelenet megint híd, fokozás két különálló 
mondai pont közt. Mert az öreg Isten e nagy próba láttán 
méltónak ítéli Etelét, hogy bírja már birodalmát; álmában 
karddal övezi fel ; de, mint a népmesékben és mondákban, egy 
kikötéstől függ minden. «Ur az egész földön, ha ez egy 
hibáján» : indulatán. Most válik kiszemelt, végzetes epikai 
hőssé; a föltételben van tragikumának magva — ez ismét a 
költő leleménye. 

Ilyen csoda-kardróí sok Ősi monda szól. Az Attiláéról 
Priszkosz azt hallotta, hogy Ares kardja volt, eltűnt, s ekkor-
tájban egy ökör által fedeztetett föl. Priszkosz elveszett szö
vege nyomán Jordanes elmondja a kard feltalálását a pásztor 
és ünője á l ta l ; tőle átveszi Callimachus és Oláh Miklós is. 

1 Négyesy László : Árpádkori Motívumok Buda Halálában- — Phi-
\ylologiai dolgozatok a magyar-német érintkezésekről. 17—24. 1. Négyesy a 

dubnici krónikát említi -— innen vette tárgyát Salamon eposzához Szász 
Károly — de Tolnai Vilmos kimutatta, hogy Arany a dubnici krónikából 
csak a budai krónikába átvett részeket ismerte. 

file:///ylologiai
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Mindezt felhozza Ipolyi;1 máshol is említi, «majd istenküldött 
vezérlő állat által feltalálva, majd álmában magától a hadistentől 
felfegyverezve.» (154. 1.) E helynél Arany odaírta a lap szélére: 
«egyesítni. elébb álom, aztán kard».2 í gy az álom hirtelen betelése 
fokozza, a csodálatosságot. 

Alig mondja el álmát a jósoknak Etele, s alig fejti meg 
a táltos, hogy Isten kardjának ép most az ideje napfényre 
kerülni, mikor immár hozzák. A krónika maga is azt mondja : 
Attila úgy érzi, e kard neki a világ leigázására adatott.3 

Buda kardja helyett most Hadúré van kezében. «Vág vele 
a. négy anyaszélnek» — mint később a magyar királyok a 
koronázó dombon ; «világ pörölyének», Hadúr választottjának 
érzi magát ; a nép leborul előtte, mint egy istenségnek. Budá
val most még lejjebb száll a mérleg serpenyője. A kard élén 
mindjárt á végzet áll. Az üres sátorban Krimhild leakasztja, 
fia derekára köt i ; íia és ez a kard lesz majd eszköze, hogy 
Szigfrid haláláért testvérein bosszúját megállja, A gyermek 
csörömpölve maga után húzza a nagy szablyát, ki a sátor elé, 
megbotlik benne, elesik ; Gyöngyvér rárivall a gondatlan 
anyára; Buda, kinek lelkén újdon sebe ég, most felesége párt
jára kél. í g y lepi meg őket At t i la ; újdon-új gőgjében kész a 
szakításra, fölszedeti sátrát. 

így lesz a kard rögtön viszály okozója, immár végzetes 
viszályé. Atti la a hybris tetőpontján, Krimhild szerelem helyett 
csak bosszúját szomjazva, az isten-kardja egy gyermek kezé
ben, aki ezzel fogja megoszlatni a hún birodalmat Krimhild 
csatájában ; a két testvér elhidegül, ami máris megszegi a 
csoda-kardhoz kötött feltételt : ennyi a szín és mélység. e 
képzelt jelenetben. 

Budának az elkeseredés meg Gyöngyvér asszonyi fur
fangja, aki urán önti ki, ami Krímhildre forr benne, rossz 
tanácsot ad ; pártot szerez kincsén s a kádárt elküldi Etelé
hez a kardért, mert őt i l let i ; indulatában felesége iménti 
szavait ismétli. A követ épen lakomára nyit be Att i la sát-

1 503. 1. Arany maga is ösraerte mind a két krónikást. Callimachusból 
vette Az egri leány meséjét; Oláh Miklóst forrásul idézi a Daliás idők 
első dolgozatában. Oláh cikke is összekapcsolja az álommal a kard fellelését: 
«die quadam nocte per quietem vidisset se a Marte armari, postero die 
quidam ex gregariis . . . etc.» Oláh leírását Arany aláhúzta. Jelet tesz Ipolyi 
82. lapján is, Gaal egyik meséjének említésénél, melyben hófehérhajú ősz 
hoz a királyfi elé álmában két kardot. 

3 A megálmodást Jordanes említi; 1. Petz Gedeon: A magyar-hun 
monda, 51. 1. E kardot a monda szerint Salamon király Ottó bajor herceg
nek ajándékozta; későbbi gazdáját e kard átszúrta. (Id. h.j 

3 Callimachus : «sibi destinatum . . . gladium, veluti subiugandi a se 
orbis terrarum pignus et subsidium.» 

Ehhez talán Bonfini adott ötletet, akinél Atilla születése előtti napon 
anyja azt álmodja, hogy amint a gyermek állni tudott, Mars lejött az égből 
és karddal övezte. 
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rába;1 ének szól Kévéről, s a törpe Czerkó nevetteti őket, a 
Priszkosz Zerkonja.2 A megijedt Kádár tréfaképén adja elő 
Buda üzenetét; nevetnek is rajta. Másnap Etele hadra kél a 
görög császár ellen, a történet szerint is. Erről régebben a 
költő balladát kezdett, Két éles kard címeni Ez az ének, a X., 
zsúfolt cselekvénnyel — hozzá csak Priszkosz leírása nyújt 
némi adalékot. Szinte Macbeth rohanó jeleneteire gondolunk, 
melyeket Schlegel az órasúly lezuhanásához hasonlított. * 

Etele távollétében megnő Buda mersze. Detre kitanítja, 
hogy kit hogyan kenyerezzen le, méz-beszéddel, kinccsel. Arany 
emberismerete egy futamban az indulatok egész skáláján ját
szik; a kapzsiság, irigység, félelem, sértett hiúság, elégedet
lenség billentyűin. Egyesek sokallják Etele nagyságát, mások 
<i, békés, régi jó időkre gondolnak, Buda lágyságára. I ly ter
mészetesen veszi a költő, amit a történelem az Attila kemény
sége ellen zendülőkről, Buda részességéről beszél. Köztük Buda 
fölbátorodik, ifjúi ; régi vitéz korát emlegeti, kész akár meg
vívni öccsével — mintha fonák előérzet szólana belőle. Ám a 
szalmaláng lohad ; félsz lepi meg híveit, eszükbe jut Etele ; a 
félelem tanácsára falak közé húzódnak, Aquincum romjai közé. 
Ezzel a lélektani okkal épül a költőnél Buda városa. A Név
telen Jegyző szerint Attila építtette föl e várost, s míg oda
jár t hadban, Buda a maga nevét adta rá, ez háborította fel 
öccsét. A költő változtatása indokoltabb, közelebb simul a 
valószínűséghez. 

Budában megfogan Detre elejtett szava: «Ott a győzö-
delem, hol az istenkaVd van»; ellopatja Attila sátrából. Attila 
e hírre rögtön haza indul ; az elorzott kard az isten segélyétől, 
világhódító hivatásától fosztaaá meg. A fők elébe mennek, 
Detre is közöttük. Meg sem áll Buda városáig. Beüzen : nyissa 
meg a kaput, adja ki a kardot. Buda visszaüzen : jöjjön maga 
érte. El is megy, egymaga; a kapu bezárul mögötte. Buda 

1 Etellak elnevezését e könyvből vehette a költő: Révész Imre, Etel 
laka, vagyis Atilla birodalmi székhelye. Debrecen, 1859. 

2 A sátorváros leírása Priszkosz szerint megy. a lakomáé szintén. 
Czerkó zagyva mondókája Erdélyinél, Népdalok és mondák, I. 170. 1. Az 
ének végén a két festői sor Etele indulásáról szintén Priszkoszból való ; 
«A mint Attélász ezen faluhoz ért, leányok jöttek elébe, soronként lépdelve 
egymás után fehér patyolat fátylak alatt, melyek igen hosszan terültek, 
hogy külön-külön mindegyik fátyol alatt, melyeket mindkét felől asszonyok' 
tartottak fölöttük, (sok ilyen fátyolt tartó asszony volt pedig) két vagy több 
leány is lépdelhetett skytha dalokat énekelve.» Ez a leírás elevenül meg a 
két festői végsorban, mégpedig egy költői figurával, chiasmussal: alany és 
állítmány nem sorban következnek, hanem felváltva, keresztben (mint a 
görög t betű szárai): 

i. . 2. ; . 
Ö neki útjában hintenek és fűznek 

2 1. . - - . . . . • . 
Fátyoívet a nők, virágot a szüzek. '.'? '•• : 
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elhűl tőle, féltében kirántja az elorzó t t kardot, de az ő kezében 
nem egyéb acélnál. Uccse kiüti kezéből, Buda megfut; Attila 
vak hevében belemártja kardját. így szépíti meg a költő a 
krónika hírét, hogy orvul gyilkolta meg. Attila tompán esz
mél; a végzetes kardot a hunok dicsőségére emeli, de ha
dak ura Isten szeméből könny csordul, látván a hősnek 
és népének betelő végzetét. Ezzel Attila tette az isteni 
igazságosság ítéletére van bízva, s megvetve alapja a jövő 
történésnek. 

A Buda és Atti la közt folyó történet ezzel be van végezve ; 
e mű magában kerek egész. A krónikák ellentett két fő adata : 
a testvéri osztozás és a testvérgyilkosság között a hézagot és 
az ellenmondást a költő látszólag különálló és közömbös ada
toknak, minő a görög követség és a* bűvös kard, gondos ki
formálásával és beillesztésével, máshol leleménnyel és lélektani 
indokolással hidalja át. «Költött Eteléje félig a történeté i s ; — 
úgymond a történettudós Salamon — nagy kegyelettel volt 
az anyag iránt s az bámulatos engedékennyé lett; a művész 
alkotó keze alatt.» Az egész eseménysor természetesen s foly
vást fokozódva fejlődik a végkifejlés felé ; oly világosan lehet 
összefoglalni, mint a terv-vázlat teszi: «a körülményekben 
rejlő végzetesség által, melyet Detre ármánya elősegít, Etele 
odasodortatik, hogy bátyját Budát megöli.» E körülmények és 
végzetességük jobbára a költő leleménye, vagy legalább ala
kítása. 

Arany nem csupán a tárgy nehézségeit győzte le ; egyben 
sikerült példát adnia egy sokat vitatott kérdésben, melyhez 
maga is hozzászólt : ez az eposz korszerűsége.1 Arany nem oly, 
több-kevesebb romantikus vegyülettel modernizált eposzra 
gondolt, minőre Childe Haroldot, Anyegint, a Frithiof-regéi hozta 
föl, hanem erejét valódi eposzban tette próbára, mely mégis 
«a hangra és a feldolgozás modorára teljesen eredeti, . . . 
egészen elüt az idegen népek hasonló termékeitől.» (Riedl.) Az 
iskolában, Széptani jegyzeteiben, ő is azt tanította, hogy az 
eposz tárgya az egész nemzet, vagy nagy kör életére kiható 
esemény, mint Vergiliusnál és Tassónál, vagy Zalán futásá
ban. Buda halála annyiban ilyen, hogy megnyílik az út Etelé
nek nemzete fölemelésére — a végkimenetel azonban, halálá
val népének pusztulása, a trilógia végső tagjára van fenntartva. 
Buda halála mégsem teszi részlet hatását, oly kevéssé, mint 
valamely csonka antik szobor, melynek szépsége egész gyanánt 
hat. Nem is Vergilius és Tasso harcos, kalandos eposzai lebeg
nek szeme előtt, hanem olyan példák, melyekben az események 
szűkebb körből hatnak ki a nemzet sorsára. «A Nibelungen 
tárgya — úgymond -— egy uralkodó hősi család és egész 

1 Hebbelről és Dózsa Zandirhámjáxól írt bírálatában. 
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nemzedék irtóztató kipusztulása ;» ehhez hasonlatos Buda halála. 
Az lliast is úgy magyarázta, hogy tárgya csak Achilles 
haragja ugyan, de ez döntő hatású a trójai háborúra, az pedig 
fontos a görög nemzet életében. í g y hat ki Att i la és Buda 
testvér-viszály a népük jövőjére. I ly tárgy maga is bensőbb, 
egyénibb és lélektanibb, jobban leköti az érdeklődést a hadi 
mozgalmakkal tele eposzoknál. Igyekezett is eposzát mind 
külső, mind belső tekintetben természetessé, egyszerűvé, 
józanabbá tenni. Nem is nevezi eposznak, hanem hún regének. 
(Salamon mindjárt észrevette, hogy «alkalmazkodott az újkori 
ízléshez».) 

Bátor kézzel nyúlt a poétika forma-szabályaihoz. Elhagyja 
az. úgynevezett propositiót, a tárgy bejelentését, mely Vergi-
liustól Zrínyiig a «Fegyvert s vitézt éneklek» hangját ütötte 
meg. Az első dolgozat még közel jár t ehhez: «x .̂ma titkos 
ármányt kezdem énekelni . . . » ; a másodikban mir hangulato
sabb: «megszólal egy rege.» Most az idő vén fája, az avar, 
a tűnődés, csupa hangulat: e hangulatból meríti ihletét;1 ezzel 
fölöslegessé válik a Múzsához való szokott fohászkodás is. 
Négy krónikás hangú sor után egyszerre élő jelenetnél va
gyunk. Epúgy mellőzi a sereg-számlát ; nem is robognak nála 
seregek, ámbár harcos nép közt vagyunk. 

Legkényesebb pont a régi eposzi gépezet, a machina. 
Kérdés volt előtte, vajon az epopoea, a hősköltemény, úgy, 
mikép Virgil hagyta, gépeivel, csodáival, isteneivel stb. kor
szerű-e?2 Az t ta r to t ta , hogy ez a mondákban volt meg, melyek
ből az eposz alakult ; mert az eposz hőse rendesen felsőbb aka
rat végrehajtója, az vezérli, segíti, s a csodásnak a fönség mel
lett az a célja, hogy «a nagy esemény intézésében működő 
láthatatlan kezet mintegy láthatóvá tegye».8 E felsőbb kap
csolatot a keresztény eposz is megtartotta; Tassónál angyal, 
hozza le a hősnek a mennyei parancsot, Zrínyinél is az in
dítja el a cselekvényt. Ritka az annyira emberi eposz, mint a 
Nibelung-ének. A mi ősmondánk is megőrizte a hazába vezérlő 
csodaszarvas, meg a világhódításra adatott kard hagyományát; 
bajos lett volna e két becses költői elemet mellőzni. Megrója 
azonban, hogy a «Gerusalemme dalnoka bővebben is bánik a 

1 Granger rokonnak nézi ezt némely keretes elbeszélés azzal a fogásával, 
hol a szerző régi könyvben olvassa, amit elmond. (A német keretes elbeszélés. 
Bpesti Szemle, 144. k. 408.1., Harmos az Yggdrasil-fára gondolt, de az inkább 
az Aranynál is említett «Világ-fájának» rokona. EPhK. 1911. évf. 446. 1.) 
Vörösmartynál van ilyenforma újítás, a Timdérvölgyheu, de józanabb kép
ben, kevésbbé hangulatosan: a lángképződést említi — «Amit fül nem 
hallott, a szem meg nem jára, Azt én írva lelem lelkem asztalára.» 

2 Hebbel-bírálatában. 
s Széptant jegyzeteiben és a Zrínyi és Tam>-tanulmány töredékeiben. 

Mese és gépezet fejezetben. 
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csodással, mint a valószínűség, melyet eposzban sem szabad 
nagyon elveszteni szem elöl, megengedné.»1 

Közelről szemügyre véve mintáit, azt látja, bogy «eposzi 
használatban a csodás majd nyílt, midőn semmi kétség, hogy 
természetfölötti erö munkai, majd elfátyolozott . . . néba a költő 
maga sem dönti el, természetes úton, vagy isteni erő által tör
tént-e a szóban forgó esemény.»2 0 természetesen ,elfátyolozza'. 
A csodaszarvas regéje Ősi énekként van beszőve. A világhódító 
kard regéjét azonban föl kellett vezetni forrásához, eredő helyé
hez. Pogány mitológiánk híjában a költő a Vorösmartyn át 
eposzi hagyománnyá lett dualizmushoz és kifejező elnevezései
hez folyamodik.3 Hadúr és Ármány csinált neveinek ismétel
getését azonban, amennyire lehet, kerüli; az elsőt öreg isten
nek, a másikat Manónak nevezi többször. Mindenikük csak 
egyszer jelenik meg és csak Etelének, s korunk józan ízlése 
szerint álomba, vízióba burkoltan. Ármány lehetne puszta kí
sértő gondolat ; leírását csak az eposzi hagyomány és az egyen
súly kívánhatta Hadúr mellett.4 Sokkal művészibb Hadúr 
leírása. Vörösmartynál kalpagja, kacagánya van, «nap ragyog 
arcában», s «ÍJa előragyog'a felső levegői határból, Villámsuj-
tásként látszik nyoma» . . . (Zalán futása, I I I . én.) Ez képtelen 
kép. Aranynál alapjában a magyar mesék «ősz, jámbor, öreg 
férfia, ősz haj- s hason hosszú tisztes szakállal», mint Ipolyi 
írja (12. 1.), de a biblia s a művészi képzelet fenséges vonásai 
vannak alakján. Sátrában ül aranyos karszékben és megnyila-

1 A Zrínyi és Tusso-tanulmány töredékei közt. Mese és gépezet fejezetben. 
2 Zrínyi és Tasó'O-tanulmánya elején. 
8 Erdélyi János Vorösmartyról írván 1845-ben, azt mondja: «És ha fos 

még találkozni költő, kit szinte úgy meghat az ősi dicsőség szerelme, mint 
Vörösmartyt, ne törődjék a gépek alkalmazásával, hanem legyen szabad a 
nyomon, mely előtte ezennel törve van.» Arany olvasta ezt, adott is rá. 

4 Ipolyi könyvében Arany megjelölte a helyet, hol Ormuzd és Aríman 
mint a jó és rossz szelleme vannak említve. (25. 1.) Nemere mellett is ott 
van írójának nyoma (136. 1.) Ármány leírása Ipolyinál (49—50. 1.): «Nagy, 
mint a hegy.. . két vadkanfog lóg ki szájából, szemei hasonlók a vérfor
rásokhoz.» Aranynál: «Torony... agyara lóg hosszan, szeme vérben ázik, 
Szája mint a repedt ég, midőn tüzes istennyila szalad ki belőle. («Nyelve, 
miként villám, tüzesen cikázik.») Vörös lángoló szakállal, melynek minden 
szála egy-egy taréjos kígyóvá változik. «Üstöke lángot hány, övig ér szakálla, 
Vértarajos kigyó minden egyes szála.» — Zriniynél Alektónak «Kígyókból 
áll haja s kötelőznek fején, Ûohos kénkőpára jön ki rut gégéjén.» Egy vonás 
Ármányon Tassóból való; Aletto fúria Rináld alakját öltve föl, «levágott 
fejét bal kezében szorítja»; (VIII. 59—60.) erre Loiseh János mutatott rá, 
arra is, hogy ezt Arany fel is hozza a Zrínyi és Tasso-tanulmányban. — 
Loiseh János: Buda haláláról. IK. 1912. I. füz. Ily testi leírásra epikai 
példák csábíthatták a költőt ; tudott Macbeth-i döbbentő látomást is idézni : 
Buda pártosai közül 

Nem látja sok ember, de ki látja, szörnyed 
Etele arcát, a bosszúálló szörnyet ! 
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dozik az egek kárpitja — ez mind bibliai.1 Szakála fehére alá
csordul — Jeremiásra gondolunk a Sixtus-kápolna mennyeze
tén. Széke mellett pajzsa, lába előtt tegze, «tűznyilai» : mint 
egy Zeus-szobor. A végzet rovása változhatatlan, mint az ananké, 
fátum ; ez is klasszikái. «Egy szemfordulásból világot megnézte», 
mint Zrínyinél, Az «acéltükör-szem» magyar babona;2 a nagy 
adomány, mely egy kikötésen megdől, népmesei, a «világ-fája», 
melyre a végzet fel van róva, az Edda Yggdrasiljának rokona, 
hajtása, de Ipolyi magyar mesékben is tud fát, melynek gyö
kere a pokolba ér, ágain városok vannak, s ha kidől, vége 
a világnak.8 A két «tűzlegelő szélparipa» szintén a mesékben 
termett, de a kétlovas hadszekér, melyet maga hajt a harcos, 
— görög. A jelenetet mély hangulat fogja közre: előbb az 
aluvó világ éji nyugalmát érezni; a szellem]árasra fölérez az 
alvó s még mélyebb álomba merül — ezzel az egész álom
szerű. Bár Hadúr földreszállása valóságos jelenetnek van le
írva a szín és elevenség kedvéért, mégis csak látomás: Atti la 
mint álmot beszéli el az álomfejtőknek; a ráövezett kard nin
csen is derekán, hanem a mezőn kerül elő ; csodálatossága nem 
több, mint egy álom betelése, különös véletlen ; így is erős 
hatással lehet az álom- és csoda-hívő lelkekre. Már Szász Károly 
méltányolta, hogy Hadúr «megjelenése kettős értelmezést en
gedő: álomban,— s a költői leírás ereje által oly tisztává és. 
nagyszerűvé téve, mint igazi valóság;»* Mitrovics Gyula fino
man fejtette föl, mennyire nem ellentmondás ez a sokszerűség, 
hanem tudatos kitervelés, hogy összemossa az álom és csoda 
határait, abban a rejtelmes lelki szürkületben, amely a mon
dák levegője. 

Óvatos művészettel az egész cselekvényt úgy fonja a költő, 
hogy ez égi beavatkozás nélkül is megállhatna, mégis a végzetet 
érezzük lebegni az események fölött. 

Bensőbb tekintetben is sokban eredeti és újító. Mellőzi 
a csaták és párviadalok rajzát; a csataképeket, «hol üté meg 
Kamber Robogót, fején, vagy térdén», már Vörösmartynál 
megsokallta Erdélyi János.5 Aranynak e részben különben is 
teljes erejét, az olvasó minden érdeklődését Krimhild esatájára 
kellett tartogatnia. 0 lelki küzdelmeket rajzol, mondhatni 
elemez. Műérzékéből kifejlett elve — mondja Négyesy — 
«hogy ne a külső bonyodalom tarkaságában, hanem személyeinek 
lelki történetében keresse az érdeket» ; már T o k b a n is «minden 

1 Pollák Miksa: Arany János és a biblia, 131. 1. 2 A költő maga tett hozzá jegyzetét. 
» Ipolyi, 326. 1. 4 Budapesti Közlöny, 1867. 77. sz. jún. 13. 5 Az Irodalmi Őrben 1845-ben közölt tanulmányban, melyet Arany 

ismert. Újabban: Pályák és pálmák, 274. 1. ,. 
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erőmutatványának lelki indítékait adja».1 Arany maga is-
hangoztatta, hogy «a viszonyok külsőleges természetének meg 
kell hátrálni a benső drámaiság mellett». (Szász Osá&jának 
bírálatában.) E művészete Buda halálában ér tetőpontjára és 
a balladákban. Ady a költő legjobb balladájának mondta. 
Buda halálát* Alakjainak minden lélekrezdülését figyeli, egy 
percre sem hagyja magukra őket, ütőerükön folyvást rajta 
tartja kezét. Riedl szerint a modern regény beható jellemzése
van i t t átvive eposzba.8 Külsőségre kevés szót veszteget, külső 
vonással is lélekbe világít. Atti la álmának hallatán a sok jós: 
«maga szakállába kiki elmélyednek»; amint a testvér-viszály ha-
rapódzik, az idegen népnek «bátrabb szemeik nyilasa.» Terjengő» 
leírások helyett alakjait beszélteti, cselekedteti; minden előttünk 
történik, nemcâak a külső események, hanem a lelki változások 
és kitörések i s ; szinte az egész drámai jelenetekből áll,, 
melyeknek nem puszta hallói, hanem nézői, tanúi vagyunk. 
Az olvasó feje fölött nem úszik folyvást nagy események 
terhes föllege; a történeti jelenetek családi képekkel váltakoznak^ 
Ez változatosságot hoz a hangulatba és hangba. «Epikusnál 
ennyi tartománya a hangulatoknak ritkaság» — mondja 
Négyesy. 

Az erős drámaiságot Grreguss Shakespeare hatására akarta 
visszavezetni, ígj lett volna belőle «drámai epikus», aki erős 
lélektani jellemzésével s nagyvonású rajzaival az eposzi 
formában is drámát, Buda halálában és balladáiban tragédiákat 
ír.4 Ez a saját könyvében való elfogultság túlzása ; ámbár 
igaz, hogy Aranyban különösen erős a drámai érzék, mintha 
fiatalkori színműírói vágyai teljesülnének" ki. A t ragikai 
színezetre indokoltan mutat rá Gyulai Pá l : «Arany nagy 
epopoeája epiko-tragédia lett volna, s nem hasonlított volna 
a szokott műeposzokhoz, melyekben a végzetes hős fölemeli 
nemzetét. A tragédiában csak a hős bukik, i t t az egész nemzet, 
vezére bűne mia t t . . . egy nemzet sorsa az egyénhez kötve, 
ki teljes képviselőjévé vált, — ime a tragédia az eposzba oltva.»5, 

Beöthy Zsolt szerint «népe és ő sokkal inkább egyek, mint 
bármely eposz hőse nemzetével», «népének nagysága egészen 

1 Négyesy László: Arany művészete és elmélete. Budapesti Szemle,. 
170. köt. (1917.) 357. 1. 2 Strófák Buda haláláról. Nyugat, 1911. 32-3í. I. 3 A «modern bensöséget» egy Jézus-társasági atya mondta ki először 
a műről. Arany eposzainak korszerűségét vizsgálva, a kalocsai érseki fő-
gimn. 1876—77. és 78—79. évi értesítőjében. 

* Shakespeare pályája, 405. 1. — Erődi Dániel Buda halálának szép
tant tanulmánya, 1876., szintén ilyen túlzással írja: «...nem epos, hanem 
eposi tormában előadott dráma.» A könyvről Angyal írt tanulságos bírálatot 
Abafi Figyelőiében, I. 223—28. 1. 5 Èmlékbeszédèben. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVÜ. 9* 
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az ő személyes nagyságába látszik olvadni.»1 A tragikai mag 
megvan a mondában, de Arany talált rá,2 s formálta ki a bűn 
és bűnhődés összekapcsolásával tragikus hatásúvá. Az indulat 
fenyegető háborgása, a fölkeltett baljós előérzet feszültebb 
és mélyebb hatású az epikai nyugalomnál; ily hős több érdeket 
kelt a könnyen boldoguló epikai hősöknél. 

A drámai hatást a cselekvény Összpontosítása s az alakok 
élénk jellemzése okozza. 

VOINOVICH GÉZA. 

1 A tragikum. Az epikai és tragikai jellem c. fejezetben. 
2 Erről s a monda egyéb feldolgozásairól Sebestyén Gyula : A magyar 

honfoglalás mondái, II. köt. 


