
64 ARANY JÁNOS ÉS ERDÉLYI JÁNOS BULCSU-BIRÁLATA 

Azok a bíráló megjegyzések, melyeket úgy Arany, mint 
Erdélyi Bulcsú-kritikájában olvasunk, mélyenszántóak, tanulságosak, 
de — miként sikerült kimutatnunk — mivel az összehasonlítást 
mellőzik és csak az aesthetikai értékelésre ügyelnek, ma már némi 
kiegészítésre szorulnak. Kiderül, hogy az összehasonlítás szem
pontja bírálóra és megbíráltra nézve egyaránt fontos.1 Bulcsú 
műveltsége új,2 Arany és Erdélyi bírálatának egy-két helye más 
világításban tűnik fel. Ez az eredmény leginkább azért nyugtat 
meg bennünket, mert az igazság erejével hat, s Szent Ágostonnal 
kérdem: »Quid fortius desiderat anima, quam veritatem?« 

1 Érdekes, hogy Arany János Bulcsú Károly Fonogat a kis lány czímű 
költeményét a költeménykötet legkedvesebb s legépebb darabjának tartja. 
(Aranjynál: VI. k. 455. 1., Bulcsú gy.-ben 46—47. lk.) Arany arra nem utal, 
hogy e költeményen erősen érzik Vörösmarty Mihály Gábor diákjának a hatása 
Különben Bulcsú Hadúr dalnoka czímű hosszú költeménye is meggyőzhet bár
kit is Bulcsú VörÖsmarty-tiszteletéről: 

Hadúr sátrában nagy ünnepet ülnek 
Vörösmarty az égbe érkezett. (157. 1.) 

Vörösmarty-cultusáról tanúskodik még Duna és Tiszája. (260—262.) lk. 
2 L. Bulcsú (Paltsó) életrajzát, tanulmányai jellemzését s irodalmi műkö

désének pontos lajstromozását id. Szinnyei József Magyar írók czímű nagy 
vállalatának I. kötetében (1408—1409. lk.). 

DR. ELEK OSZKÁR. 

PÁR SZÓ A BOR-RÓL. 

Bulcsú, A bor ez. költeményéhez Erdősi Sylvester Jánostól vette a 
mottót: »A magyar népnek, a ki ezt olvassa.« A refrain a múlt század 50-es 
évei egyik kedvelt népdalának két első sora (»Egy iteze bor, két iteze bor 
megitatja magát!«) — Didactico-allegoricus irányához jól illik a Noé nevéhez 
kapcsolt legenda. Mindez Erdélyiként: »mozaik, melyben együvé öntvék már
vány, üveg, tégla, kavics, kagyló.« — Honnan ismerte a legendát? Igaz, hogy 
a bárány-, oroszlán- és disznóvért csak Abakir és Bulcsú említi, míg a többi 
változat szerint a majomvér is szerepel. Azonban B. theologiai tanulmányai 
nem tették azt lehetővé, hogy a Midrast olvashassa. A hármas számhoz való 
ragaszkodás költői műalkotás közben oly szokásos dolog, hogy a negyediknek 
elhagyásához akkor sem kellett nagy poetica licentia, ha arról tudomása volt 
ís. így forrása lehetett akár a Hármas história, akár Tinódi »Sokféle részögös-
ről« czímű verse. Ez utóbbi nemcsak azért, mivel Tinódi Cronicája megvan a 
sárospataki könyvtárban, hanem mivel didacticus és nemzeti iránya is bő 
kifejezésre jut a hosszas, részletező tárgyalás folyamán, 

A legenda forrásai M. Grünbaum által összeállítva olvashatók a Z. d. 
DMG. 41. 652. lapján. 

Szerk. 


