
BUDA HALÁLA. 
(Második, befejező közlemény.) 

Az egész történet öt főszemély között folyik ; annyit rész
letesen és elevenen bírhat a költő rajzolni; az olvasónak nem 
szükség egész névsort, terebély családfákat kísérni figyelem
mel. Szász Károly szóvá is tette, hogy a műnek «kevesebb 
alakja van, mint valaha eposzban találtunk», pedig öt-hat 
személy «nem idézheti elő azon megdöbbentő benyomásokat, 
mint a hol hősök egész csoportjai dulakodnak.»1 Arany viszont 
épen azt jegyezte meg Szász Trencse'ni Csapjára — már a 
barátilag közölt tervvázlatra is, később bírálatban — hogy «a 
költemény legfőbb baja a tények és szereplő egyéniségek 
roppant halmazából ered, melyek közül amazoknak cselekvénnyéy 
ezeknek jellemmé fejlesztésére szűk a tér, az idő», s hogy 
«derekabb eposzírók nem rajzolnak jellemet hiába». Más fej
tegető nem érezte e miatt szegényesnek Buda halálát. Epen e 
kimértség folytán élők: az alakok, ezért tiszta és világos a 
szerkezet, folytonos a fejlődés a cél felé — egyetlen epizód 
sem akasztja meg. 

Nem tagadhatni, a cselekvényt inkább a körülmények 
fejlesztik, mint a jellemek. Négyesy nem ok nélkül jegyezte 
meg még Attilára is, hogy talán nagyon is «sodortatik» álta
luk — a terv szava szerint. Épen ezért volt szükség annyi 
leleményre, indokolásul. Ez azonban szándékos. A Széptani 
jegyzetekben azt tanította a költő: «Eposzban a cselekvény 
inkább külső, egyebütt benső. Eposzban az események ural
kodnak a személyek felett». I t t valóban egy helyzet az, mely 
kiélesedik. Ezek szerint «az eposz hőse állandó jellemmel bír, 
pl. Achilles, Aeneas épen az a darab végén, ami az elején 
volt, míg ellenben a drámai jellem fokozatosan fejlik ki. Ami 
azonban a szereplők körül és lelkükben történik — Detre 
besúgása, a két királyné haragja, a vadászat, a követség, a 
kard megtalálása — minden egy-egy darabot szakít el a. 
partból lábuk alatt. Minden jellemük szerint hat, Atti la nehe
zen fékezhető szenvedélyességére s Buda örökösen békétlen-

1 Arany Összes költeményeinek ismertetésében, a Budapesti Közlöny 
1867. évi 27., 29,, 77., 79., 95. számaiban ; az idézett rész az V. közleményben. 
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kedő gyöngeségére. «A hatalom megosztásának veszélyes intéz
ményét mindkét félnek csak nagy mérséklete tarthatná fenn 
— mondja Gyulai — és mindkét fél taszítja egymást az örvény 
felé.» A két testvér oly különböző — mondja Riedl — bogy 
«Kelet szokása szerint, alig szülte őket egy anya.» Mint Székely 
Bertalan Szent Mór képein a pécsi székesegyházban, a főalak 
másoknál nagyobb arányokban van festve, Att i la is felül
emelkedik a többieken. Arany egyetlen alaknak sem írja le 
.külsejét, jelzőkben is fukar; igékkel jellemez. A külső vonás 
ás belsőre mutat ; a véreskünél : Atti lának bő «vére ugyan verte 
a gyula edényét» ; ha Etele indulata felforr : vére «zúgó 
patakokban ömlik a fejére», «mint malom örvénylik két füle, 
•^z ajka reszket» (VII.) ; ereje fiziológiai módon érzik. Ha meg
á l l : «megszáll, mint fekete felhő» (IX,), tekintete «hömpölyög», 
(IX.) maga is «bús felhőként hömpölyög és zordon» ; «haragjának 
köde esik» (VII.) — mindez szinte természeti jelenség gya
nánt hat. Ritkán jelenik meg; «az olvasóban némi tiszteletet 
»ébreszt, hogy kevésbbé van vele bizalmas lábon, mint a jó 
'Toldir>Miklóssal» — mondja Salamon. 

0 mutat rá arra is, Att i la mily «keveset és nyomatékkal 
«zól> mintegy keze intésével országol. Minél többet beszélnek 
e műben a nők és férfiak, annál feltűnőbb Etele kevésbeszé-
dűsége.» Mellette Buda és Detre szószátyár. Etele ha szól is, 
az indulat elfojtja beszédét. Amint rárivall bátyjára : «Mi 
vagy t e ? . . . . Akarom: volt, nincs . . . Majd!» Mennyi fenye
getés van e bentört szóban! Tud gyöngéd is lenni, Krimhild-
hez, fiához ; feleségét egész virágénekkel köszönti : 

t 
Nyilj hát, teljesedjél, én rózsa-virágom! 
Borits leveliddel, puha boldogságom! 

Budának is lejtős menedéket keres a Mátrában s könnyű 
vadra küldi. Buda minél tehetetlenebb öccse mellett, annál 
házsártosabb otthon. «Megmutatom, meglásd, ki a férfi, raj
iad.» Már koros, roskatag, járása támolygós, ha elmegy, vissza
fordul egy-egy szóra. Természetüket növeli a korkülönbség : 
Atti la ekkortájt a történet szerint harmincötödik éve körül 
j á r ; merő akarat és nyíl tság; Buda mindig a más tanácsán 
indul, alattomos úton ; csupa ingatagság ; «Vád neki, amit 
tet t , bánja ha mit nem tett.» A költő úgy állítja szembe őket, 
hogy az erős tűr és szenved, a gyöngébb folyvást tüzeli magát ; 
•erre már Salamon rámutatott. Lélektani ez, de épúgy az is, 
hogy e fordított ' szerep nem tar that örökké. Etelében fokról
fokra apad a türelem, Budában nő a neheztelés. Buda rögtön 
hajlik Detre szavára. Attilának nincs füle ily beszédre; 
később a görögök hízelgésére «szíve szerint nem birt haragudni», 
de Buda korholására már fenyegetőzik'; az isten-kard jelére 
«lragadja dölyfe, az elorzás hírére indulata. Buda könnyen 
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"békül, puha kényelemből: «könnyebb hagynia, mint hara
ganni érte», s a kupa mellett «gondoktól üresíti keblét», míg 
új okot nem keres duzzogásra. 

Vannak, akik túlságosan lágynak találják Buda jellemét ; 
ebben Angyal Dávid egyetért Erődivei : «Ilyen Buda mellett 
könnyű Attilának lenni.» Csakhogy két Attila nem lehet egy 
eposzban, a történetben sem volt. Buda jellemét a történelmi 
kifejlésre az eposz menete kívánta olyannak, hogy tétlensége 
is hasson, tehetetlensége is sodorja. A költő végül tisztességet 
teszen neki : kardot ad kezébe s egy vers-sor gyászleplet borít 
r á : «Bajnok vala ifjan s bús élete végén.» 

A két feleség közt ugyanez a harc áll, a maguk módján. 
Mily jellemző, hogy Gyöngyvér meglesi Ildikó megjöttét, s 
ugyanolyan féltékenység gyullad benne, mint nrában; épen 
úgy «tegnapi pillének» nézi Hildát, mint ura Attilát. Első 
találkozásuk két ellenségé, bár még csak szemük vág. Az 
elfojtott harag kitör belőlük, akármilyen okra; ha uraik 
összebékítgetik is Őket, azt «nem óhatják, hogy odabent ne 
fájjon.» A két sólymon összeszólalkozva, Krimhild a legmet-
szőbb asszonyi vágást méri a másikra: «nem vagy mai gyer
mek»; Gyöngyvér azzal vág vissza: «Sose vénezz engem, 
kegyelem-királyné.. .» Gyöngyvér maga mondja, hogy se' fia, 
se' lánya, innen vonzalma a gyermek Aladárhoz; sólymát is 
ezért szerette ; gyermektelen nők sokszor dédelgetnek valamely 
állatot — erre már Salamon célzott. Mikor a gyermek meg
botlik a kardban, Ildikó ezt a sebet tépi fel: «Ne taníts gyer
mekkel te bánni, te meddő!» Csodálatos, hogy az elvonultan 
élt Arany mennyire mélyen lát a női lélekbe. Krimhild épúgy 
elsőnek érzi magát, mint Attila, s Gyöngyvér épen úgy nem 
«nged ebben, akár Buda. Krimhild asszonyi fensőbbségét 
fitogtatja, fiatal szépségét ; fiával dicsekszik ; Gyöngyvér Buda 
gyámoltalansága miatt érzi hátratéve magát. Fiatalabb, eleve
nebb is uránál, ő hallja meg a csoda-kard hírét is, s ő bujtja 
fel a tunya öreget az elorzására, asszonyi furfanggal, mely 
nem számol a véggel. Gyűlölködőbb is, (általában a nők inkább 
engednek az indulatnak); szívében több a keserűség Ildikó 
ellen, mint Budában öccsére. Egész gyűlöletük egymás ellen 
árad, nem férjükre ; Buda holtteste mellett is Gyöngyvér nem 
Attilát, Krimhildet átkozza, 

Krimhild kemény szívet hozott a Nibelungoktól.1 Gyöngy
vér, ha ura bánkódik, vigasztalja: «Szegény bús fejedet, ígyt 
hajtsd az enyémre.» Krimhild csupa önzés; nincs egy szava 
arához ; csak mikor messze van, akkor «úszkál lelke tenger hiú vá
gyon.» (XII.) Mikor Etele megkéri, a Nibelung-énekben soká tusa
kodik : «Testem e Pogánynak, mint keresztyén nő, odavessem-e ?» 

1 Talán a sólymot is ö hozta; Attila körében aligha volt azokáaban. 
16* 
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— s végre is azért szánja rá magát, mert «így tán meg lesz 
boszúlva férjem halála még.» E vonakodásból maradt benne 
valami, mint megmaradt a bosszúvágy is ; Etele nagyobb, 
hogysem bosszújához eszközévé válnék — fiától várja hát. 
Bosszúszomja hátrább húzódik; viszont a két királynő ver
sengése előbbre nyomult a második rész tervéből, s bár ott 
más személyek között folyt volna, mégis sokat elvesz abból: 
Krimhild múltja és bosszút sóvárgó magánbeszéde az, ami most 
megmaradt a Nibelung-énekből.1 Igaza van Sturm Albertnek, 
hogy Etele oldalán Krimhild csak «színleg él új életet».2 

Még egy személynek van nagyobb szerepe, Detrének. Most 
a két testvér közé veri az éket, nem kerülő úton, Krimhild 
segélyével ; ezzel önállóbb lett. Szász Károly sokalta szerepét ; 
«az aránylag kis cselekvénynek igen nagy fenék van kerítve 
Detre tanácsának két egész énekre terjedő voltában.»8 

Csakhogy Detre tanácsairól tudnak, ármányát kiemelik a 
krónikák; az 50-es évekbeli tervvázlat is. Benne testesül az 
idegen fejedelmek szabadulásvágya; ott érezni őket mögötte,, 
mint Colleoni magános szobra mögött harcra kész seregét. Ez 
megnőteti, meg is szépíti alakját. Nagyobb célú intrikus Há-
gennél, ravaszabb is. Mikor Budát be próbálja fonni, eszében 
van népe s nem tud elnyomni egy sóhajt. 0 tanácsolja a kard 
elorzását; azzal örökre eltűnik Buda sátrából; a hazatérő-
Etelének «kelleti hűségét» ; ő készíti elő az elnyomott népek 
fölkelését, ami -a trilógia végén fölidézi a katasztrófát ; a har
madik részben nagy szerepe lett volna. 

A Nibelung-ének alakjainak átvándorlását Arany művének 
német fordítója, Sturm Albert, általában szemügyre vet te 
s arra a meggyőződésre jutott , hogy Arany «csak az alakok 
neveit és leghalványabb árnyéklatait kölcsönzé a német 
krónikástól és azokat a saját szellemével eleveníté meg». Ot t 
félig-meddig keresztények, i t t még pogányok. A germán énekes 
«elvész saját tárgyában», még a nemzeti eszme fogalmáig sem 
bír fölemelkedni; Arany hunjaiban és gótjaiban nemzeti 
öntudat él s egész műve a nemzeti múlt emléke. 

Az alakokon s az egész művön megvan a kor és a monda 
régisége. Maga a tárgy, a testvérgyilkosság, keleti és mondair 

1 Néhány tárgyi mozzanat hasonló: a királynék találkozása (Nib. XIV.), 
a III. tag tetemre hívása (Nib. XVII.) már volt szóban; Szigfrid álarcba», 
nyeri meg Brunhildot Gunthernek (VII.), mint Toldi Piroskát Tarnak ; hogy 
kincsen az elnyomott pártot szerezhet magának, azt Krimhildától félté
hen .Hágen gondolja (XIX.); Szigfrid olyan formán vonszolja a medvét, mint. 
Etele; ezt Sturm és Riedl említik feL 

L/2 Sturm Albert, Buda halálának németre fordítója, tanulmányt írt a 
két eposz összehasonlításáról: A Nibelungok «Buda haláláé-bán. A Kis
faludy-Társaság Évlapjai, XVII. 8 Az összes költemények bírálatában, Budapesti Közlöny, 1867., 95-
«zám, július 6. V. közlemény. 
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szinte a Sah^name egy-egy részletével rokon. Egypár személy 
akarata a nép sorsa, története. Az emberek egyszerűen 
gondolkoznak, tapasztalásból érvelnek, elvont mondanivalóikat 
köznapi megfigyelésekkel példázzák. A férfiak legnagyobb 
feJgerjédesükben nem találnak szavakat ; mikor Etele otthagyja 
Budát, ez csak nézi üres helyét (IX.), Etele is Buda holttesténél 
«lába előtt, vérből, néz vala egy pontot». Máskülönben Buda 
násznagyos viselkedésében sok ä mai vonás. A költő azt 
ta r to t ta : az a vér ma «az igénytelen magvetők gubája alatt 
rejlik» (Petőfinek, 47. febr. 28.), innen vette hát mintáit. 

A hun életmódról keveset tudunk; a ló-áldozatot, a rovást 
felhasználja a költő; papjaik a táltosok és jósok; italuk boza 
és kám; a sátor neve a perzsa eredetű cserge. 

Minden morzsányi adatot megbecsül ; mikor Buda Aquincum 
falai közé húzódik, fasátrát kó'palotára rakja, mivel Jordanes 
azt írja, hogy Atti la uralkodni akart városokon, de bennök 
lakni nem szeretett, hanem faházban.1 Nem felejti, hogy Atti la 
meg Aetius együtt növekedtek, mintegy csere-gyerekekként, 
amit az első dolgozat I. éneke elmondott; ezért érti Attila 
a görög követség beszédét. Nemcsak adatokban, felfogásban is 
korhű a költő. Mennyire korjelző, hogy Bulcsú, megveti a borital 
újságát, ki tart a kancatej mellett, mások meg épen az újon 
kapnak. Krimhild ciyódásuk közben azzal sérti vérig Gyöngyvért, 
hogy meddőnek mondja ; ősi felfogás ezt szégyenül róni fel ; 
Gyöngyvér azzal hárítja el magától a hibát, hogy : «Szolgálóimat 
is engedtem uramnak» ; ezen ó-testamentumi zamat van. 

A hún életmód gyéren ismert vonásait a magyar króni
kákból pótolja. Innen valók a hadra hívó véres kard, csatában 
a kaszás szekerek, a «Huj! huj!» kiáltás ; említi a «nem-nyírt 
fiatalság» korát; a tatárok leírását a krónikákból Kanyaró 
népére viszi át, így az arc bevagdalásának szokását, a húsnak 
nyereg alatt való puhítását; a Mw.~kötésből hún-kötés lett. 
Kiegészíti ezeket a mai élet egyszerű vonásaival, melyek a 
népnél hihetően százados életűek. A hadra-készülŐdés közben 
a. gyermekek is nádparipán szaladgálnak ; a sereg gyakorlatai 
nagyrészt mai gyermeki játékok módjára folynak; még a dolgát 
«1 vétőt sem felejti. Buda sátrának feneke furkózott, mint a mai 
parasztszobák; kilincsét «fölhúzzák» : fakilincs ; mikor megint; 
gyűlni kezdenek hozzája, — elébb éjjel és egyenkint — a költő ezt 
azzal festi, hogy a felmagzott füvet letapossák, s Buda paripái 
vendég-lovakkal nyerítenek össze (XL). Krimhild, mikor kis 
fiára köti a csodakardot, «megfúrja a szíjat».2 Beszédük a nép 

;;;,, * Sebestyén Gyula: Ä magyar honfoglalás mondái, I. 407.. 1. 
* Arany ilyen apróságban is rendkívül pontos. Mikor Buda fölbérli 

Kanyarót a kard ellopására, gondja van rá, hogy fölismerhesse: «Hüvely 
atyjáé volt, megmondta: mi jelről.» 
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szava-járása. A tréfát lenyomtatják borral (X.); Buda így 
beszél: «Király vagyok én még, s úr a magam házán;» 
Gyöngyvér azon búsul, hogy urának «hogy van feje-alja». 
Szájukon közmondások születnek: Madarat nem dobbal szokás 
fogni; nem tudni, mit hoz a.holnap. A költő maga is belejő 
az ilyen beszédbe: «Volt már (de mikor nincs árnyéka nagy 
fának!) I r i g y e . . . Etele királynak».— «Hisz ember az ember, 
akkor is az volt, lám; Megörült s mégdöbbent Etele nagy 
voltán.» 

Min,dez a naiv eposz hangulata, hangja. Soha költő ennyire 
még nem közelítette Homerost. Ssász Károly, a világirodalom 
eposzainak alapos ismerője, hangoztatta, hogy «a mondai ha
gyományon alapuló eposzok költői közt a Nibelungok ismeret
len költőjén kívül csupán Arany a közvetlen utóda Homér-
nak.»1 I t t-ott szembe is Ötlik egy-egy homerosi szólam,2 hasonlat. 

Az llias után Buda halála hasonlatokban a leggazdagabb 
költői mű. Loisch János kimutatta, hogy az llias 182 hason
latánál i t t aránylag még több van ; másfél százra teszi ; körül
belül negyedrészük klasszikus eredetű.3 Homeros az elbeszélésbe 
szövi, Arany bőven ad alakjainak ajkára is ; ez mutatja a költő 
eleven képzeletét, mely előtt minden testet ölt, megéled. Megvan 
hasonlatai közt minden fokozat az egy szónyí vázlattól az 
igazi homerosi módra mozgó genre-képpé, szinte elbeszéléssé 
kerekedő hasonlatig, minő a támadó vihar és a ménes leírása, 
a méhek rajzása. Vörösmarty világosan mintiel kapcsolja 
hasonlítóit : ,mint a sebes őzfi' ; ,mint a sirbeli rém' ; Petőfinél 
a hasonlat többnyire személyesítésben áll. Aranynál — Loisch 
megfigyelése — sokszor «a kép a fogalom helyébe lép, az 
átmenet útját egyengető kapcsolás nélkül.» Az ilyeneket 
kedvvel halmozza a költő, mint Buda és Detre beszédeiben: 
«Nyilat is e l lő jük. . . nem jut soha célba» — meg sincs ne
vezve a hasonlított: a szándék. Néha nem is példaképen, hanem 
egyenest a fogalom helyett áll : « . . . érzi a hún ember, Hogy 
ki vala csepp viz, ő ezután tenger». Egy-egy találó kép sok
szor kifejezőbb, mint bármilyen körülírás. Detre beszédére azt 
olvassuk Budáról: «Mint sas fészkibe ha idegen sas szállna: 
Verte vadul szívét az ijedség szárnya» ; semmi jellemzés sem 
bírná így éreztetni a megrebbenést, szívdobogást, vergődő 

1 Emlékbeszéde. A M. T. Akadémia Évkönyvei, XVII. II. 1884. 2 «Végre nyugott ajki szóval ilyet mondtak;» (IX.) Buda városa elé 
Attila «szót szólani küldött;» (XII.) Attila azzal fenyegeti Detrét, hogy 
kiveti testét «ronda repesőknek utálatos étkül;» a deli hajnal, a rózsa-
özönlö — a homerosi rózsaujjúnak újabbkori reálisabb mása, az eget haj-
nalodáskor elözönlő rózsaszín fényről. De ittJott akad egy ariostói hang is; 
a IV. ének vége: «Hanem e beszédből marad is még hátra;» «Etelét 
említem : hova késik hadban» (XII.) — Shakespeare-re mutatnak vissza az 
égi előjelek. 

3 Loisch János: Buda haláláról. IK. 1912. 



BUDA HALÁLA. 235< 

ijedelmet, mint ha a madár megriadtát látjuk az" emberé he
lyett. Találni néha rejtett hasonlatot jelzőben, igében. Rozgo-
nyi Piroskának «vére meghajnallott arcán». Gyöngyvérről azt 
mondja: «Szép barna szemének felvirradó héja». Mikoltnak: 
«Könyhullató szemében mosolygás fénye kelt». Kinek ne tűnnék 
i t t szeme elé a tavaszi ezüst esőn átcsillanó napsugár, mintegy 
fordított személyesítés ? (II. dolg.) 

Azt már Salamon észrevette, hogy tárgy dolgában a ha
sonlatok a pusztáról, lóról, nyílról vannak véve és a mezei 
életből.1 Ha azt olvassuk: «Holt sebhely is éled idő változásán,. 
Emlékezet, újul hadi hír hallásán» — ez valódi harcos hún 
hasonlat. Osi népéletbeli ez i s : « . . dörzsölve aszú fa is gyulád, 
Hamarább ennél az emberi indulat». — Detre így kesergi 
öregségét: «Nyúlik erőtlen, mint nyilak ázott húrja.» Arany 
e tekintetben is oly pontos, hogy ha a beszélő nem közvetlen 
köréből veszi hasonlata tárgyát , rögtön áthárítja a felelősséget ; 
Detre p. o. képes beszéde közt így szól: 

Mint a hajós (mondják), ha támad a vihar, 
Engeszteli önként becses marháival. 

Voltak, akiket félrevezetett a költő nagy gondossága. 
Haraszti Gyula a népünk pásztor-életéből vett vonásokat, ha
sonlatokat kirívó anachronizmusnak nézi hún eposzban.2 Sze
rinte a költő nemzeti mondavilágunkból «nemcsak az anyagot 
akarná újra teremteni, hanem ennek őseredeti formáját is.» 
Salamon Ferenc jóelőre tiltakozott az ilyen felfogás ellen; 
«Aranynak nincs az a követelődzése, hogy egészen helyre 
akarja állítni az őskori magyar eposzt, úgy amint volt, a mi 
lehetetlen.» Eszében sem volt ily ossiani régieskedés — még 
bevallottan sem. Mindamellett néhol még Éiedl is félreérthető 
kifejezést használ: Arany mintegy «XIX. századbeli kortársa 
Attilának, a mú egykori hegedős szerzeménye is lehetne.» Az 
igazságot akkor találja el, midőn azt írja: «A hang mintha 
évezredes volna, a költői eljárás, a szerző művészete új.» Nem 
is lehet máskép ; maga Homeros is fejlettebb fokon áll a trójai 
kornál. Arany maga pár sort tet t a kézirat végére ; s ott azt 
mondja: «Sem a régit, sem a népit nem használtam affeeta-

1 Egyéb verseiben is csak kettő idegen : a pelikán, meg a felszakított 
keblű oroszlán; ezek a bibliából valók. Buda halálában még korszerűek is. 2 Haraszti Gyula: Arany János. Először, Bodnár Zsigmond Magyar 
Szemléjében 1881-ben, bővítve a-Modern könyvtárban,. 45. és 42. 1. Erödi 
Dániel azon is fennakad, hogy a XI. énekben a szülemlő vihar leírásában 
«lábam, arcom, látlak» szavakkal a költő magára tér. Hát Virgil IlVegoja 
és Milton ? Kevekázában is van ilyen : «Mozdulni látom a mezőt — s a 
végsorban : «Elzengi — mint én az övéket.» Buda halálában több ilyet 
olvasni: «Óh ha nekem volna most egy szavam ollyan...» (VIH.); a XII. 
ének kezdete. -- Csak Homeros személytelen. 
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tióból, hanem a tárgy kellő színezésére, ott és annyiban, hol 
és mennyiben céljaim kívánták. Ha producálni akartam volna 
magamat, mind régiesebben, mind népiesebben tudok vala 
írni.» De nem gondolt arra, hogy egészen Tinódivá legyen. 
«Formát és tárgyat összhangzásba hozni» — ez volt művészi 
vágya. Minden új tárgyához a szerint váltotta a hangot. Toldi 
után még közelebb hajolt hangban a népmeséhez a Rózsa és 
Ibolyában ; Muránybsm egy fokkal magasabb előadás volt 
célja; Katalinban, a képek özöne, jambusok rohama megint 
más stílt kívánt; komikai tárgyaknál megint más hangot üt 
meg. Neki van költőink közt legdúsabb szótára, Riedl szerint 
vagy tízezer szava; ez talán szűken is van mérve, ámbár 
Shakespeare kincse is tizenötezer szó. Tolnai szerint felülmúlja 
Csokonait, Vörösmartyt; Jókai szókincse nagyobb, de «iro
dalmi termékeik arányában Aranyé az elsőség.»1 A stilisztikák 
nála találnak legtöbb példát a figurára. Egyaránt ura a régi, 
népi és újabb költői nyelvnek s az alföldi tájszavak kincstá
rának. Nem alkot annyi új, merész kifejezést, mint Vörösmarty; 
ő mindenre készen találja emlékében a legtalálóbbat. Fölvesz 
egy-egy népi szó-alakot, mint: mersz, távunnan, szók; új árnyala
tot, új színt ad egy-egy szónak, újszerű kapcsolatot teremt : 
«föld-ette királyok», «rózsaözönlő» hajnal; egy-egy állítmányt, 
jelentést a kifejezések egész seregéből válogatva, különböző
képen s mindig a legtalálóbban tud jelölni.2 Petőfinél sokszor 
alig lehetne megvonni a határt, ahol verseinek nyelve elválik 
a köznapi beszédtől; Arany kezében mindennapi szavak fényt 
és súlyt nyernek, ellágyulnak és méz van bennök.8 Máskor 
nyelvének márvány tömörsége van, szavaiban fény rezdül, 
mint a drágakőben, vagy úgy omlanak, mint nehéz bársony 
redői. Vannak szavai, melyekben érzés lüktet ; «egy szó nyi
lallott a hazán keresztül,» — «bevérző honfiseb» ;* a fáról 
«Jesohajtó» levél, mely a lombhullásnak. neszét is érezteti, &z 
«őszi hullás fájó titka», miben az enyészet érzik. Négyesy 
megfigyelte, hogy az ötvenes évektől fogva általában «minden 

4-'1 Tolnai Vilmos: Arany nyelvmüvészetéröl. Budapesti Szemle, 1917 
június. 2 Ezekre Riedl hoz fel érdekes példákat, az áll ige változatos hasz
nálatára a kötet végén, az elpirulásra a Nyelve és stílusa fejezet elején. 
Egy érdekes kitétel elmaradt; a nép azt mondja: fejébe megy a vér — az 
öreg Benczének «vére süveg alá szökken». 

3 Magvarosságára és nyelvének erélyére jellemző, amint Moore Forget 
not the Field Tersének fordítását kezdi. Petőfi így: «Ne feledd a tért, hol 
ők elestek. Az utolsó s a Iegjobbyitézek;» — ez hü, de Aranynál: «Eszünkbe 
jusson, hol veszett el Hősink utója, legjavcf.» 

* Simonyi Zsigmond a Nyelvőrben lapokon át hozott fel példákat,, mint 
vettek át kifejezéseket Aranytól írók, műfordítók, sőt a köznapi beszéd is. 
{Arany János nyelvének hatása. Magyar Nyelvőr, 1917 márc.^-április.) 

* Széchenyi-óda, Rendületlenül, Nem kell dér..., Kies ősz.1 
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szó mögött sokkal több lelki tartalom van, mint előbb volt, 
sokkal több festő erő rejlik jelentésében és több zengzetesség 
a hang alkatában.» Költői nyelvének díszét nem cifraság 
teszi, hanem üde tisztasága, zamatos íze. Legfőbb a jó hangzás, 
ennek feláldozza módjával a grammatikai törvényt is, ha az 
élő nyelvszokásra fellebbezhet. (Az árva fiúban : «Ne bánjtm 
igy . . .» ; ezt is megvédelmezi az Erdélyinek írott levélben.) F i 
gyelmezteti Erdélyit, hogy költő okkal kerüli a «nyelvtani 
szabályosságokat»; hogy költeményeket nem lehet nyelvtani 
gyakorlatnak tekinteni; «az euphonia kedvéért engedni kell a 
nyelvtan merevségének». Több szabadságot követel a költői 
nyelvnek, mely alkotja is a nyelv anyagát, szabályát. Tudósa 
is a nyelvnek — Tolnai Vilmos legelső, nyelvészünknek tartja 
— de a nyelvészeti folyamszabályozással szemben az élő nyelv
használatra hivatkozik. «Fontos kérdés, tartozik-e tűrni a költé
szet a nyelvtan jármát oly igen, hogy örökké a nyelvficamító 
olvas-s^, keres-s^ mellett maradjon.» «Ki kellene dolgozni a 
magyar euphonia elméletét,s meghatározni,meddig terjed ereszben 
a költő szabadsága.»1 Erről szól az Aisthesis vers példája. 

Gyakori nála a szókötési, mondattani ritkaság. «Ami 
szórendbeli finomság a magyar nyelvben : a régiben s a.z új
ban, a népiben s az irodalmiban nyilván vagy rejtve leledzik, 
az mind megtalálható Arany költeményeiben» — írja Tolnai 
Vilmos. Mint Kiedl mondja: «felbont — legalább első pillan
tásra — minden nyelvtani rendet, megszeg látszólag minden 
szabályt és magyaros marad». Központozásának is jelentősége 
van, épúgy a szavak dőlt betűs kiemelésének ;a e külső eszközök 
is a kifejezés pontosságát, a helyes megértést támogatják. 

Nyelvművészete Buda halálában új, magasabb fokra ér. 
A tárgy magával hozta az «elbeszélés ószerűen naiv formáját», 
a krónikák hangját, melyen «sok mindent el lehet mondani» — 
írja az előszóban. Csakhogy e látszólagos egyszerűség sokoldalú 
művészet. Az ódon nyelv iránt érzéke már ifjúkorában kifejlett, 
Károli Gáspár biblia-fordításán és régi magyar költők olvasása 
közben. A nyelv avarjában fényes arany ékszer-darabokat lel. 
Sok régi szót használ: megapolni, meghurítni, táncot ropni, 
aszály, pandái, joh, irdatlan, esennen, alít ( = képzel), sajog 
( = ragyog értelemben); egyikhez-másikhoz gyönyörködve jegyzi 
meg: «Régi szép szó». Köznapi szavaknak is régi népi alakját 

1 Szász Károly költeményeiről. 2 Erről is megállapodott nézete van. «...csupán azon helyek, egyes 
szók nyomassanak feltűnőbb betűkkel, mikre az író különös súlyt fektet, 
vagy ha mit a szófüzés által nem vala képes eléggé kiemelni, a mi elfutván 
az olvasó szemét, az értelem, vagy kifejezés szándéklott tisztasáea, erélye 
szenvedne miatta; szóval oly esetben-használtatik e kisegítő,mód, mikor a 
szerző mintegy kénytelen ahhoz folyamodni.» Szász Gerő verseinek bírá
latában. 
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használja : szereteti, lészen, lakoz, percenet, élig ( = alig helyett), 
azonban és azonközben egy értelemben; régies vonzatot: «neip 
tud vala ebben»; «fő helyen a lábnak»; fiát Ildikó úgy szólítja, 
mint a nép: «kicsi szolgám»-nak; gyakori a «;óBuda». Az igékben 
sok a félmúlt és vala. Mi, mely helyett régiesen kit mond; 
Detrének «nem új e világon semmi, Kire más példát ne tudna-
elővenni». (III.) Krimhild szolgái, tevéi vonulnak, «kit végig 
szemlél Gyöngyvér.»1 Néha úgy veszi fel a szót, mint egy 
krónikás vers-szerző: «Halljátok először medve vitézségét». (VIII.) 
Beszövi a régi ének alliteratióit: «.EVdet nyomon éri... Téteny 
előfokján fölíeiszik az ellen». (XII.) Máshol mintha Balassinak 
egy verse csendülne : 

íme az esztendő tavaszi zöld színben, 
Újulva köszönt bé, csupa öröm minden. (III.)2 

De ki tebet róla — ki merészel tenni ! — 
Nem mondom, hogy tenni, csak egy szót emelni; 
Nem mondom, hogy szólni, csupán gondolkodni, — 
Éjjel, a sötétben, álmokat álmodni. (Lén.) 

A művet befejező kétértelmű szójáték, a «Vége», régi verselök 
örökhagyása. így végzi Gyergyay Argirus királyfit, Gvadányi 
a falusi nótárius utazását, Gyöngyösi Kemény Jánosát — mások 
is élnek a tréfával.3 A nép szabadabb nyelvéből való az ilyen 
értelmi egyeztetés: «Rontják, szolga-cseled, a sok teli vermet.» 
S az előkerülő kincs milyen ódon e régi zamatú szavakban; 
«Föld-ette királyok lakozó edénye.» 

Egy-egy kifejezést eredeti jelentésében is, átvitten is 
használ: Buda aszer-nél «serlegtelijéből most oltárra önte» — s 
képesen azt mondja: «Hatalmam telijét ím hát ma kiöntöm!» 
Néha egy szó ismétlése vési be a képet erősen: Buda 

Ül vala, mini egy pók, palota zugában 

Árnyas szögeletben ül vala naponta. 
A fogalmat jelentő szóhoz sokszor érzékeltető képet kapcsol; ez 
is régies: «neved árnyéka, híred szele, neved bokros csemetéje, 
urasága székén» ; a jósok: «tudomány ajtói». Epígy testi jelzőket 
tesz fogalmak elé: nehéz kedv, öreg idő, heverő bánat, kövér 
gond, marcona józanság. Igékkel is szokta így képessé, reálisabbá 
tenni az elvont fogalmat: «Mindenkit örömmel itat e nagy 
újság». (IX.) 

Egy-egy szóval érzékin éreztet különös belső ingert. Hunor 
azt mondja a tündérek lát tán: «Vérem hatja Szüzek árnya-

' * Losonczib&n is. 
2 Az első dolgozatban van egy összerakó versszak, minő a Meghalok 

Csurgóért c. népdal. 
s L. Tolnai Vilmos, IK. 1913. évf. 161. I. 

<. 
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fordulatja»; Magyar pedig: «ez a síphang, Bátya, bennem végig 
csikland». Krimhildnek «minden erén futkos szerelem hangyája». 

Szeret az igékkel takarékoskodni;; sűrűn látni, hogy több 
alany mellett az állitmányt egyszer teszi ki, ha ugyanaz a szó 
kell. ;<Paripát fényessé, fegyvérit élessé, Teszi sok szerszámát 
nagy rettenetessé.« «Nincs bújni karámba, hol bújni ereszbe»; 
az ilyenekben erősítés, fokozás érzik. 

Gyakori, szinte rendes az inversio, a szavaknak a közön
ségestől eltérő rendbe rakása; ez a latinból e red—nem hiába 
forgatta a deákos költőket sem. Néha arra szolgál, hogy a fő 
szót kiemelje: «Tiporni az állat most akará térddel». Olyankor 
is él azonban vele, mikor ilyen eltérést sem az értelem, sem 
a ritmus nem követelne, de zengzetet és ódon színt nyer tőle 
a mondat: «Állítja lovát meg»; «napról sergét töri napra»; «Ifjú 
dolgait is hordja örökké fel» ; «nincs a kerek földnek ura, kivűl 
rajtam». Kétségtelen, mindez szokatlanabb, ünnepélyesen hangzik 
s némi értelmi hangsúllyal is jár. 

Lehr Zsigmond kiemeli a jelzők gyakori hátratételét, mi 
szabadabb mozgást enged a mondatnak s a mellett szokatlan, 
újszerű. «Beszéd hamar ottan emelkedik óvó, Kétség is habozó, 
félelem is búvó.» — «Hadurat nem látja ember soha földi.» 
Azt is megmondja, hogy Arany figyelmét erre Imre Sándornak 
e g y cikke hívta fel.1 

Erősen törekszik a rövidségre, tömörségre. «Az indulat 
által rezgésbe jött költői beszéd»-ről azt tanítja, hogy «lehány 
magáról minden fölöslegest, mindent, ami lazává, pongyolává 
tehetné (milyen a névelő az, a és némely particulák) ; feloldja 
a prózai körmondatosságot; a szórendet merész in versiókkal 
forgatja össze . . . » stb.2 Egész jelenetet szorít egy mellékmondat 
pár szavába: «Félre mezőn híván» — beszél és alkuszik Buda 
Kanyaróval. Tövig vág egy-egy szót, mint «paripa prüssze», 
lemetsz fölös névelőt, kötőszót. í gy a vadászaton a medve 
leírásánál ez inversiós sorok: 

Bontja meg a hajtók sürti elö-sorját, 
Rázza le nyílvesszőt... 

1 A cikksorozat Kazinczy nyelvújításáról szól, s III. közleménye 
(Szépirod. Figyelő, 1861., 5. sz.) mondatszerkesztésünk hiányai közt említi, 
hogy jelzőink állandóan elöl állnak; «egy négy-öt, hosszas jelzővel terhelt 
főnevet, alanyt vagy tárgyat, elvárni igen terhelő feladat s a mondat értelmét 
nehezíti; holott más nyelvekben nemcsak az,!!, n. appositio, hanem bármely 
rövidebb, vagy hosszabb jelző is állhat hátul, mi által a beszédnek köny-
nyebb mozgás adatik. Igen szépnek, kedvesnek érzem a Nibelungen első sorait: 

Uns ist in alten Maeren Wunder vil geseit 
v Von helden lobebaeren von grosser Kuenheit... 

S erőteljes a magyar népnél is : álmomban tüzet láttam nagyot !» 
* A magyar nemzeti versidomról szóló tanulmány elején. 
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, Hasonló ehhez a Fóti dal e sora : Bort megissza magyar 
ember — ezért Brassai megleckéztette Vörösmartyt. Gyulai 
kelt védelmére, hangoztatva, hogy «a szónoki és költői nyelv 
egy csoport szépsége nem egyéb, mint szabálytalanság, vagy 
jobban mondva kivétel a szabály alól, illő helyen használva» ; 
védi, hogy «az a kihagyása nemcsak a rhythmust emeli, de 
a kifejezést is erélyesebbé teszi», s tucatjával hoz fel hasonló 
példákat régi költőkből, népmeséből, közmondásainkból.(«Szegény 
•embert az ág is húzza.» «Járt utat a járatlanért el ne hagyd.»1 

Arany maga azt írta Buda halála kiadatlan utószavában: «Itt-ott 
a nyelvész egy-egy grammaticai hibát is fog találni, de olyat 
nem, mi az élő kiejtésre nem támaszkodik.» S Kazinczyt idézi: 
«Nem botol az, ki helyén s tudva s akarva botol.» 

I ly művesei szabadságnak köszönheti azt a .csodálatos 
versszakot, melyben a grammatikának gátját szakítja az indulat, 
midőn így szól Ételből tornyosodó leíke: 

Csillag esik, föld reng : jött éve csudáknak ! 
Ihol én, ihol én pörölyje világnak... 

Előbb, kevesebb szabadsággal, így volt : 
Csillagok lehullnak, hegyek kimozdulnak, 

Én vagyok Attila, én vagyok imhol a 
Világnak pörölye, istennek ostora (I. dolg.) 

Hol van i t t amannak dübörgése, földet és eget rázása, 
a «szavak meggyötrése» az indulat által, mint Taine mondja 
Shakespeare-ről. 

Művészi tekintetben sokszor kiemelték nyelvének plaszti
káját.2 Arany is mester az alakok, mozdulatok szemléletes 
elénk állításában.Megmondja maga,mit értsünk ezen, midőn «plas-
tikávai, kifejezéssel teljesnek» dicséri Petőfinéle szót: «munkálódik 
a czimbalmos», «legott képzeletünk elé terem a czigány, a mint 
hangszere fölé hajol, üstöke izzadt arczára hullva, s villámsebesen 
tánczoltatja verőjét a húrokon».? Nagy mondanivalót képes rövid 

1 Vörösmarty munkái kiadásának jegyzetében. — Arany már előbb is 
élt ilyen szabadsággal: «Széles Dunán tul» — Keveháza, 2.; «Beteg gyó
gyulását, rab szabadulását ...nehezen várja.» — Első lopás; «Vár és 
város körét a- török ellepte», Város népe sir-ri.» — Losonczi István. Lehr 
Zsigmond megszerzi Gyulai példáit népi és régi költőkből, Vörösmartyból is 
{«Kihozza rabság mélyiböl vitézlő ifjakat» Szilágyi és Hajmási), s számos, 
ilyet hoz fel magából Buda halálából: «Nyilat is ellőjük... Szót nyelvire 
a szó hebehurgyán tolta... Szövétneket ott benn megsejti az útról... stb.» 
Lehr Zsigmond; Töredékes jegyzetek Arany «-Buda halála» eposzáról. 
A pozsonyi ág. hitv. főiskola 1865—66. tanévi Értesítődében. Kár, hogy e 
jeles dolgozat máig is ott van eltemetve. 

,J* Kuthy Dezső : Arany nyelvének plasticitása. — Abafi Figyelőjében, 
a XXIII. kötetben. 3 Szász Károly költeményeinek bírálatában. 
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szóval plasztikusan szemléltetni: Keveházában az óriás had alatt 
«hajlik a part, a merre lép»; a népvándorlással: «a fél világ^ 
másik felére roskada.» (Az utolsó magyar) E gy sorban lefesti 
a vén szászt, «a mint görbe szikár testét kardon alig vonja»; 
mikor belép Buda sátrába, aki ép elásott kincseit szedi ki 
vermökből : «Fel Buda egy-térdröl pillanta ijedve, Kincsei 
nagy halmát tenyerével fedve» ; egész kép, jelenet egypár 
rövid szóban. Vannak mozgással teli, eleven igéi, melyekben 
gesztus rejlik. Buda panaszol, hogy «az ő szava ennyi» — ehhez 
körme hegyét mutatja; Gyöngyvér vigasztalja urá t : «bús 
fejedet, igy, hajtsd az enyémre» — látni : odavonja; ha felkiált: 
«mint ide nyilallott» — benne a mozdulat. Shakespeare 
alakjainak beszédében rejlik - sok ilyen kísérő mozgás.. 
A szellő, a szélvész támadását époly drámain, cselekvőn festi, 
mint a szilaj ménest. Arany igéiben jellemző festő erő v a n ; 
Détre nem já r : — «sunnyog», mint a róka Toldi szereiméhem 
(VII. 21.) Ilyen, amint Attila «felrándula tenni». 

Tolnai Vilmos külön kiemeli nyelvi művészetének optikáját; 
ezzel a nyelvnek azokat a «sajátságait aknázza ki művészi módon, 
melyek látásunkat, szemléletünket, képzeletünket ingerlik»1 

kivált színek dolgában. Ebben Arany pontos megfigyelő-ké
pessége sok kitűnőt alkot ; mintha rövidlátása miatt erősen 
szemügyre vette volna, amit megnéz. A költőtől azt kívánta, 
hogy amit leír, meg is lehessen festeni.2 Ha egy költő az é j - ' 
ben zöldebb tájakról beszél, ráolvassa: «olyat fest, amit nem 
láthat - most.3 Nem feledi, hogy a ludak a vízen «magok 
után fénybarázdát húznak» (A falu bolondja); a zöld vetés 
dűlői «harmatos reggel, ha rajok. néz a nap, szivárvány 
színben játszanak» (Katalin); szemét nem kerüli el pil
lanatnyi tünemény sem, hogy «a tavaszi lég csillan imitt-
amott repeső bogárral» ; amint a táltos kirántja kését a ló 
szügyéből, látja, hogy «biborszalag aztán tarkázta fehérét» 
(Buda halála).*-

Egy szóval is tud festeni ; Az első fogásban a zápor «vesz-
szőzi» a lombos akácot (Az első lopás) ; Eduábem «villám re
beg» ; A tölgyek alatt «felhők szeme rebben». Egész tájkép ez y 

Zöld lomb közein 
«Áttörve» az égbolt, 

S a rét mezein 
Vegyül árny- és fényfolt. 

"i Tolnai Vilmos: Arany nyelvművészetéről. Budapesti Szemle, 1917 június» 2 A Szépirodalmi Figyelőben, I. 197. 1. ; Tolnai hivatkozik rá. s Szász Károly és Szász Gerö költeményeinek bírálatában. 4 Ép ilyen éber megfigyelő hang dolgában. Attila meg Buda pár
viadalánál «messze a viadal késő zaja esattog» — a, hang később jut a 
nézőkhöz, mint a látás. Ágnes asszony kezében «maradozó csattanással» 
villog sulyka. 
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Tolnai a pusztai est leírását hozza fel Bolond Istókból, 
«mely minden ízében a vonal- és színtávlat minden törvényé
vel megegyezik:» 

Vén fűz sötétlő körrajza veté 
A sík lapályra hosszú és hegyes 
Árnyát, minő torony-épületé.1 

így a világost az árnyék vegyes 
Rónája váltogatva követé; 
Kék, hol nem éri nap, hol éri, sárgul 
A gyep, s homályos fényt kap a sugártul. 

Mikor 1856-ban e sorokat írta — teszi hozzá Tolnai — 
a tájképfestés általában még műterem-művészet volt, mely 
ceruzavázlatait otthon, a szobában festette meg szóbeli fel
jegyzések segítségével; Barbizon apostolait . . . akkor még nem 
ismerték, a plein-air és impressionismus ismeretlen jelszavak 
voltak. Arany pedig, a való látszatától kényszerítve, le merte 
írni, hogy az alkonyati aranysárga napfény mellett az árnyék
nak kiegészítő kéknek kell lenni. Ugyanitt odafesti, hogy a 
fa árnya — napáldozatkor — «hosszú és hegyes», s a Tisza 
vize félig ezüst-szín, túlfelől sötét. (104-, 105. vsz.) Ok nélkül 
panaszkodik Bolond Istokha.ii, hogy «ha ötven éve nem lett 
volna vak» ! Teljes érzéke van a távol optikája iránt is. 
Att i la vadásznépe előtt «túl nőnek az ormok»; hasonló ez 
Vörösmarty gyönyörű sorához: «Megjön az éj, távol feketed
nek az ormok», csakhogy ő színnel fest, Arany pedig plasztikus. 
Mesteri a támadó szél festése, egész jelenetben, bár csak ha
sonlatul. (XI. én.) 

A természetnek nemcsak színét ösmeri, hanem belső életét 
is. «Őszi hullás fájó titkát» (Kies öss), mikor a lomb «Dér 
nekül is, fagy nekül is Lesóhajt az ágról». E megfigyelés 
igazságát dicséri a növényélet tudósa, Mágocsy-Dietz Sándor, 
magyarázva, hogy a levél fagy előtt is lehervad, ha a gyökér 
nem bír elegendő vizet felszívni a kibült talajból.2 

Beszél Tolnai Arany nyelvének akusztikájáról is. Finom 
zenei hallása volt, értett a zenéhez : számos népdalt lekótázott 
s a versidomról szóló .értekezésében megadja az ütemek zenei 
értékét. A jó hangzás a vers törvénye ; megrója a nyelv «puha, 
erélytelen kötését», s ha a rímek, sorok, lazán fűzött strófák «nem 
adnak kellő zengést».8 Kéziratain többnyire a jóhangzás kedvó
ért jav í tga t ; éberen ügyel a hangzók rövid, vagy hosszú 
voltára. Ritmus-érzéke páratlan. Elítéli azokat, akik «ösz-
szeférhetetlennek tartják a géniével a gondos technikát»; By
ront idézi: «rossz kézműves az, aki szerszámaival összevesz». 

1 Amint a lemenő nap elnyújtja az árnyékot. 
2 A növények táplálkozása, 92. 1, . . . 
3 Szász Gerő költeményeiről. 

http://Istokha.ii
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«Egy hajszálnyival feljebb vagy lej ebb fogni», az sem mind
egy e kényes hangszeren. Pedig a hang tisztasága még csak 
alsóbbrendű kellék : azon felül következik a dallam és harmónia 
egysége, változata, a kifejezés ereje, kelleme és mind az, ami 
Istenek közé ragad.1 — Nála a dallam együtt születik a gon
dolattal. Ha verset olvas, fülében dallam kíséri. Béranger-ről 
mondja : «megszoktuk e chansonokat egy-Qgy nem ismert, de 
lelkünkben zengő melódiára olvasni».2 Tárgy és hang önkény
telenül egyeznek nála egész müvekben, de részletekben is, 
mint a csodaszarvas regéje elmondásának előkészítése, vagy a 
regében a tündérek zenéjének, táncának leírása. 

Száraz prosodia helyett az ütemek és szavak zenei értékét 
tartja szem előtt. «A kötött beszéd lényege nem a rím s mérték, 
hanem a rhythmus.»8 «Nem árt a rhythmusnak — írja — ha 
több szótag adatik ugyan, de az ütemek száma annyi marad, 
ha péld. spondeus helyett anapaest jő. De árt a rhythmusnak, 
ha négy ütem helyett ötöt fogoki Világos.»4 

Verselés dolgában Buda halála új korszakot nyi t nála. 
Lehr Zsigmond mutatott rá először, mindjárt 1865-ben, hogy 
Arany «a magyar mérték hangsúlyos folyását egybekapcsolja 
a classikai mértékformák gördülő esésével» ; «alig van az egész 
költeményben néhány sor, melyben egy-egy tiszta choriambus, 
dactyl us, anapaestus elő ne fordulna» ; -— «mily változatos
sága, mily csillogó ragyogása az ezer- meg ezerféle verssorok
nak». (Megjegyzi, hogy az ily sorok, pl. szőke fodor felhők, 
ha t tyúi az égnek — csonka hexameterek.) Lehr Albert ezt 
nézi Arany verselésében a pusztán hangsúlyos ritmusú kor
szak után új fejlődési foknak, mikor «az időmérték újra elő
kerül és érvényesíti magát».5 Fejlesztette érzékét e részben, 
hogy Csaba második dolgozatában a Nibelung-vers időmérté-
kéhez szokott. Arany «gyakran gondolkozott» azon, minő mér
tékre mehetett a régi, énekelt epikai költemények dallama. 
Egy, Gyöngyösi tizenkettŐseit kísérő recitativ jellemű melódia 
s Kádár vitéz históriájáé volt emlékezetében, s már ezekben is 
akadt némi mérték.6 Mióta Arany versidomunk természetét 
vizsgálta, s az ütem és mérték önkénytelen, szabad kapcsola
tát , természetesen írás közben is művészibben ömlöttek tollából 
a sorok. Tanulmányában is arra jut, hogy négytagú ütemek 
közt legnagyobb szerepet játszik s a magyar dal eredeti jel
legét teszi ama versláb, melyet Fogarasi lengedezőnek (cho
riambus) nevezett, «Maga a nép is olykor Ösztönszerűleg eita-

1 Szász Gerő bírálatában. 
* Szépirodalmi Figyelőben, I., 206. — Idézte Tolnai. 
8 A magyar nemzeti versidomról szóló tanulmánya elején. 4 Szász Károly bírálatában. 5 Toldi 1893. évi magyarázatos kiadásában. 6 A magyar nemzeti versidomról, VI. 
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lálja a lengedező!» Magyarázta azonban, bogy csupa lengede-
zőkbql álló vers egyhangú lenne, s a magyar verset valamely 
sapphói mérték megkövült formájába szorítni képtelenség. 
Kivált a négysoros Zrínyi-versnek a choriambus ad legtöbb 
lendületet, zenét. 

Rímelése is fejlett. Régtől fogva elismerték a legjobb és 
leggazdagabb rímelőnek egész irodalmunkban ; ríme valósággal 
ömlik az oly patakzó sorokban, minő Katalin és a Szent Iván-éji 
álom fordítása. T o k b a n és a hún eposz első dolgozatában mégis 
könnyebbek a rímek, nincs bennök ennyi érc és hangzás. 
A nemzeti versidommal együtt azonban a rímet is vizsgálgatta; 
ki akarván szabadulni a ragrímek és az «egynehány jó rím 
taposó malmából,» utat nyitott az asszonáncnak. Ettől fogva 
írás közben is biztosabb. Radó Antal könyve A magyar rím-
ről alapos, széleskörű munka, s ő sem ismer «a világirodalom 
legelső rendű költői közt senkit, aki ennyit és ily behatóan 
írt volna művészete technikájáról.»1 Szerinte Arany asszo-
nánca teljesen egyenértékű a rímmel. Buda halálában súlyo
sabbak, nemesebbek, zengőbbek a rímek, mint addig, a maga 
alkotta elmélet szerint szabályosabbak, példaszerűek. 

A magyar ritmus kívánalmának érezte, hogy a «gondolat 
a sor végén befejeztessék . . . a bezárt gondolatot rímmel is 
minduntalan bezárva.» 

Megfigyelte, hogy a népköltészet «oda törekedvén, hogy 
az értelemnek mielőbb teljességet adjon, nem fűzi hosszan gon
dolatját, hanem siet azt befejezni, mi külsőleg a második rím 
által történik.» Ezért szinte általános benne a páros rím, ezért 
nem kaphatott lábra népdalainkban soha a keresztrím. Még 
hármas rímnél is siet a harmadik rím ráütése által a gondo
latot bezárni.2 Radó megállapítja, hogy a rím nála jelentős 
szóra esik, melyen hangsúly is van; így a gondolat kiemelkedő
részét emeli ki a rím is, s egybevág a gondolati és zenei ki
emelés. A mellett mintha most, jobban egyeznék az összerímelő' 
végszótagok időtartama. 

E sokféle művészi szépség természetesen nem keserves 
keresgélés, nem kínos összerakosgátás eredménye, hanem a 
művészi érzéké és ihleté; ö maga, a legöntudatosabb művész, 
mondotta, hogy «a lángész midőn ír, nem ügyel efféle apró
ságokra, mégis jól jön neki minden».3 

VOINOVIGH GÉZA. 

1 Radó Antal : A magyar Hm- Egész fejezet szól Arany ríméről. 131.,. 
170., 173. 1. A zeneiséget szolgálja a sok betürím : Lágy Äintaja Aimbál. . . 
.Lovai körmétől Zagy levegő csattog. 

* A magyar nemzeti versidomról. VII. — Vojtin'án kivül B. Kemény 
Zsigmondhoz írt tréfás vers is. 8 Szász Gerő verseinek bírálatában. 


