
JEGYZETEK A ZALÁN FUTÁSÁHOZ. 

1. D u g o n i c s és V ö r ö s m a r t y . 

Van valami szimbolikus jelentősége annak az életrajzi 
adatnak, hogy a Zalán futásához a romantikus szerelem ihletét 
épen egy dunántúli nemesi ház Etelka nevű leánya ajándékozta 
Vörösmartynak. Köztudomású, hogy az Etelka név, amelyet 
Dugonics Andrásnak a honfoglaló magyarságot rekonstruáló 
képzelete az Etele név. női párja gyanánt alkotott meg, az 5 
1788-ban megjelent regényének a hatása alatt terjedt el és lépett 
a német Adelheid helyébe. Perczel Etelkával immár a Dugonics 
legközvetlenebb hatása alat t álló tízegynéhány esztendő leány
nemzedéke érett meg a szerelemre, mikor a fiatal Vörösmartyban 
az első szerelemvágy bontogatta még tétova szárnyait. A Perczel-
házat, ahol Vörösmarty nevelősködött, Dugonics szelleme ihlette 
meg, s a leány, akiben először talált, legjobb barátai előtt is 
alig megvallottan, tárgyat a költő szemérmes, fiatalos rajongása, 
már puszta nevével egységbe fogta össze a szűziesen tiszta 
szerelem és a honfoglalásra emlékező történeti pátosz kettős 
romantikumát. 

Vörösmartyt tehát már első szerelme is Dugonicsra, a 
honfoglalás addig legnagyobb hatású epikusára emlékeztette. 
Vajon mikor eposzának a honfoglaló harcokkal párhuzamosan 
folyó szerelmi cselekményébe a maga szerelmének mély zengésű 
líráját is beleszőtte, nem épen a saját személyes élménye és 
Dugonics követése szempontjából egyaránt elsőnek kínálkozó 
Etelka név szándékos rejtegetése okozta-e, hogy az eposz hős
nőjének a nevét találja meg a legnehezebben ? A hősnő alakja, 
mint az egész eposz ihletének alighanem egyik döntő tényezője, 
már az eposz első kidolgozásában is lényegében végleges. Mégis, 
míg a dallamos, és asszociáló erejénél fogva szinte mitikus 
értékű Hajna nevet megtalálja, olyan erőltetett, a legtermé
szetesebben kínálkozó megoldás szándékolt elnyomását sejtető 
kísérletekhez nyúl, mint az első kidolgozásban szereplő Kolma 
és az ezt hamarosan felváltó Bajna nevek.1 Természetesen az 
élményi alap eltitkolásának szemérmes szándéka mellett ebben 

1 Kozocsa Sándor: A Zalán futásának első kidolgozása. R. iM. K. 
41. 1937. 8.1. V. ö. Hajas Béla: Vörösmarty Miháhj és Perczel Etelka. IR. 
1931. 307. 1. 
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az e l távol í tás romant ikus igényének is része lehe te t t . Minden
esetre feltűnő, h o g y bá r E t e l k a nevének el ke l l e t t t űnn ie a 
Zalán futása tervéből , Ha jna párja m e g m a r a d h a t o t t É t é n e k , s 
az te rmészetszerűleg Dugonics E t e l k á j á n a k a pár já t , E t e l é t 
j u t t a t j a eszünkbe. S köve tkező eposzában, amely időben va la 
mive l t ávolabb esik az é lménytő l , e t a r tózkodás t m á r kevésbbé 
érzi kötelezőnek a k ö l t ő : a Cserhalomh&n a l e ány t , a k i t Szent 
Lász ló k i r á l y a k á n kezéből k imen te t t , immár E t e l k á n a k nevezi, 
még el nem ha lványodo t t szerelme emlékének is áldozva, de a 
m a g y a r régiség színezetét is Dugonicstól t a n u l t eszközzel 
é rez te tve . 

Mégis, mindez magában véve a l ig volna több pusz ta t a l á l 
ga tá sná l , ha nem t u d n ó k igazolni , hogy Vörösmar ty , amikor a 
Zalán futását megí r ta , nemcsak á l t a l ában a honfoglalási ep ikának 
abba az á r a m l a t á b a kapcsolódott , ame lyben az addig e lér t 
l egnagyobb e redmény t Dugonics r egénye j e l en t e t t e , hanem — 
s ez t ud tom m a l mindeddig e lkerü l te a f igye lmet -— részleteiben 
is mer í t e t t az Etelkából, mégpedig épen a Hajna-epizód során. 

A főcselekvénnyel pá rhuzamos Ha jna — Ete-mellékcse-
l e k v é n y expozícióját t a r t a l m a z ó bodrogközi id i l lnek kedves 
vonása Hajna v iszonya kis öccséhez, Bodorhoz. Hubának , az 
a g g hősnek legkisebb gyermeke , t izedik évében van, pajkos, 
mindenbe beleavatkozó fiúcska, 

. . . atyjának döngeti pajzsát. 
Vagy fáradságos kézzel hurcolja temérdek 
Buzgányát s jó nénéit mosolyogva fenyíti. 

Először Szömérbe k ö t bele 

«Gyenge Szömér ! te nagyobb vagy már, még sem bírod a szép 
Kardot, még ideget sem tudsz pengetni madárra. 
Óh mikor én oly nagyra növök, majd pengetek íjat, 
S tőletek a gonosz embereket még karddal is űzöm .. » 

Majd Hajnához fordul, a k i h iába v i t t e el öccse í já t az e rdőre : 

« . . pedig elmegy messze az erdőn, 
A kis ivet mindig viszi és meghozza magával 
A nyilat is, de vadat nem lioz, s még oly keveset szói...» 

De észrevéve nénje szemében a könnyeke t , gyor san pergő szóval 
kezdi v igasz ta ln i : 

«Oh ha azért búsulsz, hogy nem tudsz lőni nyilammal, 
Vagy tán a ligeten jártodban csúszva megérte 
Lábadat a mérges kígyó,... deli Hajna! ne búsulj: 
Én a kurta kígyót bottal kergetve lesújtom, 
És ha kivánod ez íjammal még sok vadat ejtek. 
Add ide bár, hozok őz borját vagy gyenge nyulacskát 
A vadon erdőből, hattyút a vízi lapályról, 
S tollaiból gyönyörű párlát puha szőke hajadra.» 

18* 
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Erre Haj na is felrezzen : 

Andalodó szemeket vete rá deli Hajna s föleszmélt 
Gondjaiból, öccsét forró kebelébe szorítván. 

E meghitt sorok nyersanyagát Dugonicsnál találjuk, még
pedig jKíeíAájának mindjárt az elején, az I. könyv I. szakaszának 
ötödik részében. Etelkát ébredező, de tá rgyát még nem ismerő 
szerelmének előjelei nyugtalanítják, hű dajkája vigasztalja 
épen, mikor megjelenik kis Öccse, Gyula. 

«Bé-jött igazában a' Gyermek, bogy Etelkának, kihez igen nagy sze
retettel viseltetett, jó reggelt mondgyon. De Etelka se volt kissebb hajlan
dósággal hozzája. El-veszettnek vélte az napot, mellyben vagy nyájas cse
vegését nem vptte, vagy személlyét nem látta. Fara kis ésszel vala meg
áldva a Természettől. Meg-tudtta vagy vigasztalni, vagy zavarni Nénnyét, 
ha jó kedve szottyant. Most is: midőn hozzája érkezett, a' reggeli köszöntés 
után szánakodásra méltóknak lenni mondta a' Fehér-népeket : mivel bölcső
jüktől fogva, egész koporsójukig, £csak éppen az öltözgetésben töltenék 
drága idejeket. Nem-is lehetne bennek valami, mellyet az emberek szépnek 
mondhatnának: mivel a' külső cifra-nyifrákat olly nagy szorgalommal haj
hásznák. A' Férj-fiaknak nem lenne az illyetén piperkedésekre szükségek ; 
mivel éppep azért szépek volnának, mert Férj-fiaknak teremtettettenek. 
A' fát szoknak, 's-más egyébb hitvány temérdekeket meg-aranyozni, hogy 
ékeseknek tessenek. Maga az arany, és gyémánt minden czifra nélkül szép-
is, kelő-is lenne. 

Öttsének mind vakmerőségét meg-akarván-dorgálni, mind okoskodási
nak erőtlenségét meg-mutatni Etelka, kebelébe szorította a' Gyermeket, ésy 
minek-utánna kis száját meg veregette, elöbbeni beszédgyét így tromfolta 
viszsza : 

Ugyan csak belekottyanái Szilva-lév, mintha téged borsolnának. Tudó-
sabb-is nyelved, mint fejed. Tehát még azt se tudttad, hogy maga az arany, 
és gyémánt sokkal íényessebbek, ha kézben forgattatnak és meg-símíttat-
nak ? Ládd: hogy tele vagy szóval, mint a' duda széllel.. .stb.» 

A két jelenet hasonlósága szembeszökő. Árpád egy idősebb 
vitézének, Dugonicsnál Huba Hadnagyának, Gyulának, Vörös-
martynál magának Hubának későn született fiacskája, i t t Bodor, 
ott a kis Gyula, kötődik nénj'ével, illetőleg nénjeivel, szapora, 
kotnyeles szóval, s a finom humor lényegét i t t is, ott is az 
teszi ki, hogy a kisebbik, még becézésre szoruló gyermek adja 
felnőtt leánytestvérével szemben az erősét, a férfiasat. Es a 
gyermek szava i t t is, ott is felderíti ^gy pillanatra a szerelem 
gondjával elfoglalt szüzet, bár a lélektani fordulat, amelyet 
ez előidéz, végeredményben ellentétes. Etelka figyelmét elvonja 
mégamúgyis testtelen gondjaitól («nagyon örvendezett a' Dajka, 
midőn, ama' kis Gyulának jelen-léttével, Etelkának sűrű föl-
hőit lassan-lassan szakadozni, és elöbbeni szomorú gondolatait 
örömre fordulni látta» — mondhatja Dugonics), míg Hajnát 
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csak felriasztja' tétlen szomorkodásából, hogy miután szenve
délyesen magához ölelte csacsogó kis öccsét, hirtelen mozdu
lattal újabb erdei bolyongásra induljon. 

A női nem tiszteletének a továbbiakban kifejezésre jutó 
megokolása is a lovagi «Frauendienst» romantikus közhelyén 
jóval túlmenően egyezik Dugonicsnál és Vörösmartynál. 

«Nem-islehet ezen Indulatot csudálni Nemes, és igen meszsze-látóEleinkben, 
mellyel a' Magyar Szüzeknek vagy jó Neveket oltalmazták, vagy testi ártat
lanságokat annyira védelmezték. Ép, Erős és Bátor Katonákat reméllettenek 
azoknak törvényes Szülottyökbül» — olvassuk az Etelkában (2. kiadás, I. 88.1.), 
míg a Zalán futásában : 

Dalra talán nem méltatlan, ki ölébe fogadja 
A fene harcokból fáradlan visszakerült hőst, 
Karjai közt hervad, s honiának bajnokokat szül 
Nagy kín közt s még több kínnal leszakaszt|a szivéről 
A serdült ifjat, ha hazája kikéri veszélyét. 

Abba a patriarchálisán hősi környezetbe, amelyet, mint 
láttuk, Dugonicstól kölcsönzött vonásokkal állít elénk Vörös
marty, jól illik, hogy Haj na atyja, az ősz Huba, saját fegy
verévei ajándékozza meg a csatába készülő Étét. Dugonicsnál 
is Etelka atyja engedelmével és atyja fegyveresházából hozza 
ki a kardot, amelyet a századossá lett Etelének ajándékoz, 
bár i t t a kard a leány tulajdona: egykor a fejedelemasszonytól 
kapott kitüntető és a továbbiakban súlyos jelentésűnek bizo
nyuló ajándék. Érdekes, hogy Dugonics példaadása épen a 
bodrogközi idill felépítésében, azaz a honfoglaló magyarság 
családi életének az elképzelésében volt leginkább Vörösmarty 
segítségére. Talán ebben is része van annak, hogy az ifjú 
költő mint a magyar nemesi házak családi olvasmányával talál
kozott Dugonics Etelkáival. 

Egyébiránt az egyező vonások esetleg még szaporíthatok. 
Vörösmarty, mikor a Zalán futásában a honfoglalás mondai 
előzményeit részben az Álmos nővére, a szelid Zala által 
készített zászló himzésein (II. ének), részben Árpád pajzsán 
(VII. ének) ábrázolja, végeredményben az «eposzi közvagyon»-nak 
Homeros és főleg Vergilius eposzáig követhető hagyományába 
illeszkedik. De egyszersmind olyan eszközt használ, amelyet már 
Dugonicsnál is megtalálhatott, sőt ehhez közelebb is áll, mint 
a klasszikus mintaképekhez: Achilles pajzsa ugyanis a homerosi 
világkép összefoglalása, Aeneas pajzsa Vergiliusnál a római 
nép jövendő hivatását kifejező «vaticinatio post eventum», 
míg annak az ezüst kehelynek zománc-diszítései, amelyet 
Dugonicsnál Etelka dajkájának ajándékoz Etele, épen úgy a 
honfoglalás mondai előzményeit mutatják, mint Vörösmartynál 
az említett két tárgy. Áz ezüst kehely a magyar honfoglalás 
ősi jogát bizonyító hún mondák rövid összefoglalására ad 
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alkalmat, Dugonicsra jellemző módon a lapalji jegyzetek tudós 
apparátusával pótolva ki, amire az író kezdetleges leíró művésze
téből nem futotta. Attila és Buda, Aquileja ostroma, Honoria 
mátka-gyűrűje, az Isten kardja, Ildikó és Atti la halála kerül 
i t t szóba, míg Vörösmartynál a magyarok zászlajába a csoda
szarvas és a vérszerződés van szőve, Árpád pajzsa pedig Kió 
megvételét és az Isten kardja feltalálását ábrázolja. Hogy 
Dugonics és Vörösmarty egyebekben eltérő jelenet-sorozatai 
épen az Isten kardja mozzanatában egyeznek : más szempontból 
is leköti majd még figyelmünket. De ennyi is elég talán 
Dugonics és Vörösmarty, az Etelka és a Zalán futása viszonyának 
az éreztetésére,valamint annak a más oldalról már megvilágított 
tételnek a támogatására, bogy «a Zalán futása minden újszerű
ségével sem forradalmi jelenség.»1 Ha pl. a francia romantika 
korszakos jelenségével, a Hernani történeti helyzetével és első 
bemutatásának épen az irodalmi forradalmat hangsúlyozó külső 
körülményeivel vetjük egybe ezt a tudatos hűséget a hazai 
hagyományokhoz : úgy tetszik, hogy ez a magyar romantika 
egyik jellemző vonása. 

2 . H a d ú r . 
A Zalán futása nemrégiben felbukkant első kidolgozásának 

bizonyára legérdekesebb tanulságai közül való, hogy Hadúr 
neve és isteni személyisége Vörösmarty mitológiai apparátusába 
már 1819—20-ban beletartozott. Végképen megdőlt tehát a 
kivált Gyulai Pál Vörösmarty-életrajza nyomán elterjedt 
feltevés, amely szerint Hadúr Aranyosrákosi Székely Sándor 
1823-ban megjelent kis eposzából került a Zalán futásába,.2 

Viszont a germanisztikai magyarázat is kiegészítésre szorul, 
ha ugyan egészében kétségessé nem vált, mert nehéz elképzelni, 
hogy Aranyosrákosi Székely Sándor és Vörösmarty Mihály 
egymástól teljesen függetlenül megtalálhatták volna a magyar 
értelmezésre kínálkozó germán mitológiai nevet, ha legalább 
is ennek az értelmezésnek nem lett volüa már a magyar 
irodalmi köztadatban némi előzménye. Idegen mitológiai nevet 
magyarul etimologizálni -—- elvégre a módszer azonos volna avval 
a délibábos nyelvészettel, amelynek legkirívóbb példáit több
kevesebb joggal Horvát István nevéhez szokás fűzni. De a 
romantikus magyar mitológia előzményeinek gondosabb számba
vétele Hadúr kialakításában legfeljebb egészen alárendelt 
jelentőséget fog tulajdonítani Schreiber Alajos Hadúr balladá
jának épen úgy,8 mint a germán Hődur mitológiai névnek 
általában.4 

1 Császár Elemér: A Zalán futása. Irodalomtörténeti Füzetek, 4. 1926 1.0.1. 
- Kozocsa i. h. 7. 1. 
» Gálos Rezső: Hadúr. Erdélyi Múzem. 1908. 269. i. 
* Gragger Róbert: Hadúr. EPhK. 1920. 40. J. 
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Istent adni a honfoglaló magyarságnak, illetőleg nevet 
adni az ősmagyar istennek: a szépirodalomban először Dugonics 
Andrásnál jelentkező törekvés. A magyar mitológia rekonstruk
ciójának ekkor már volt egy korszerűen tudományosnak 
nevezhető lehetősége is, amelyre az Isten szót a perzsa nyelvből 
magyarázó Cornides,1 sőt már a magyar szerda szót az iráni 
dualizmus fogalomkörébe utaló Leibniz2 mutatott példát (ez 
utóbbira különben Sajnovics Demonstratiojè.nïi'k az Etelka 2. 
kiadása I. k. 2 7 0 - 2 7 3 lapjain nyújtott bírálatában maga 
Dugonics is hivatkozik). De az ősi magyar isten neve hiányzott. 
Dugonics egyik legkedvesebb fogásához folyamodik, mikor — 
ezáltal ismét szívós, a Rákóczi-induló és Petőfi Nemzeti dala 
által is népszerűsített hagyományt teremtve — hangsúlyozottan 
népies szólásokból («él még a magyarok Istene», I. 68. 1. ; 
«megemlegetik ezek is a magyarok Istenét», I. 97. 1.) vonja 
el annak az istennek a nevét, akinek Etelka a világosi 
templomavató áldozatot bemutatja. Dugonics szavaiból világosan 
kitetszik a felfedezés öröme, illetőleg a nemzeti öntudatot 
bizonyos fokig nyugtalanító hiányérzés kielégítése. Az áldozatnál 
jelenlévő magyarok nagy figyelemmel lesik Etelka kijelentését: 
«mi nevet adna mind az Épületnek, mind a' kiválasztott 
Istennek.» Az ősi istent kinyilatkoztató Etelka is hangsúlyozza, 
hogy az istenségnek, akinek nyilvánvaló jelenlétét tettei 
mutatják, a neve hiányzik. Megnyilatkozásai harci istenre 
vallanak, de csak annyiban, amennyiben az írás népét 
Egyiptomból kihozó és a kánaáni honfoglalást segítő Jahve 
is a harc istenének tekinthető. Etelka ünnepi szózata egyenesen 
ószövetségi fordulatokkal kezdődik: 

«Örüllyetek, és örvendezzetek Ti meg-gyöühetetlen Magyar Seregek 
kiket a' nagy Isten, ismét ki-hozván Szittyiánkból, ezen Országunkba, mint 
édes Anya-földünkbe, bé-segített. Meg-rakta irigyeinket, Meg-is-törte, meg-is-
szalasztotta feles Ellenségeinket.» 

Nem lepne meg, ha Jahve Cebaoth, a bibliai Seregek Ura 
nevével is találkoznánk i t t valamilyen formában, aminthogy 
újabb feltevések valóban kapcsolatba hozták ezzel az ószövetségi 
Isten-névvel a Hadúr nevet.3 Csakhogy Dugonics a szinte 
kínálkozó alkalmat elszalasztja — nyilván, mert az ősmagyar 
istenség ószövetségi mintára való megnevezésére nem tudja 
az «epikai hitelt»-t igazolni. Márpedig, hogy Arany János 
jellemző kifejezését, ha kissé eltolódott hangsúllyal is, mennyire 

1 V. ö. a göttingai tudós társaságban 1785-ben bemutatott, majd Engel 
által közrebocsátott munkáját: Commentatio de religione veterum Hunga-
rorum, 1791. a György József: Leibniz és a magyar nyelv. EPhK. 1930. 251. 1. 

3 Vyda Imre: A Hadúr sző eredetéről. Magyar Nyelvőr, 1926. 152. b 
Ettől függetlenül Hegedűs Lóránt: Hadúr, Csöngőt. Tünde és társaik. Pest* 
Hírlap, 1926. IX. 30. 
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jogosult Dugonics alkotó módszerével kapcsolatban is használni, 
érdekesen mutatja pl. regényének az a helye (I. k. 140. 1.), 
ahol azon panaszkodik, hogy Árpád hitvesének, ennek a 
nagy magyar asszonynak, «az irigykedő Halál, testével 
együtt, nevét-is ei-temette.» Egészen költött személyeket 
nyugodt lelkiismerettel szerepeltetett regényében, de Árpád 
nejének, akinek létezése nem vonható kétségbe, költött nevet 
adni : nem tartotta volna regénye történelmet rekonstruáló cél
zatával összeférhetőnek. A «magyarok istene» egyéni nevének a 
hiányát egészen hasonlóan hangsúlyozza, mégpedig egyenesen 
Etelka ajkára adva: 

«Fel-vette szíves könyörgésünket ; fel-vette mái Áldozatunkat azon 
Isten, kinek különös nevét fel-nem-taldlhatom. Már penig; azon nagy hatalmú 
urunkat meg-akarván-különböztetni a' többiektől, annak szent nevét; a mái 
naptól fogva, egészen a' világ' végeztéig, ne másnak, hanem a' MAGYAROK' 
STENÉNEK hívják.» 

Mindezek ellenére Dugonics regénye a «Magyarok Istene» 
«különös,» azaz egyéni nevének «feltalálására» is tartalmazott 
útbaigazítást. Annak: az ezüst kehelynek, amelyet Etele Etelka 
dajkájának, a hű Rimának ajándékozott, a díszítései között, 
Honoria gyűrűje mellett, az Isten kardja is szerepelt: «Nem 
meszsze innét egy halmot metszettenek, mellynek tetejében 
Marsnak kardgya le-szúratva láttszatott.» Ezen szűkszavú leírás 
kiegészítésére a jegyzetbe szorul az Isten kardja megtalálásának 
közismert mondája, a következő érdekes mondattal bevezetve: 
«Atilának úgy tettszett egyszer álmában, hogy önnön magától 
Marstólj a' Hadak* Istenétől, fel fegyverezte tett légyen.» Ha 
még hozzá vesszük, hogy a monda és az Isten kardjára vonat
kozó egyéb adatok forrásai gyanánt, jellemzően fordított idő
rendben, tehát a hagyományozás útját is jelezve, Beliust, azaz 
a XVIII . század nagy polihisztor-történetíróját, Bél Mátyást, 
Olahust, azaz a humanista Attila-képnek egyik legnagyobb 
hatású megfogalmazóját, Oláh Miklóst, s mint mindezek végső 
kútforrását, Herodotost említi: a Hadúr-probléma kulcsát adja 
ez a jegyzet a kezünkbe. 

Herodotost, az európai történetírás atyját, a magyar hún-
hagyományok igazolására természetesen csak a skytha (szittya)-
hún-magyar azonosítás alapján lehetett idézni. De ennek az 
azonosításnak a története korábbra nyúlik • vissza, mint maga 
a történeti vonatkozású magyar irodalom. És az a kép, amelyet 
Herodotos a skythákról, főleg a skythák vallási megnyilatko
zásairól rajzol, valóban nem egy vonását mutatja annak a 
képnek, amely krónikáink óta a pogány magyarságról történeti 
tudatunkban gyökeret vert. A közvetítő forrásokat minden 
egyes esetben felkutatni természetesen épenúgy kívül esik 
jelen dolgozat feladatkörén, mint a skytha-magyar azonosítás 
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feltevéséből következő tudós kombinációk megjelölésével a 
magyar, illetőleg a magyarokra vonatkoztatott adatok forrás
krit ikai értékelésével foglalkozni. (Bár középkori forrásaink 
közül kivált Anonynmsszal kapcsolatban az érintett két szem
pont még mindig értékes tanulságokkal kecsegtetne.) De ezen a 
helyen is érdemes arra emlékeztetni, hogy az európai etnográfiai 
irodalomban először Herodotos mondja, mégpedig a skythákról, 
hogy isteneiknek leginkább lovakat áldoznak (IV. 61.) s ugyan
csak ő írja le, a skythákkal kapcsolatban, a vérszerződés szokását, 
minden lényeges vonásban Anonymusszal pontosan egyezően 
{IV. 70.) Maga Dugonics (Etetka, 1. k. 345. 1.) a fehérlő mondá
jának is Herodotosból (IV. 131—132.) idézheti összehasonlító 
mondatörténeti szempontból valóban igen nevezetes skytha 
párhuzamát. Ezeknek az adatoknak közvetlen szomszédságában 
(IV. 62.) beszél Herodotos, mint a skythák vallási életének 
legkimagaslóbb mozzanatáról, az Arés-kultuszról és Arésnek e 
kultusz középpontjában álló szent kardjáról, amely az Isten 
képmása gyanánt volt az oltár felett elhelyezve. Herodotos 
tud a skythák egyéb isteneiről is, s mindegyiket, szokott módján, 
valamelyik görög istennel azonosítja. De részleteket csak Arés
nek, a háború istenének, kultuszáról jegyez fel : nyílván, mert már 
ő is ezt tartotta a harcos skythák vallásosságára a legjellem
zőbbnek. A skytha-magyar azonosítás a lapján, ami már Anonymus 
krónikájának is kiinduló pontja, Herodotos tudósítása is az 
ősmagyar hadisten elképzelését segíthette. És semmi esetre sem 
független egészen Herodotostól már az Attila udvarát személyes 
tapasztalataiból ismerő Priskos Rhetor nevezetes feljegyzése 
sem, mikor a megsebzett tehén nyomán feltalált Isten kardjávaL 
kapcsolatban megemlíti, hogy ez Arésnek ugyanaz a kardja 
volt, amelyet hajdan, mint a háború istenének szentelt tárgyat, 
a skytha királyok isteni tiszteletben részesítettek: . . . xö TOÖ 
"Apso;. . . £tcpoç, QTuzp ôv típóv x,al Trap« TCOV Exuíkxöiv ßaat^stov TtfAtójxsvov,' 
oía öi) reo £<pópo) TÖv 7:ô éjJ.ojv áv#xsát.£vöv, èv xoîç izáCkm. àçavtcrftiïvat 
^póvot;,. síra <Stà ßoöc súpfivat. 

Annyi bizonyosnak látszik előttem, hogy a romantikus ma
gyar mitológiának Hadúr-alakja \égső elemzésben épen az Isten 
kardja mondájának és a skythák Arés-kultuszára vonatkozó 
Herodotos-féle tudósításnak köszönhető. Skythiát, mint a magyar
ság ősi lakóhelyét, s ezzel kapcsolatban a pogány magyarságot 
is, Anonymus szintén az antik geográfiai irodalom vonásaival 
kiegészítve jellemzi. De az isten kardja, «a hunoknak egyetlen 
igazi, már Priskosból igazolható saját mondája,» nincs meg a 
hún-mondák középkori legfőbb forrásában, Kézaiban, s a hazai 
történetírás csak a renaissance idején vesz róla tudomást.1 

1 Y. ö. Horváth János : A magyar ivodalmi műveltség kezdetei, 1931. -48.1. 
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Viszont a pogány magyarsággal kapcsolatban a «szittya isten
ségeket» (scythica numina) Szent Gellért legendája is ismeri,1 

s így Bonfini, mikor nemcsak a Mars kardja feltalálásáról 
szóló mondát idézi Priskos Rhetorból (Berum Ungaricarum 
Decades. Decas I. Liber I I I . 51—83), hanem Atti la és utána 
a magyarok Mars-kultuszáról is beszél, voltaképen a hazai 
hagyományt egészíti ki a skytha istenségekre vonatkozólag 
főleg Herodotosból merített ismeretekkel. A magyar történelem 
antikos színezetének humanista esztétikai igénye melletta Bon
fini ilyenformán a szittya-hún-magyar azonosítás hagyományos 
alapján àtlva, a legjobbnak elismert klasszikus források fel
használásával terjesztheti ki a skythák A rés-Mars-kultuszát 
és mellette különösen a Herodotosnál (IV. 8—10.) a skytha 
dinasztia őse gyanánt szereplő Hercules tiszteletét a honfoglaló 
(Decas I. Liber IX. 44. Mars pater, tuque parens Hercules —-
mondatja Árpáddal), majd a pogányságba visszaeső (üecas I I . 
Liber II . 141.) magyarságra is. Ezzel pedig a görög-római 
«hadisten» magyar kultuszát a magyarság történeti tudatában 
olyannyira megerősítette, hogy pl. Cornidesnek is elsősorban 
vele, illetőleg Herodotos skytha-adatait a magyarságra vonat
koztató követőivel kellett vitába szállnia. 

A magyar romantika mítosz-rekonstrukciója azonban onnan 
merít, ahol egyáltalán talál valamit: Cornidest és Bonfiniékat 
egyszerre használja fel, nem törődve azzal, hogy a két teória 
eleve ellentmond egymásnak, míg aztán Vörösmarty képzelete 
át is hidal minden ellentmondást. De Hadúr története nem 
Vörösmartyval és nem is Vörösmarty körül kezdődik. Jellemző, 
hogy a Hadúr-mitologia magjának bizonyuló «Isten kardja» 
a XIX. századnál korábbi forrásokban nem is szerepel Isten 
kardja néven, hanem Priskos Rhetornál Atti la kardja Are'siöl, 
a latin forrásokban, a Priskost idéző Jordanestől kezdve, 
az ennek megfelelő Marstól, tehát mindenképen attól a görög
római istentől való, akinek lényege, legfőbb, szinte egyedüli 
isteni megnyilatkozása a hábord. Mikor Dugonics körül a 
hagyomány nyelvileg megmagyarosodik, még mindig nem lehet 
szó arról, hogy egyszerűen Isten kardjának nevezzék a hunok 
világuralmának csodálatos körülmények között Atti la kezébe 
jutott, szimbólumát. Dugonics, amint láttuk. Marsot a «Hadak 
Istené»-nek értelmezi, és ez válik a magyar mitológia Vörös
marty felé fejlődő irodalmában Dugonics nyomán általánossá. 

Dugonics Etelkáit ugyanis, főleg a jegyzetekben felhal
mozott délibábos kombinációkat, csakhamar mint komoly tör
téneti forrást idézgették, elsősorban persze a körötte felburjánzó 

1 V. ö. Katona Lajos: A magyar myiholoQia irodaima, 1897. Irodalmi 
tanulmányai, II. 208. 1. 

2 Horváth János; At irodalmi műveltség megoszlása, 1935. 15S. 1. 
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történeti tárgyú epikában, de itt-ott a történeti tankönyv
irodalomban is. «Hogy a' tícythák Fő-Papjait átallyában Ká
dároknak szokták hívni, azt F . T. Dugonits András Úr Etel
kában maga-is eléggé megmatatta» — írja pl. a Záton egyik 
jegyzetében Etédi Sós Márton (42 1.). Hasonló értelemben idézgeti 
Perecsenyi Nagy László is szittya eposzai jegyzeteiben (pl. az 
TJszubú = Uccu bü etimológiára nézve, Szakadár, 153 1.), sőt 
Szekér Joachim Alajosnak történeti tankönyv igényével 
fellépő Magyarok eredete c. munkája is, pl. a hét kún vezérre 
és a Nagy-Kunság névre vonatkozólag: «Lássad erről ama' 
Nagy Érdemű és böltseségű Dugonits András Etelkájának 
Mső Rész 5-dik feljegyzést» (I.2 107 1.). Marsnak, a Hadak 
Istenének a romantikus magyar mitológia Dugonicstól Vörös
martyig egyre gyarapodó irodalmában való szerepére az imént 
említett három íróból is elég adat idézhető. Igaz, hogy pl. Etédi 
Sós Mártonnál Záton, a bujdosó skytha herceg Delphiben, Apollo 
szentélyénél kapja a jóslatot utódai sorsáról, Emese álmától 
kezdve az egész magyar történelemről mintegy dióhéjban érte
sülve. Mégis, a skythák legfőbb istene, a Székely István és Heltai 
Gáspár XVI. századi krónikáiban is szereplő, még sok tekin
tetben problematikus1 Damasek (pl. Le'ta, 51. 1. és Záton, 16. 1.) 
mellett, mind Etédi Sós Márton, mind Perecsenyi Nagy László 
szittya eposzaiban a görög Arésszel, a római Marsszal azonos3. 
Az utóbbinál már ezt a sokat mondó jegyzetet is olvashatjuk: 
«Mars a' hadak Istene, a' Magyaroktól is tiszteltetett». (Sza
kadár, 26. 1.) A tudományosnak nevezhető irodalomból hadd 
idézzem ismét Szekér Joachimot : 

«Szükségesnek ítélem ifct̂ n a' Marsnak kardjáról, melly Attila idejében 
találtatott meg, és ugyan Attilának ajándékul adatott, emlékezetet lenni. 
A' régi Scythák valamint Marst mint Hadak1 Istenét, a' többi bálvány 
Istenek között imádták, úgy annak kardját ők nagy tiszteletben tartották.» 
(I. m. 88. 1.) 

Ezek az adatok, amelyek egészen bizonyosan meg sem 
közelítik a teljességet, a XVIII . század végére már meggyö
kerezettnek mutatják azt a felfogást, hogy Mars mint a Hadak 
istene, istene a skytháknak, hunoknak, és istene ennélfogva a 

1 Problematikus még Sebestyén Gyula szellemei feltevése után is, 
Damasek istenről. Ethno°raphia. VII. 1896. 30 I. V. ö. még Ipolyi Arnold : 
Magyar mythologa. 1854. 21. 1. Ipolyi u. o. 1. j . Hadúrt is említi, de mint 
pusztán Aranyosrákosi Székely Sándor és Vörösmarty irodalmi alkotását, 
nem tárgyalja részletesebben, bár az «Arés-kardja»-hagyománnyal való 
összefüggésére lényegében már belyesen utal. 

2 Mars és Hercules együttes szereplése félreismerhetetlenül Bonfinira 
vall e skytha eposzokban; a Bonfiniból vett adatot érdekesen párosítja 
Dugonics módszerével Perecsenyi Nagy László [Léta és Zámira, 164. 1. ): 
«Sok kölföldi írók vádollyák Eleinket, hogy Istent sem ismertek, holott 
ezen szó is Herko-Pater, melly ma-is fent van, meg-mutattya, hogy Her
kulest, és Marsi, tisztelték.» 
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honfoglaló magyarságnak is. A magyar mitológia problémájának 
olyan megoldása adódott ezáltal, amely a Dugonics-utánzók 
humanista deákos műveltségét és romantikus nemzet-képét egy
aránt kielégítette. 

A hangsúly hovatovább nem is annyira Marson, mint 
inkább a «Hadak istenén» van: Marsot igazolja az ókori etno
gráfiai hagyomány, a hunokról személyes tapasztalatai alapján 
beszámoló Priákos Rhetor és a magyar történelem antikos 
színezetét tudományos szándékú meggondolásokkal is biztosító 
humanista történetírás, de a Hadak istenét tartja számon a 
magyar romantika egyre bővülő' mitológiai hagyománya. Hogy 
ez a tudákos kombinációkkal is bőségesen gyarapodó romantikus 
mitológia milyen határozottan veszi kezdettől fogva Vörös
marty felé fejlődési irányát, arra nézve hadd álljon i t t még 
egy érdekes adat. 

Édes Gergely Ifjút enyelg éneinek 1803. évi második ki
adásában van Eggy feslett Széphez című vers 1788-ból; (az 
EnyelgéseJc 1793. évi kiadása szerint, amelyben cime: Eggy idegen 
köntösben bujálkodó Szerető Széphez stb. jelentős eltérésekkel 
szerepel, már 1783-ban kelt) i t t a vershez fűzött jegyzetben, 
a versben is szereplő «Mumu» «gyermek-iesztő szó»-val kap
csolatban említi a szerző egy «suhanc-kori» elbeszélő költeményét 
(a jegyzet természetesen 1793 és 1803 között kelt). Ebben az 
egészében kiadásra már nem méltatott munkában egy «Tündér
pap» imádkozott következőképen: 

«Óh csudák' első különös csudája 
Föld körül rémző levegő' Királyja 
Nagy pohos! nagy Szent! kinek a' hazája 

Hóid karikája. 

Óh nagy! óh szörnü MUMU! pártfogója 
A' vitéz népnek 's üsye' forgatója! 
Táborunknak légy igaz oktatója 

'S helyre hozója. 

A' MANÓT kérünk hogy előzd mitőlünk 
Hogy gonosz szerrel ne tegyen belőlünk 
Rút csudát szólivánn gonoszul felőlünk: 

Veszszen előlünk 's a' t.» 

Magyarázatul még hozzáteszi : 
«Ennek a' Mesének Czímje a' Daruvári vitéz, a' mellybenn a' Mumu 

úgy jön-be mindenütt, mint valamelly Hadak jő Istene, a' Manó mint 
háborúságszerző gonosz Lélek. És ezt a' jegyzést csak azért tettem-fel, hogy 
netalán valakinek bővebb találmányra nyithat tágasabb mezőt. Bizonyos 
is az, főképp születésem' föidénn, hogy a' mit a' köznép nem akar tudni, 
így felel reá: tudja a' Manó! Manó vigye!» 

Ezekben a sorokban a mítosz teremtésére irányuló roman
tikus szándék már magában véve is figyelemre méltó. Gyermek-
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nyelv és köznépi szólás törmelék-adataiból rekonstruálni az-
ősmagyar szellemiséget: a módszer félreismerhetetlenül Dugo
nicsra vall — épígy az Etelkából való ugyané költemény egy 
másik jegyzetében a hún népnév, majd Aranyosrákosi Székely 
Sándornál is szereplő honnos, honnyos «változatának» a honray 
hazává, utaló etimológiája is. Ha pedig Édes Gergely naiv 
mítosz-alkotó kísérletét Vörösmarty nagyszabású, a romantika 
szellemében filozófiai jelentéssel is bíró mitológiájával vetjük 
egybe, annyit a szinte felmérhetetlen siílykülönbség ellenére 
is meg kell állapítanunk, hogy Édes Gergely is — minden
esetre már 1803 előtt — a jó és a gonosz princípiumot szembe
állító dualisztikus világképet tünteti fel költői alkotás kere
tében az ősi magyar vallási felfogásnak, s a Jó principiumát 
nála is a Hadak istene képviseli. A nála szereplő Hadak jó istene 
már elvált Marstól, akinek magyar értelmezésére nem sokkal 
előbb a Hadak istene birtokosjelzős szókapcsolat egyáltalán 
keletkezett. A Dugonics szellemi környezetében keletkező déli
bábos szófejtéseket legteljesebben összefoglaló, és az általuk támo
gatott történelemszemléletet legnagyobb arányokban tovább
fejlesztő, sőt évtizedek multán is egyetemi előadásokban nagy 
hatással hirdető Horvát Istvánnak egy kijelentése arra a lehe
tőségre is figyelmeztet, hogy Édes Gergely Manó] a, hátterében 
is olyasféle tudományos színezetű meggondolás állhatott, mint 
a Vörösmarty által szentesített, de Horváth János veszprémi 
kanonok áltaí már 1817-ben érintett Ármány-Ahriman egyez
tetés, h o r v á t István ugyanis nemcsak az Ahriman-Ármánnyal 
szembeállított Oromaszdész nevét értelmezi magyarul (öröm
osztó), hanem az iráni dualizmust Nyugat felé legnagyobb 
hatással propagáló manicheizmus legendás alapítójának, Ma-
nesnok a nevét is a magyar néphit manó szavával egyeztetik 

Bár Édes Gergely idézett szavaival egyenesen átadja a maga 
együgyű leleményét annak, akinek merészebb röptű képzelete 
netalán ezt is «bővebb találmányra» tudja majd felhasználni, 
az ő töredékének, márcsak töredékes mivoltánál fogva is, 
inkább symptomatikus, mintsem kezdeményező jelentőséget kell 
tulajdonítanunk. Ugyanúgy elsősorban e Dugonicstól Vörös
martyhoz vezető lappangó hagyomány symptomája az is, hogy 
Édes Gergely költeményében — amely az idegent majmoló «fes
te t t Szép» elé, egészen az Etelka szellemében, a magyarság 

1 Horváth János : A Régi Magyaroknak Vallásbeli és Erkölcsi Álla-
poüyukről. Tudományos Gyűjtemény, 1817. 

3 Horvát István magyar irodalomtörténete. Magyar Irodnlmi Ritkasá
gok, 28. 53. 1. V. ö. még a Kisfaludy-Társaság 1846. évi pályatétfiiét; közli 
Katona Lajos i. h. 199. 1. Egyébiránt Manót és Manest, valamint Ármányt 
és Ormosdot már 1822-ben említi Horvát István szépirodalmi színezptü 
honfoglaláskor! rajzában. Árpád Pannónia hegyén. Aurora, I. 331., 332.., 
838. és 340 1. 
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dicső múltját tárja — hajnali látomás keretében, a csillagok közé 
került nagy ősök sorában, Attila mellett és a hét kapitány 
élén Árpád már a Zalán futásahoíi epitheton ornansával je
lenik meg: 

Hátt mi dicső fényt ád ugyanott a' párduczos Arpád' 
Csillaga, melly megy elé Attila' jobbja felé?... 

De mindenesetre i t t már jogos arra is hivatkoznunk, hogy a 
szavahihető Zádor György szerint is épen Édes Gergely volt 
az első a magyar metrikus költök között, akivel Vörösmarty, 
még diák korában, megismerkedett (v. ö. levelét Kazinczy hoz, 
1825. nov. 15.-ről.) 

Ezek után, ha ismét felvetjük a kérdést, összefügg-e a 
romantikus magyar mitológia középponti isten-alakja, Hadúr, 
a germán mitológia Hödur nevével, vagy épen Schreiber Alajos 
jelentéktelen Hadur-balladájával, azt hiszem, a leghelyesebb 
választ az ismert Laplace-anekdota cinikus felelete adja meg. 
A nagy francia fizikus arra a kérdésre, hisz-e Istenben, állí
tólag azt felelte, hogy kozmogoniája felépítésében nem volt 
szüksége erre a feltevésre. Láttuk, hogy a pogány magyarság 
legfőbb istene már Bonfininél is Mars volt, s ez nem csupán 
antikos színező elem, hanem a közkeletű skytha-hún-magyar 
azonosítást a végeredményben Herodotosra visszamenő klasz-
szikus etnográfiai adatokkal párosító tudományos meggyőződés. 
Azt is láttuk, hogy Mars, mint a hunok, illetőleg a magyarok 
ősi istene, mihelyt magyar nyelvű értelmezést igényel, mint 
legtermészetesebb értelmezőt a «Hadak Istene» birtokos-jelzős 
szókapcsolatot veszi maga mellé -— s ez épen úgy megfelel Arés-
Mars Priskos Ilhetor görög szövegében olvasható értelmezé
sének : sçpopoç TŐÍV ôXs(xcav, mint a Priskos Rhetor tudósításának 
Bél Mátyás által a magyar olvasóközönség számára 1745-ben 
hozzáférhetővé te t t latin fordításában található Deus bellorum 

praeses kifejezésnek. Édes Gergelynél a Hadak istenét már 
Marstól elvonatkoztatva, mint a harcosokat támogató jó istent, 
a Gonosz princípiumával szembeállítva találtuk. Semmi kétség: 
a XIX. század elejére már megszilárdult irodalmi hagyomány, 
hogy a pogány magyarság istene a Hadak istene. Az a ro
mantikus pátosz, amely a honfoglalási eposz egyedül lehet
séges formájának a hexametert érezte, szembehelyezkedve 
ilymódon a lazább Sándor-versek hazai hagyományával, köny-
nyen érthetően az isten-nevet is patetikusabbá alakította és 
egyben zártabbá, szorosabbá kovácsolta, a birtokos-jelzős 
szókapcsolat lazább szerkezetét birtokosjelzös szóösszetételre, 
a Hadak Istenét Hadúrrá cserélve. Az 1820-as évek 
táján ^ akadhatott magyar olvasója Schreiber Alajosnak is, a 
germán mitológiában nem túlságosan előtérben álló Hödur 
nevet is olvashatta ezidőtájt magyar ember, akár Aranyos-
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rákosi Székely Sándor, akár Vörösmarty, s ka olvasta, Horvát 
István módján épen az imént igazolt magyar hagyományt 
olvasva beléje, értelmezhette is magyarul; de, Laplace szavait 
variálva, Hadúr történeti megértéséhez nincs szükségünk a 
germán isten feltevésére. Annál kevésbbé, mert az egyetlen 
mozzanatot, amelyet a fenti fejtegetések magyarázatlanul 
hagynak, t. i. Aranyrákosi Székely Sándornál a Haddur név 
kettős d-jét, a germán analógia sem magyarázza meg kielégítően. 

Ami Vörösmarty, és vele együtt a magyar romantika 
megítélésében elsőrangúan fontos lehet: a romantikus magyar 
mitológiára nem egy véletlenül hallott vagy olvasott német 
ballada vagy mitológiai megjegyzés felületes hatása, hanem a 
történeti tudatnak ha nem is népi gyökerű, de az irodalomban 
gyökeres, a humanista történettudományig visszavezethető s 
Dugonics körül megújított és magyar nyelvűvé vált hagyo
mánya adott alapot. E hagyomány magja az Isten kardjának, 
helyesebben: a Hadisten kardjának eredeti hűn mondája, s 
jellemző, hogy épen ebben a vonatkozásban Vörösmarty is, a 
Zalán futása VIL énekében, Hadúr nevének a «Hadak istene» 
formához még közelebb álló változatát adja: 

Látszott, rejtve miként feküdő tt a puszta mezőben 
Kardja Hadistennek, meliyet bámulva emelt föl 
Egy baromör, s nem tudva mit ér, Etelének ajánlott. 

S hogy semmi kétség ne legyen Hadúr és a Hadak istene 
azonosságát illetőleg, ez utóbbi megjelölés még Vörösmartynál 
is váltakozik a Hadúrral, mint a Zalán futása VIII. énekében : 

«. . . ott fenn 
Lát, s igazán vet sort a nagy hadak Istene: vfjunk;» 

Vörösmarty tehát a romantikus magyar mitológia kialakí
tásával is olyan folyamatot fejezett be, amelynek célját és 
irányát Dugonics Etelká]& szabta meg. S ha Vörösmartyval 
kapcsolatban ez csupán az irodalomtörténész megállapítása, a 
Zalán futásának sok tekintetben legnevezetesebb előzménye, 
Csokonai Vitéz Mihály Arpádiásza,, amely a Hadúr-név tör
ténetének is érdekes dokumentuma, határozott szavakkal 
kifejezésre is juttatja. 

Rettentő hadakat, vért és egy nemzeti szörnyű 
Bajnokot éneklek s a bús Hadak Istene bátor 
Hét fő hadnagyait — 

így kezdődik a nagyszabású lehetőségeket sejtető, de sajnos 
csak félszáz sornyi töredék. De ebben a kisterjedelmű szövegben 
is szó kerül a Hadisten kardjára, melyDek mondáját történeti 
szempontból az egész Hadúr-mitologia magja gyanánt jelöl
hettük meg: maga Árpád viseli derekán, mint kiválasztottsága 
jelét « az erős Hadak Istene búsult fegyvereit.» S az invocatióban 
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ott van a kegyeletes utalás Dugonicsra mint a romantikus 
mitológia kezdeményezőjére: 

Boldog Héliconunk szent szüzei, melyek az édes 
Hanggal hódító érzést egyelítetek össze! 
Jól tévő Magyarok Kegyes Istene! akit Etelka 
így nevezett s mind mind édesség Isteni! mind mind 
Hintsetek e csendes s árnyékos völiryre világot, 
Amelyben Múzsám koszorúját, hajnali tépett 
Rózsából, most fűzi vitéz bajnokja fejére. 

3. Árpád és az ifjabb Kyros. 
A magyar hőskor romantikus rekonstrukciójában a magyar

ságnak a perzsákkal való rokonítása mitológiai vonatkozásban 
bizonyult a legtermékenyebbnek, amennyiben Vörösmarty 
Hadúr-Ármány kettőségét, mint láttuk, jelentős tudományos 
és érdekes költői előzmények után, az iráni dualizmus mintájára 
képezte ki. Ügy látszik azonban, hogy a magyar-perzsa 
rokonság tudata, amely Vörösmarty szemében épen úgy, mint 
történetíró barátja, Horvát István szemében, tudományos 
eredménynek számíthatott, más vonatkozásban is érvényesült 
a Zalán futásában. A VII. énekben páncélba öltözött ellenfelével,, 
az óriás Alkesttel szemben, Árpád büszkén hangoztatja, hogy 
ő nem bujtatja sisakba a homlokát. 

«Kard nekem a páncél ; szabadon viszi homlokon a hyilt 
Könnyű kalpagot, és mikor eljö vég napom, a szép 
Fold színét, s ragyogó egeket még látom utohzor; 
Te pedig eltakarod fejedet, vas lapba borítván, 
S rettegsz nézni halált, mellyel fenyegetve riasztál.» 

E sorokban alighanem Xenophonnak az ifjabb Kyrosra 
és általában a perzsákra vonatkozó fejegyzése kapott mélyebb 
jelentést: «Kyros védtelen fejjel ment a csatába; általában, úgy 
mondják, a többi perzsák is védtelen fejjel szoktak részt venni 
a háború veszélyében.» (Anabasis I. 8. [6.] Kupoç ôk <UÀYJV l̂ wv 
TÀv x£<paX̂ v sîç TiQv [xá̂ 7)v XÄiKiTaTO. AeyExat ós x.ai TOO; aAÀou; I iépsaç 
tyikoaç Tctïç xs<paAaï; èv TW xoÀSfjup óW.ivouvsÚ£'.v.) A halállal szembe
néző férfias bátorság és a világ szépségével halálig betelni 
nem tudó esztétikai életöröm : mennyire a fiatal Vörösmartyra 
jellemző tragikus ellentmondás! De jellemző viszont a ZalJn 
futása költői módszerére, hogy Árpádnak ehhez a Vörösmarty 
költői világszemléletét megmutató mozdulatához is a roman
tikus történeti tudat korszerű tudományos meggyőződése és a 
klasszikus etnográfiai hagyománynak e tudományos meggyő
ződés szellemében való felhasználása adja meg az epikai hitelt 
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