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Irodalmunk gyöngyszemei

Kozma László

A walesi bárdok
A költemény keletkezése, a költői ihlet forrásai

Arany János 1857-ben keletkezett költeménye a nemzeti ellenállás azon nagy 
verseinek sorába illeszkedik, melyek áttételes módon fejezik ki a magyarság sza
badságtörekvéseit. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én írta Himnuszunkat: az első 
és az utolsó strófában a tép— nép rímpár az akkoriban tilalmas Rákóczi-éneket 
idézi. Az áttételes előadásmód, a célzás nem csupán a cenzúra kikerülésének esz
köze: a korhangulatot, a belső forrongást is kifejez i. Vörösmarty M ihály 1854 
augusztus-szeptemberében A vén cigány című versében a szabadságharc bukása 
után festi a kiábrándultság és reménykedés hangulatát. Habár nagy költeménye
ink történelmünk tragikus fordulatait is ábrázolják, mégsem pesszimisták: Köl
csey az isteni kegyelemben bízik, melynek nyomán országunk újra felvirágozhat, 
Vörösmarty verse pedig a szállóigévé lett „Lesz még egyszer ünnep a világon” 
fordulattal zárul. Az erdélyi költők hasonló hangulataiból Tompa László verszá
rását idézzük, mely az egyéni sors tragikumával állítja szembe a reménykedést: 
„ így  készítek —  míg életem szakad —  / Termőbb jövendőt, vígabb nyarakat!”
(Erdélyi aratás). Idézhetjük Reményik Sándor csöndes sorait is: „ A z tán --------
menni a hétköznapok útján, / Császárnak megadni, ami az övé, / S a  maga ré
szét m iden hatalom nak,--------/ De Istennek is, am i Istené” (Erdélyi március).

Arany János költeménye Nagykőrösön keletkezett 1857 júniusában, ahol az 
ottani református gimnáz ium tanára volt, a befejezés már Pesthez, az 1861-es 
esztendőhöz köthető. Az 1850-es években több nagy balladája született, m ind
egyik egyéni hangú és szerkezetű. A walesi bárdok az egyetlen, mely nem közvet
lenül magyar tárgyú. Arany János lapjának, a Koszorúnak 1863. november 1-jei, 
18- ik számában jelent meg. Alcíme: O-angol ballada, a költő névaláírása nem sze
repel, az a látszat, m intha a költemény fordítás lenne. A „bárd” jelentése: kelta 
versszerző dalnok, nép i énekes. A költemény alatt Arany János következő jegy
zete szerepel: „A történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen tartja magát, 
hogy I. Eduárd angol király, Wales tartomány meghódítása (1277) után, ötszáz 
walesi bárdot végeztetett ki, hogy nemzetök dicső múltját zöngve, a fiakat föl ne 
gerjeszthessék az angol járom lerázására.” A ranyjános Gyulai Pálnak 1854. janu
ár 21-én a következőt írta: „Nem tudom, benne van-e az aesthetica szótárában e 
terminus: „eposzi hitel”, de én annyira érzem ennek hatalmát, hogy történeti, 
vagy mondai alap nélkül nem vagyok képes alakítani; talán nincs inventióm,
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phantasiám: elég az hozzá, hogy nekem, ha építeni akarok, tégla kell és mész.” 
Ennél a versnél egyik sem hiányzott: megvolt a tégla, az angol történelmi legen
da, és a mész, az aktuális politikai történések. A részletes történet már írói kidol
gozás, invenció, de kellett a valóság-mag, no meg az az indulat, melyből a sister
gő gúny sem hiányzik. Eszünkbe jut Füst Milán, aki a látomás és indulat szerepé
ről értekezett a műalkotással kapcsolatosan; ebben a versben alaposan jelen van 
mindkettő. Arany László a kisebb költemények 1894-es kiadásában a következő 
jegyzetet fűzte a vershez: „1863-ban a Koszorúban jelent meg először, de 1857- 
ben keletkezett, m ikor egy ünnepélyes alkalommal Aranyt, Tompát, más költőket 
is fényes díj ígéretével hiába igyekeztek üdvözlő óda írására megnyerni.” Az ün
nepélyes alkalom Ferenc József magyarországi látogatása volt. Országszerte folyt 
a szervezés, a fényes külsőségek éles ellentétben álltak a szabadságharc leverésé
vel kapcsolatos sajgó emlékekkel. A  költemény központi eseménye a lakoma le
írása, mely áttételesen az uralkodói látogatással kapcsolatos ünnepélyes fogadá
sokra is céloz. A versben ez az esemény szimbolikus erejűvé nő, a walesi éneke
sek az egész nemzet nevében kérik számon a király tetteit. Ennek a költői m aga
tartásnak Arany költészetében széles háttere van.

Az 1850-es években Arany folytatja azt a reformkori költői, írói hagyományt, 
mely a jelen elé a dicső múlt nagy példáit hozza, így nyújtva vigaszt és biztatást. 
Az 1856 júniusában keletkezett Szondi két apródja című történelmi tárgyú balladá
jában Szondi apródjai a dalnokok helytállását jelképezik. A zárószakasz megalku- 
vástalan magatartásukat fejezi ki, ezúttal a magyar történelemből vett példa alap
ján: „Apadjon el a szem, mely célba vevé, / Száradjon el a kar, mely őt lefejezte; 
/ Irgalmad, oh Isten, ne legyen övé, / K i miatt lőn ily kora veszte!” A zárósor 
mintha Petőfire is u talna— S^entGás^ló című versében a Bach-korszak szomorú 
jelenével a dicső múltat állítja szembe, akárcsak korábban a reformkor többi 
nagy költője. A forradalom utáni elnyomatás éveiben Szent László „Félreb illent 
koronáját / Halántékin igazítja.” Arany Hunyadi-balladaciklust is tervezett, 
melynek néhány darabja el is készült.

Eb ura fakó!

A versbeli megfelelések kora eseményeivel természetesen nem közvetlenek, 
de a jó versben minden egybevág. Ferenc József kitűnő lovas volt, Edward király 
is lóháton járja be új tartományát, melyet megfosztott önállóságától. A  lovaglás 
leírása háromszor ismétlődik: az 1. versszakban Edward „léptet fakó lován”, a 6. 
versszakban az első két sor ismétlődik, ugyancsak léptet, a 26. versszakban a ki
rály már vágtat, m intha a sorsa elől menekülne, az ige fokozást fejez ki. A há
romszori ismétlés szerkezetileg is tagolja a verset. De miért fakó ez a paripa, m i
ért ennyire hangsúlyos az ábrázolása? Beke József 2017-ben megjelent Arany
szótára szerint a szó jelentése: fénytelen, sárgás színű. A versnek azonban szer
kesztési elve a kettős jelentés, a célzás, hiszen világosan érezzük, hogy nem óan-
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gol balladáról, hanem aktuális politikai történésekről van szó. Nincs ez máskép
pen a stilisztikai eszközök, alakzatok szintjén sem. Az etim ológai szótár szerint a 
fakó származékszó, mely a fa főnévből keletkezett -kó képzővel. A  „fához ha
sonló színű” jelentése is kifejlődött, majd a fakó kutya, fakó ló kapcsolatokból az 
állat színe alapján a színt kifejező melléknév már jelentette magát az állatot is. 
Régebben „kuvasz” jelentésben is használatos volt. Ezt őrzi az „Eb ura fakó” ki
fejezés, melynek jelentése O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című 
műve alapján: parancsolj a kutyának, tehát kutyának ura az eb, de nem nekem. A 
Rákóczi szabadságharc idején, 1707-ben az ónodi országgyűlés ezzel a felkiáltás
sal mondta ki az elszakadást Ausztriától, az akkori császárt is Józsefnek nevezték. 
Ferenc Józsefet csak a vers keletkezése után, az 1867-es kiegyezéskor koronázták 
magyar királlyá, Arany János azonban jó előre megfosztotta trónjától. Sőt, a köl
temény befejezésében a királyt megőrüléssel sújtja, Edward már aludni sem tud, 
szüntelenül hallja az ötszáz walesi bárd, „a vértanúk dalát” . Célzás ez a forrada
lom mártírjaira, de jelenti a költői helytállás kifejezését is. A „fakó” ugyan jelző
ként és a lóval kapcsolatban szerepel, de a vers 10. és 12. strófájában megjelenik 
az „eb” kifejezés is, Edward nevezi így a walesi urakat. Azonban így saját fejére 
mond ítéletet, hiszen az ebeknek csak fakó, tehát fakó kutya lehet az ura. Azok
nak igen, de nem a walesi uraknak és főképp nem a magyar nemzetnek. Szikrá- 
zóan gúnyos etimológia, tömör célzás, szótörténet, történelem és politika együtt.

Petőfi Sándor emléke

A walesi bárdokban a harmadik bárd énekében világos utalás történik Petőfire. 
Arany János Petőfire emlékező más verseinek is eszközei közé tartozik az utalás, 
a célzás, m intha a nevet fájna kimondani. A bárdok éneke a költészet m űfaji sok
színűségével emlékezteti az uralkodót véres tetteire. A szabadságharcban Arany 
János is szolgált nemzetőrként, barátját, Petőfit pedig több versében megénekel
te. Emlények című, 1851-ben írt versének kezdő szakasza: „Ki nékem álmaimban 
/ Gyakorta megjelensz, / Korán elhunyt barátom, / Van-é jel síri fádon, / M u
tatva, hol p ihensz?” 1855-ben pedig: „Gyakran, ha az ég behunyta már szemét, / 
Gyakran érzem lobogni szellemét.” Egressy Gábornak —  Midőn törökországi bujdosá- 
sából visszatért című, 1850-ben keletkezett versében írja: „O, kit úgy szerettem, ő, 
kit úgy szerettél, / A közös barát nincs örömünnepednél, / Lantja mélyen hall
gat.” Egressy a kor ünnepelt színésze, Petőfi barátja volt. 1844-45 körül valószí
nűleg ő készítette Petőfiről az egyetlen fennmaradt fotográfiát. 1848. március 15- 
én este a Nemzeti Színházban a közönség éljenzésétől kísérve szavalta el a 'Nem
zeti dalt. Részt vett a szabadságharcban, ezért halálra ítélték, csak Törökországból 
való visszatérése után kapott kegyelmet. 1866-ban halt meg, a színpadon lett 
rosszul. Petőfi 1844. augusztus 7-én született versének címe: Egressy Gáborhoz. E 
versben találhatók a következő sorok: „A költő ír, csak hogyha kedve tartja. /A 
képíró, ha kedve tartja, fest— / És a színészt befogják az igába, / Habár halállal
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sújtja őt az est.” Mennyire megváltozott a világ a szabadságharc leverésével: a 
színész száműzetéséből tér haza, egy ideig a fellépéstől is eltiltják, örülnie kell, 
hogy nem végzik ki, a költő-barát elesett— De a szomorúságban, a bánatban, a 
gyászban A walesi bárdok szikrázó keménysége is érlelődik. A költeményben a 
cselekménynek csak a leglényegesebb mozzanatai villannak föl, a keményen pat
tanó rímek, a feszes ritmus nem csupán az indulatot, a keserű gúnyt is kifejezik. 
A „lágyan kél az esti szél” szelíd „ l” alliterác iói is drámai ellentétet érzékeltetnek: 
ne szülj rabot, te szűz!

A walesi bárdok ihlető forrását nem korlátozhatjuk egyetlen uralkodói látoga
tásra, általános hangulatot és magatartást fejez ki. Szerepel benne a barát, Petőfi 
elvesztése fölötti fájdalom, erre, ahogyan elemeztük, utalás is történik. Sorolhat
juk a korabeli egyéb történelmi-politikai eseményeket: az 1861-es országgyűlés 
feloszlatását, Széchenyi műveinek megjelenését. Megjegyezzük, hogy a vers ke
letkezésének pontos körülményeiről viták folytak —  véleményünk szerint Arany 
János itt átfogó választ adott a kor eseményeire, kitűnően ábrázolta a megalázott 
nemzet érzelmeit, ezért a korabeli történések egyes mozzanatait nem lehet egyet
len ihletforrásként elkülöníteni. Az utalások nyilvánvalók, m inden olvasó tudta, 
kiről, m ilyen eseményekről van szó. Az áttételes ábrázolásmód ebben az esetben 
sokkal erőteljesebb, mint a közvetlen kimondás lenne. Az olvasót bevonja az al
kotás folyamatába, szinte része lesz a cselekménynek, hiszen ki kell találnia, kire, 
mire vonatkoznak az utalások, sejtetések. Együtt sápad el a walesi urakkal, együtt 
kiált fel az énekesekkel. Az úgynevezett balladai homály éppen a szorosabb 
kommunikációnak lesz az eszköze, a művet valóban a magunkénak érezzük.

A költemény szerkezete

A költemény 31 négysoros versszakból áll. A versszakok többször összekap
csolódnak, nem ponttal záródnak, a gondolat a következő strófában is folytató
dik: a drámai dikció szétfeszíti a formai kereteket, mégis fegyelmezett marad. A 
versforma jamb ikus, 8/6-os osztású, félrímes angol-skót balladaforma. A jambu- 
sokat helyenként ciklikus anapesztusok helyettesítik, ez megnöveli a sor szótag
számát: „Van-e ott folyó és földje jó?”, „Vadat és halat, s m i jó falat”, „Ti urak, 
ti urak, hitvány ebek!” A ritmizálás jól illik a feszült, nyugtalan tartalomhoz. A 
vers rímképlete: xbxb, tehát a második és a negyedik sorok rímelnek. A világiro
dalmi lexikon leírása szerint az ún. Chevy Chase strófa egy 14- ik századi skót ha- 
tárinc idenst feldolgozó 16. sz-i angol— skót népballada formája. Arany János a 
Sir Patrick Spens című skót balladát 1853-ban fordította le ebben a formában. 
Kölcsey Ferenc 1817-ben keletkezett versében alkalmazta: „Rákóczi hajh, Ber
csényi hajh! / Magyartok gyászban ül, / Míg leng a szellem tőletek, / S már lelke 
sem hevül” . Arany János előtt legnevezetesebb ilyen formában írt versünk Vö
rösmarty Mihály S^ó^ata. A  költemény ihlető élménye esztétikai is: a másban ki
fejezés, az áttétel az egyik leghatásosabb stilisztikai eszköz. Az angol— skót bal
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ladaforma mellett a magyar népköltészeti hagyományokra, balladaformára is 
gondolnunk kell, hiszen Petőfi és Arany a népköltészet formai, tartalmi, stiliszti
kai elemeit beemelte a műköltészetbe. A feszes előadásmód, a tömör nyelv, a 
szentenciaszerű fordulatok, a kihagyásos szerkezet jól illik a tartalomhoz.

A walesi bárdok cselekménye a jelenben játszódik, ezt az igealakok fejezik ki, ez 
is a drámai hatás eszköze, sőt utalás arra, hogy mostani eseményekről van szó. A 
ballada történelmi idejére csak néhány múlt idejű igealak utal. Az átképzeléses 
előadásmód, a múlt jelenkénti ábrázolása más Arany-műveknek is eszköze, itt 
azonban külön jelentősége van. A jelen időt nem csupán az átélés ereje teremti 
meg, csakugyan a jelenben vagyunk, annak hangsúlyozása, hogy Edward angol ki
rály, éppen az ellenkezőjét jelenti: nem az angol uralkodóról van igazából szó .. .

A  ballada cselekményét a király lovaglása tagolja. Az 1-5 versszakban az elné
mított tartományt járja be egyik udvaronca hízelgő szavait is halljuk. A 6-25. 
versszakban a király megérkezik Montgomeryben, ez a rész tartalmazza a „híres 
lakoma” leírását és a bárdok énekét. A 26-31. versszakban a király vágtatva érke
zik Londonba, ahová elkíséri a máglyahalálra ítélt bárdok éneke. A vers legterje
delmesebb szerkezeti egysége a lakoma leírása, a dalnokok éneke és a király kurta 
parancsai, melyekkel máglyahalálra ítéli az énekeseket. A  harmadik párbeszéd a 
költemény zárójelenetében Edward király őrületéhez kapcsolódik, aki a néma
ságban is a vértanúk énekét hallja.

A  drámai szerkesztés része a megszólalás, a párbeszéd, mely dinamizmust ad 
a cselekvésnek. A szereplők: az elbeszélő, a 2-5. versszakban a király és a neki 
tetsző szavakat mondó udvaronc, a középső részben a király és a három bárd, a 
befejezésben a király és a parancsát közvetítő udvaronc, talán a lord-major. Az 
első és a harmadik részben a megszólalók személytelenek maradnak, beleolvad
nak a lakájok szürkeségébe, nincs önálló akaratuk. A három bárd jellemzése v i
szont egyedi, életkoruk, költői stílusuk is különbözik. A narrátor, az elbeszélő 
maga a költő, nem kommentálja, nem értelmezi a szereplők szavait, megnyilvá
nulásait, azok önmagukért beszélnek. Azonban mégsem közömbös, hiszen nyil
ván ő írja meg az egyes szerepeket, ebben tükröződik viszonya az adott törté
nelmi helyzethez. De túl ezen, Arany János, a drámafordító egy érdekes stiliszti
kai megoldást talált arra, hogy az elbeszélőt is bevonja a párbeszédekbe. Először 
Edward ismétli meg az elbeszélő, a narrátor szavait, de ebből szembenállást bon
takoztat ki —  a „Vadat és halat” kifejezés ismétlődik. A következőkben az agg 
walesi bárd ismétli a narrátor szavait: „Fegyver csörög, haló hörög.” A háttérben 
álló mesélő így közvetlenül, m integy a bárd szerepében juttatja kifejezésre gon
dolatait, vádolja a királyt. Ez a szemléletváltás is a drámai kifejezés eszköze, a lát
szólag szenvtelenebb elbeszélő is beáll a bárdok sorába. Annál inkább, mert a 
harmadik bárd éneke az elesett Petőfire utal, Arany János itt első személyben kí
ván szólni, személyes elszámolnivalója van a zsarnokkal. Ezáltal a szerkezet is 
tömörebbé válik, a ballada szereplői nem különülnek el, kapcsolatba lépnek 
egymással. Ez nem a modern dráma kívülálló, szenvtelen narrációja, hanem aktív
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részvétel magában a cselekményben. A harmadik bárdban pedig az ének tárgya 
alapján ismerhetjük fel Aranyt, hiszen az ének Petőfire utal. A  27. versszakban az el
beszélő a király 10. és 12. versszakban föltett kérdésére válaszol: „Ne éljen Eduárd?” 
—  „De egy se bírta mondani / Hogy: éljen Eduárd.” A távoli visszautalás szerkeze
tileg is egybekapcsolja a verset. A  bárdok és a király is párbeszédet folytat: az első 
bárd Edward kérdésére: „Hol van, ki zengje tetteimet” így kezdi énekét: „Itt van, ki
rály, ki tetteidet / Elzengi”. A második bárd a „Ha! lágyabb ének kell nekünk” fel
szólításra válaszol: „lágyan kél az esti szél”. A  harmadik bárd „kéretlen s hívatlanul” 
áll elő, dala szövegesen nem kapcsolódik Edward felszólításához, általánosítva fejezi 
ki az elutasítást. A  retorikai eszközök vonatkozásában ez fokozást jelent, a harmadik 
énekes valamennyiük nevében szól. Jellemző, hogy éppen ő s iratja el Petőfit.

T  e rm észetszem lé le t

A költeményben lefestett drámai jelenetet természeti képek egészítik ki. A  bé
kés munka, a földművelés hétköznapjai ellentétükbe fordulnak, a szavak, kifeje
zések metaforikus, kettős jelentést nyernek. A nyitóképben a kövér füvet „pártos 
honfivér” öntözi. Az „igába hajt” kifejezés a nép rabságát jelenti. A  „tallóz”, „le
vágva” egyszerre idézik az aratás és a megtorlások képét. A  kereszt egyaránt je
lent gabonakeresztet és a nép levágott fiait. A  4. versszak a magyar haza leírása, 
azonban a hízelgő udvaronc hangja disszonanciát fejez ki: a föld, a folyó, a hegy
völgy az elnyomó számára csak meghódított terület. A  formai elemek, a rímek 
kemény csattanása Arany János szatirikus szemléletét jelzik. A  lágy szél az özve
gyek panaszát hozza, a kunyhók sírként hallgatnak. A zárókép hatalmas körpa
norámájában a látóhatár a máglyák fényétől p iroslik —  alföldi kép ez is, de m e
nyire eltér más verseinek ábrázolásától! Mintha azt is éreztetnék ezek a metafo
rák: a király a természet rendjét is megzavarta, bűnhődnie kell.

S zak ra lit ás

Arany János költészetére jellemző a szakrális szemléletmód. E költemény 
közvetlen előzményei közül először az 1851-ben keletkezett Ráchel siralma című 
verset emeljük ki, mely újszövetségi történetet, Heródes vérengzését idéz i, áttéte
lesen utalva a szabadságharcra: „Zsarnoki féltésed vérengzése volt ez: / De tudd 
meg, de tudd meg, vérszopó Heródesz, / Hogy ő nincs elveszve! / Napjaid 
számítvák, megifjult az idő, / És, kitől rettegsz, nem féli fegyverid ő, / Az Ige, az 
eszmei” A wales i bárdok ajkán is „ ige hallatik” . Az 1856-ban keletkezett Szondi két 
apródjában „Két ifiu térdel, kezökben a lant, / a kopja tövén, mintha volna feszü
let” —  Szondi halálát, hősiességét a keresztáldozattal kapcsolja össze. A walesi 
bárdokban is föllelhetjük a szakrális kifejezéseket: a „fehér galamb, ősz bárd” ér- 
telmezős szerkezetben a hasonló megelőzi a hasonlítottat, a metaforát az áthajlás 
is hangsúlyozza. A kép b ibliai utalás, a békesség jelképe, mely ellentétben áll a vé-
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res eseményekkel. A  „kereszt” szillépszis, kettős jelentésű szó, egyszerre idézi a ga
bonakeresztet és elvont jelentésében a nép szenvedését. így  értjük meg a zárósort, 
m ért a „vértanúk dalát” éneklik a bárdok —  ennek a képnek is vannak szentírásbeli 
megfelelői. A  Petőfi emlékét idéző bárd kobzán „ige” zendül. Más Arany-versben e 
kifejezésnek szakrális jelentése van, ill ik a „vértanúk” fogalmához.

V ersform a, r ím elés

A versforma fentebb i megjelölése csak hozzávetőlegesen fejezi ki Arany János 
formai variációit, melyekben teljes költői gyakorlata és feszes drámaszerkesztői 
képessége is megmutatkozik. A jamb ikus ütem több helyütt hangsúlyosként is 
értelmezhető, szimultán ritmus. A lüktetés mintha a lódobogás ritmusa lenne, a 
sorsé, mely végül elragadja Edwardot, melynek csak látszatra az ura. A feszes ritmust 
jól egészíti ki a belső rímek sora. Edward megszólítása, a Sire a sír szóra rímel, ezáltal 
a király megszólítása kettős értelmű lesz, keserű gúnyt fejez ki. Igaz ugyan, hogy a 
költő nem magyaráz és kommentál, de ezek a tömör stilisztikai eszközök éppen az 
áttételek útján fejezik ki véleményét. Az Eduárd —  bárd rím háromszor ismétlődik, 
a harmadikban megfordul a sorrend, az egyéb ismétlődések is variálódnak. Az is
métlések fokozást fejeznek ki, másodszorra a dal átokká válik.

A rímforma félrím, a rímtelen sorokban azonban több helyen találunk belső 
rímet. Ennek formái: a belső rím a rímtelen első sorban található: 19. szakasz: 
„Ah, lágyan kél az esti szél”; —  a belső rím a harmadik sort ékesíti: 3. szakasz: 
„Mint akarom, s mint a barom”; 6. szakasz: „Körötte csend amerre ment” . A 
félrím keresztrímmé alakulhat, amennyiben az 1-3. sor is rímel; 14. szakasz: fenn
akad —  galamb, de a szakasz első sorában is van belső rím: bennszakad —  fenn
akad. Vannak versszakok, melyekben a nem rímelő sorok mindegyikében meg
csendül a belső rím, következetesen új rímrendszert hozva létre. Egyik példa: 9. 
szakasz: „S mind, amiket e szép sziget / Etelt- italt terem; / S mind, am i bor pe
zsegve forr / Túl messzi tengeren.” A félrímes versszakban tehát három rímpárt 
találunk! Fölhívjuk a figyelmet az „sz” és a „t” alliterációjára is.

A  rímképletre a félrím tehát csak közelítő meghatározás, a feszes, változatos 
rímelés hű kifejezője a nyugtalan, vibráló gondolati tartalomnak. A belső rímekre 
további példák: Kunyhói mind hallgatva, mint; Földet, folyót legelni jót; Körötte 
csend amerre ment; Sürgő csoport, száz szolga hord; Vadat és halat, s m i jó falat; 
Egymásra néz a sok vitéz / A vendég velsz urak —  alliteráció is; Fegyver csörög, 
haló hörög —  alliteráció; Kobzán a dal magára vall —  mozaikrímmel kombinál
va; Körötte ég földszint az ég —  homonim rím; All néma csend, légy szárnya 
bent. Megint más a 7. versszak összecsengése: a rímtelen 1. és 3. sor élén a 
Montgomery földrajzi, majd személynév áll, a következő kifejezés, „a vár” más 
összetétel tagjaként ismétlődik.

Az ismétlések tovább bővítik a rímvariációkat, hiszen a sorok teljesen vagy 
részben azonosak: például a „Fegyver csörög, haló hörög” megismétlése két
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szomszédos versszak harmadik és első sorát fogja össze. A szöveg azonos, 
azonban az elbeszélő szavait, ahogyan föntebb is kitértünk rá, a walesi bárd is
métli. A sorismétléses variációval 1854-ben keletkezett Bor vitéz című balladájá
ban találkozunk. Az ott alkalmazott rímképlet neve pantum, melyben mindegyik 
szakasz 2. és 4. sora a következő szakasz 1. és 3. sorában ismétlődik. A wales i 
bárdokban az ismétlés csak két helyen jelenik meg, rendje is egyéni. E versében 
színesíti a rímképletet, gondolati párhuzamot és szemléletváltást valósít meg. Ba
rátjának, Petőfinek az emlékét a rímelés finom eszközeivel is megidézi: „Elhullt 
csatában a derék — ; Emléke sír a lanton még — ; két egymást követő versszak 
egyébként rímtelen első sora is összerímel, a „derék” szóval még ugyanannak a 
versszaknak a harmadik sora is rímel, azonban csak magánhangzó-asszonánccal, 
mintha ez is a fájdalmat fejezné ki: „ejtené”, a szó végéről a mássalhangzó is hi
ányzik, az összecsengés mélyről jövő, távoli. Az utolsó előtti versszak 3. sorának 
„átkait” szava visszarímel az előző versszak 2-4 sorára: „hallatik —  alhatik” . A 
szó a 3. bárd énekében fordult elő. Ott a „derék” melléknév a ritkább főnévi ér
tékben jelenik meg, „derék embert” jelent. De, m ivel általában melléknévként, 
jelzőként használjuk, a hiányzó főnév barátjának hiányára is utal.

A  rímek között tiszta rímek és asszonáncok egyaránt megtalálhatók. Asszo- 
nánc: te tetted ezt —  kereszt; harmadik —  hallatik; utcáin ez —  bármi nesz, mo- 
zaikrímszerű variációval. A  zöngés-zöngétlen összecsengés különösen hatá
sos. A „derék —  ejtené” magánhangzó-asszonánc, mely a következő versszak 
„derék” rímével folytatódik, a tompa összecsengés az emlékezés hangulatát festi. 
Tiszta rím: akarom —  barom; Velsz —  lelsz; Eduárd —  bárd.

A rímrendszer fontos kiegészítői a betűrímek, az alliterációk. „Ne s^ülj rabot, 
te s^üz! anya / Ne szoptass csecsemőt!... / S int a király. S elérte m ég  / A máglyá
ra menőt.” Az idézetek az áthajlásnak, enjambementnek is példái, a versmondat 
nem igazodik a sorvéghez, áthajlik a következő sorba. A drámai hatást fokozzák 
a sor belsejében induló mondatok is. A  király nyugtalanságát a „bosszant Mrmi 
nesz” alliterációja hangsúlyozza. Ezek a stíluseszközök a verslogika rendjében 
helyezkednek el, erősítik a szentenciaszerű összefoglalásokat, melyekben egy-egy 
gondolat, érzelem összegződik.

S tilisz tik a i eszközök

A szóismétlés a jelentés kiegészítésének eszköze. A distinkció stilisztikai alakzatá
ban például ugyanaz a kifejezés tér vissza, hangsúlyozva a szójelentés negatív vagy 
pozitív vonásait. E versben a visszatérő szó jelzőt is kap: „Edward király, angol ki
rály” —  a hangsúlyozás, a kiemelés azt sugallja, hogy talán nem is angol királyról van 
szó, gúnyos felhangja van. „A nép, az istenadta nép” —  a jelző jelentése: szánalomra 
méltó, a megvetést is kifejezi, melyet az uralkodó érez a nemzet iránt —  ezzel őt 
magát jellemzi. Hasonló, jelentéskiegészítő, bővített szóismétlés a Szondi két apród- 
jában is előfordul: „Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja.”
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Találkozunk a fokozás, a klimax és a negatív fokozás, az antiklimax stilisztikai 
eszközével is. A  két záróstrófában a hangszerek zengése egyre erősödik: síp, dob, 
zene, harsona —  az utóbbi alliterációval. A  csattanó, a fokozás csúcspontja, 
akárcsak Beethoven IX. szimfóniájában, az emberi kórus, a vértanúk dala. A  14. 
szakaszban negatív fokozás valósul meg, kifejezve a fokozatos elhalkulást: „Szó 
bennszakad, hang fennakad, / Lehellet megszegik” . A lehellet, hang, szó sor
rendbe állítás szinte nyelvészeti tanulmány.

A drámaiságot áthajlások erősítik: özvegyek / panasza: b irtokos szerkezet át- 
hajlása, a sor végén a pillanatnyi szünet drámai erejű. A költemény zárósorát tár
gyas szerkezet áthajlása hangsúlyozza: „Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk da
lát.” A zárósor grammatikai csattanó is: a tömör belső rímes szókapcsolatok, tő
ismétlések egy-egy alakzatba, szókapcsolatba sűrítették a lényeget, ezek megko
ronázása a befejezés. Érdekes áthajlás a visszafelé számítva harmadik versszak
ban a „légy szárnya bent, / se künn, nem hallatik. A  bent —  künn összetartozó 
szópár szétválasztásával és a közbeékeléssel a csend nagyságát érzékelteti.

A  belső rímekkel összefűzött szavak sajátos kettőzések, tömörebbé teszik a 
szókapcsolatokat, az az érzésünk, hogy csakis így tartozhatnak össze. Megjelen
nek a kötőszavas szóösszetételek is: szem-szájnak, ételt- italt; síp-dobon; lazább 
kapcsolat a vadat és halat; bennszakad —  fennakad. Ezek a kifejezések tömören 
összegeznek, a teljeséget fejezik ki, a költői fogalomalkotás eszközei. Állhatnak 
több tagból is, például a pusztítás leírása: „fegyver csörög, haló hörög”. A szó
összetétel metaforát sűrít: vértóba, máskor tömörségével foglalja össze a gondo
latot: vérszagra, az utóbbi kettő egy versszakon belül a halmozás stíluseszköze. 
További összetételek: lángsírba, földszint.

A tömör metaforák és hasonlatok a jellemzés és hangulatábrázolás eszközei: 
kunyhói mint megannyi puszta sír; orcáikon, m int félelem sápadt el a harag; ha
lomba, m int kereszt. A  „légy szárnya bent, se künn, nem hallatik” kifejezés a 
csendet jellemzi, hagyományos kifejezést, metaforát éleszt föl, old cselekvésbe: 
(olyan csend van, hogy) a légyzúgást is (meg lehet) hallani.

Érdekes a Montgomery földrajzi és személynév mondattani szerepe: először 
névszói állítmány, a második előfordulásakor alany. A „Te tetted ezt, király —  
Király, te tetted ezt” variációs ismétlés, m indkét esetben rímel is, a hangsúlyozás 
eszköze. Az ismétlés mozaikríme „te tetted ezt —  kereszt” a fokozás eszköze. A 
%—  j^zöngés-zöngétlen összecsengés úgy szisszen, mint a kirobbanó indulat. A 
befejező versszakok drámaiságát közbeékelés fokozza: „Ötszáz, b izony, dalolva 
ment / Lángsírba velszi bárd.” A hatásos s%-% rímelés a befejező képeket fordí
tott sorrendben festi: „utcáin ez —  bármi nesz.” Föltűnő, hogy ez a kemény vers 
mennyire zenei, a dalnokok stílus is különböző, az alliterációk, rímek hol lágyab- 
bak, hol keményebbek. Sok a zenére utaló kifejezés is: bárd, zengje, húrjába, 
ének, dal, kobzán, lanton, énekest, síp, dob, zene, harsona, kürtön. A csattanó 
maga is a zene fölerősödése. Eszünkbe jut, hogy A ranyjános is játszott hangsze
ren, zenét is szerzett.
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A költeményben több stílusréteg jelenik meg. A szereplők határozott csopor
tokba rendezhetők, a megszólalókat stílusuk is jellemzi. Edward gúnyosan, dur
ván beszél, a dalnokok stílusa emelkedett, ünnepélyes, a 4. versszakban megjele
nő udvaroncé alázatos. Az elbeszélő nem magyaráz, a megszólalók önmagukat 
jellemzik. A leírások azonban nem közömbösek, a tájképek feszültséggel telítet
tek. A költői szöveg dinamikus: előfordul a kérdés, felkiáltás; a tagolás eszköze 
többször a kettőspont, ez az írásjel a feszes szerkezetre utal. A kimondatlan gon
dolatot többször gondolatjel érzékelteti: Emléke sír a lanton még —  (23. sza
kasz), a megoldás párhuzamos az előző szakasz első sorával. A  megszólalásnak a 
csend is a kiegészítője, a gondolatjel m integy megnyújtja a sorvégi szünetet. Az 
utolsó négy szakaszban felkiáltójelek és kérdőjel érzékelteti az uralkodó zakla
tottságát, azonban a zárószakaszban csak kettőspontot és pontot találunk, az 
utóbbi a kijelentő mondat zárása. A közlés csak látszólag szenvtelen, éppen így 
ellenpontozza az előző versszakok zaklatott mondatszerkesztését: a vértanúk da
la félelmetes nyugalommal közvetíti az ítéletet.

A  sokszínűség a szóhasználatot is jellemzi, ahogyan arra kitértünk, a vers sza
vai, kifejezései az élet sokféle területét ölelik föl. Megtalálhatók a fölművelés kife
jezései, jelen van az emelkedettebb, a szakrális jelentésekhez kötött stílusréteg, a 
király parlagias megnyilvánulásai, a bárdok indulatait kifejező fordulatok. Egyes 
szavakkal kapcsolatban is találunk érdekességeket. A „tereh” szó: voltaképpen 
archaizálás, az Arany János által használt alak a régebb i, a később i „teher” hang- 
átvetéssel keletkezett. Az „ ingere —  is tereh” mozaikrím, a „h” néma. A magyar 
nyelv értelmező szótára szerint a m a már régiesnek ható „honfivér” Vörösmar- 
tynál is előfordul: „Vért p iroslik hősi arculatja , / honfivért a kardnak markolat
ja.” A „hon” akkorra már elavult szót a nyelvújítás hozta vissza, származékszavai 
a nyelvújítás korához köthetők. A költemény emelkedett-ünnepélyes stílusréte
géhez tartozik, m int az „ ige”, a „diccsel” kifejezések. A „dics” jelentése: dicséret, 
hódolat, a „dicstelen” szóban is él. Ma már régies hangulatú szó, a 18-19 század
ban volt inkább elterjedve, Adynál már archaizálásnak számít: „Meghal minden és 
elmúlik minden, / A dics, a dal, a rang, a bér.” A „pártos” jelentése: lázadó, párt
ütő —  persze, Edward király szerint ilyen a walesi nép. A „Fejére s^ól, ki szót emel” 
tőismétléses alakzat. A „hallatik” régies szó, jelentése: emberi hang, beszéd hallha
tó, hallik, hallatszik. A lehellet mássalhangzónyújtás, ritmikai okok indokolják.

Arany János balladája összefoglalója a költői feladatvállalásnak, a költészet ér
telmének. A művészet fontosságát persze valamilyen eltorzult formában Edward 
király és a m indenkori zsarnokok is érezték, különben miért várták volna el a di
csőítő verseket, sematikus szobrokat, gátlástalan tetteik dicséretét? A méltó vá
laszt azonban a közelmúlt diktátorai is megkapták: Illyés Gyula remekműve, az 
Egy mondat a zsarnokságról, az 1950-es évek elején született, kifejezve a népnek a 
zsarnokkal szembeni érzelmeit..
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A ran y Ján o s

A  W A LESI BÁRDOK

Edward király, angol király 
Léptet fakó lován:

Hadd látom, úgymond, mennyit ér 
A velszi tartomány.

S mind amiket e szép sziget 
Ételt-italt terem;

S mind, ami bor pezsegve forr 
Túl messzi tengeren.

Van-e ott folyó és földje jó?
Legelő in fű kövér? 

Használt-e a megöntözés:
A pártos honfivér?

T i urak, ti urak! hát senkisem 
Koccint értem pohárt?

T i urak, ti U rakL.ti velsz ebek! 
Ne éljen Eduárd?

S a nép, az istenadta nép 
Ha oly boldog-e rajt’

Mint akarom, s m int a barom, 
Melyet igába hajt?

Vadat és halat, s m i az ég alatt 
Szem-szájnak kellemes,

Azt látok én: de ördög itt 
Belül m inden nemes.

Felség! valóban koronád 
Legszebb gyémántja Velsz: 

Földet, folyót, legelni jót 
Hegy-völgyet benne lelsz.

T i urak, ti urak, hitvány ebek!
Ne éljen Eduárd?

Hol van, ki zengje tetteim —  
Elő egy velszi bárd!

S a nép, az istenadta nép 
Oly boldog rajta, Sire! 

Kunyhói m ind hallgatva, mint 
Megannyi puszta sir.

Egymásra néz a sok vitéz, 
A vendég velsz urak; 

Orcáikon, m int félelem 
Sápad el a harag.

Edward király, angol király 
Léptet fakó lován: 

Körötte csend amerre ment 
És néma tartomány.

Szó bennszakad, hang fennakad, 
Lehellet megszegik, —

Ajtó megől fehér galamb,
Ősz bárd emelkedik.

Montgomery a vár neve, 
Hol aznap este szállt, 

Montgomery, a vár ura 
Vendégli a királyt.

Itt van, király, ki tette idet 
E lzeng, mond az agg;

S fegyver csörög, haló hörög, 
Amint húrjába csap.

Vadat és halat, s m i jó falat 
Szem-szájnak ingere,

Sürgő csoport, száz szolga hord, 
Hogy nézni is tereh;

„Fegyver csörög, haló hörög, 
A nap vértóba száll, 

Vérszagra gyűl az éji vad:
Te tetted ezt, király!
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Levágva népünk ezrei, Máglyára, ki ellenszegül,
Halomba, mint kereszt Minden velsz énekest!

Hogy sírva tallóz, aki él:
Király, te tetted ezt!” Szolgái szétszáguldanak, 

Ország szerin, tova.
Máglyára! el! Igen kemény — Montgomeryben így esett

Parancsol Eduárd — A híres lakoma. —
Ha! lágyabb ének kell nekünk;

S belép egy ifju bárd. S Edward király, angol király 
Vágtat fakó lován;

„Ah! lágyan kél az esti szél Körötte ég földszint az ég:
Milford-öböl felé; A velsz i tartomány.

Szüzek siralma, özvegyek
Panasza nyög belé. Ötszáz, b izony, dalolva ment 

Lángsírba velsz i bárd:
Ne szül) rabot, te szűz! anya De egy se bírta mondani

Ne szoptass csecsemőt—!” Hogy: éljen Eduárd. —
S int a király. S elérte még

A máglyára menőt. Ha, ha! m i zúg? — m i éj i dal 
London utcáin ez?

De vakmerőn s hívatlanul Felköttetem a lord-majort,
Előáll harmadik; Ha bosszant bárm i nesz!

Kobzán a dal magára vall,
Ez íge hallatik: Áll néma csend; légy szárnya bent, 

Se künn nem hallatik:
„Elhullt csatában a derék — „Fejére szól, ki szót emel!

No halld meg Eduárd: K irály nem alhatik.”
Neved ki diccsel ejtené,

Nem él oly velszi bárd. Ha, ha! elő síp, dob, zene! 
Harsogjon harsona:

Emléke sír a lanton még — Fülembe zúgja átkait
No halld meg Eduárd: A velsz i lakom a—

Átok fejedre minden dal,
Melyet zeng velszi bárd.” De túl zenén, túl síp-dobon, 

Riadó kürtön át:
Meglátom én! —  S parancsot ád Ötszáz énekli hangosan

Király rettenetest: A vértanúk dalát.


