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A BUDA HALÁLÁNAK CSODÁS ELEME 
AZ AESTHETIKA ÉS LÉLEKTAN SZEMPONTJÁBÓL. 

1. Arany a Buda Halálát egyszerűen kén regének nevezi. 
Nem lehet azonban kétség, hogy itt a szó legszorosabb értelmében 
vett hőskölteménynyel, valódi epopoeiával van dolgunk. Etele trón
foglalása a hún világbirodalom tulajdonképeni megalapítását jelenti. 
Az Isten kardja, a görög császári követség, majd, bár csak a 
szín mögött, lejátszódó hadjárat és Buda halála Etele által: a nagy
szabású és hősi elemet képviselik. 

Igaz, hogy a világpolitikai eseményeknek úgyszólván csak a 
körvonalait vázolhatja meg a költő a trilógia emez első részében: 

Csillag esik, föld reng: jött éve csudáknak ! 
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak ! 
Sarkam alá én a nemzeteteket hajtom: 
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam! (IX. ének.) 

De hiszen az is bizonyos, hogy a cselekmény egy nagyobb 
egész része, s további katastrophák csiráit rejtik az események 
magukban. 

. . . Öröktől ez meg vagyon írva, 
Mély titku rovással, fennt, a Világ-fáján: 
»Úr az egész földön, ha ez egy hibáján.« (VIII. ének.) 

Ennek az egy hibájának, indulatának, Etele nem tudott ura 
maradni. »Had ura Isten« maga könnyes szemmel állapítja meg 
a valóságot: 

Jaj ! betelik, monda, már íme betelnek — 
Népe jövendői számlálva Ételnek. 

Isten, alant földjén, ő lehetett volna ; 
De nagy ily kísértés, földi halandóra — (XII. ének.) 

A katastropha kifejtése, melynek magvát önuralmának 
J híjában Etele a testvérgyilkossággal szórja el, a trilógia többi 
: részében következett volna. Itt csak egy keskeny rést nyit a költő 
a jövendőbe látnunk. De a jövendő tragikus fejlemények ilyen 
hangsúlyozása is csak emeli a szemünk előtt lezajló események 
epikus fontosságát. A nagyszabású események és azoknak széles 
medrű folyása, valamint az előadás méltósága, a stílus történeti 

Irodalemtörténeti Közlemények. XXV. 17 
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patinája s ennek kedvéért a naiv elbeszélő ajkán is előtörő home-
rosi körmondatok: egyenként is, de még inkább együtt csak a 
hősköltemény keretében férhetnek el. S mindezekhez járul az 
isteni beavatkozás. Ennek folyományaként Etele magának Hadúr
nak küldötte, ki ő miatta képes könnyeit ontani. 

Az isteni beavatkozás, de általában is a csodás elem mutatja 
leginkább, hogy Aranynak mennyire egy ilyen hősköltemény írása 
volt a czélja! Hőskölteményé, mely bármely más modern elbeszélő 
fajnál jobban szolgálja a nemzeti eszményeket.1 Csakhogy ezen a 
ponton Aranynak, a reális érzékű költőnek,2 csaknem leküzdhetet
len akadályokat kellett elhárítania. Az eposzi hősök isteni kül
detésével együttjáró csodás elem az újkori eposznak valóságos 
Achilles sarka. 
•>'.•• . Ha nem keressük is azaesthetikai hatás alapfeltételét az illusio-
keltésben, nagy fontosságát nincs okunk tagadni. Ha nem tudjuk 
magunkat beletalálni olvasmányunk tárgykörébe, levegőjébe és 
indítékai közé, azok ránk nézve idegenek, érdektelenek s végsőleg 
közömbösek és unalmasak maradnak. Minden műnek igazán és 
mélyen a költő lelkéből kell fakadnia. Ez a feltétele, hogy maga
átengedéssel az olvasó is belefelejtkezzék annak légkörébe. Első
sorban a költőnek magának kell hinnie abban, a mit mond. Ha 
nem is az események történeti hitelességében, legalább physikai és 
psychikai lehetőségében; mindenek fölött azonban az indítékok 
jogosságában és erejében.3 A nemzeti mondakincsből táplálkozó 
naiv költő, a mikor a költészet még nem vált külön a vallástól, 
feltétlenül hitt a konkrét események megtörténtében.4 A modern 
elbeszélő helyzete azonban egyszerre megváltozott már azzal, hogy 
á közönség tőle új mese szövését várja. Ennek a feladatnak a 
teljesítése már eleve lehetetlenné teszi a költőre nézve az esemé
nyek megtörténtének elhivését. Annál" nagyobb súly esik azonban 
a cselekmények belső motiválására a lélektan szempontjából. A költői 
hitel feltétele azért már ma nem az, hogy maga a költő higy-
gyen az események megtörténtében, hanem az, hogy higgyen 
•-megtörténtüknek lehetőségében s az indítékok helyességében. Ezt 
a lehetőséget, valamint az írónak saját alkotásához való viszonyát 
az olvasó psychologiai és physikai szempontból, öntudatlanul is 
egyaránt mérlegeli. Azt is visszautasítja, a mi a lélektan szempont-

1 V. ö. Gyulai: Arany J. emlékezete. Budapesti Szemle. XXXVI. 298. 1. 
2 Gálos Rezső helyesen állapítja meg Arany aesthetikájáról, hogy annak 

egyik sarkpontja az eszményítés. De ugyanő rámutat ama nyilatkozataira is, 
melyekben az eszmények alapjául a valót állítja oda. (Arany János aesthe-
tikája, EPhK. 1910. 689. 1.) Arany költői gyakorlatában azonban a realitásra 
még nagyobb súlyt vetett. 

8 Arany maga ugyanezt így fejezi ki egy bírálatában : (Az eposz anyagául 
szolgáló monda) »az évszázadok során históriai meggyőződéssé, nemzeti hitté 
változott, innen az epos roppant hatása és népszerűsége.« Hatr. hagy. próz. 
dolg. 307. 1. Idézve EPhK. 1902. 74. 1, 

* V. ö. u. o. található fejtegetésével. 
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jából lehetetlen, de még inkább azt, a mi physikailag is képtelen. 
Egységes világfelfogásunk a művészi valószerűség dolgában sem 
tagadhatja meg magát. Igaz, elismert physikai lehetetlenségeknek 
is megvan a maguk szerepe és jogosultsága, pl. az állat- és 
népmesékben s bizonyos modern műfajoknál is. Csakhogy itt egé
szen más hangulatok és feltételek szerepelnek, mint a fenséges 
komolysága hősi eposznál. Az aesopusi mese hatását egyáltalában 
nem zavarja az a tudat, hogy puszta physikai képtelenségekről van 
bennük szó, hogy az az esemény meg nem történhetett. Itt nem a 
mese a lényeges; lelki szemünk előtt elhallgatva is, ki nem mon
dottan is — sőt így még inkább — az az igazság fontos, a 
melyet a mese példáz. Aeshtetikai tetszésünknek nem is a mese a 
tárgya, hanem a mesének és az igazságnak találó egyezése, az 
elvnek érzéki képben' való concretisálása, vagyis végső elemzésben, 
mint minden műalkotásban egyébként, a kifejezés ereje. Itt a 
kifejezés épen ezen az egyezésen fordul meg. 

Hőskölteményben efféle elv érvényesülésére csak nagyon távoli 
vonatkozásban gondolhatunk. Csak épen annyiban, a mennyiben 
minden emberi cselekvésnek van valami erkölcsi magva, s még 
inkább, hogy megvannak erkölcsi indítékai és következményei. 
De ezzel, művészi alkotásoknál, művész és közönség is legtöbb 
esetben édes-keveset törődik. Inkább csak öntudatlanul látszik 
— az egyetemes törvényszerűségek során — befolyása alatt 
állani. Ezért nem mellőzheti; ennyiben számol is velők, mint 
Arany is Etele bűnével, hogy nem tudott indulatának ura maradni. 
De azért semmi esetre sem fogja bevallott czélzatossággal előtérbe 
tolni. Ezért az eposzköltő az események hihetetlenségével szemben 
nem némíthatja el az idegenkedést azzal, hogy a mese itt is csak 
mellékes, s a fődolog, mint az aesopusi mesénél, a tanulság és 
ehhez az elbeszélésnek találó alkalmazkodása. Itt fődolog az ese
mény és annak hitelessége. Épen ezért nehéz a mai eposzköltő 
feladata. Egész tárgyköre az emberfeletti erők világában helyez
kedik el. Emberei, vagy legalább a főhős, nagyobbak a rendes 
méreteknél, isteni küldetésükben közvetetlen érintkezésben állanak 
isteneikkel. Egyáltalán ezek az istenek közvetetlenül foglalkoznak 
az, emberiség ügyes-bajos dolgaival. A levegő tele van csodákkal; 
a dolgok megszokott rendjét lépten-nyomon meglepő események 
zavarják meg. A mint az elragadtatás hangján Etele is mondja: 
»Csillag esik, föld reng, jött éve csudáknak.« 

Már pedig költői hitel dolgában bajos további engedményeket 
tenni. Az események is költöttek, a háttérül szolgáló természeti és 
vallásos világfelfogás is költött? Veszedelmes játék az eposz elen
gedhetetlen komolyságával. Ezen még majdnem minden modern 
költőnek megtört az ereje. Kitérni pedig nem lehet a kérdés elől, 
mert akkor a hősköltemény elveszíti ilyetén jellegét. Verses regény, 
költői elbeszélés vagy más, valami új műfajú darab lesz belőle, de 
nem lesz hősköltemény. 

17* 
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Aranyt személye szerint kétszeresen nehéz feladat elé állítja 
ez a követelmény. Köztudomású, hogy a költői hitelt milyen 
fontosnak tartja. A Toldi Szerelmében megkötve érzi magát emez 
egy sorától: »Nem is lőn asszonynyal tartós barátsága«. (Toldi. XII. 
ének.) Irodalmi hagyatékát sajtó alá rendező fia valóban a költő 
szellemében veti fel a kérdést a Daliás Időkkel kapcsolatban: 
»Vájjon az eltérő cselekmény nem fogja-e az olvasót, legalább a 
naivabb kedélyeket, a költemény által ébresztett illusióikban zavarni?« 
(Arany Összes művei IX." k. VIII. 1.)* 

Megkülönbözteti azonban Arany a történeti hiteltől az eposzi 
hitelt. Ez utóbbi »nem törődik — úgymond — azzal, megtörtént-e a 
dolog, de igen, hogy él-e az a nemzet, a nép tudalmában, emlékei-
s hitében, s az utóbbiakhoz, a mennyiben a czél engedi, makacsul 
tapad. Nem költ semmit, a míg hagyomány van, miből összerakni 
lehet; nem ferdít, hol az eltérés a nép tudalmával ellenkeznék: de 
a monda variánsai közül szabadon válogat. — Magát a főcselek-
ményt, nevezetesebb episodaival, kitűnőbb hőseivel, oly alapon kell 
kifejeznie, hogy minél több támaszát lelje a nemzeti emlékezésben.« 
(X. k. 306—308. 1.) Egy más helyt, Gyulaihoz, így ír önélet
rajzában: »A légből kapott eposok iránt ellenszenvvel viseltetem, 
hiányozván azokból az, a mit én eposi hitelnek nevezek.« (IX. k. 
L. 1.) Ugyanezt máskor így fejezi ki: »A valódi epost nem írják: 
az valamely nép közös költeménye« s mint ilyen a »közös érzü
letet« fejezze ki.2 (V. k. 444, 443. 1.) 

Helyesen jegyzi meg Gálos Rezső Arany aesthetikájárói írt 
értekezésében, hogy a költő ily felfogása a Buda Halálának ter
vével párhuzamosan alakult ki, másfelől ennek tökéletes megvaló
sulása az ő hún eposza.3 Ezt a felfogást röviden abban foglalhatjuk 
egybe, hogy a modern eposzíró mentől több és mentől szorosabb 
kapcsolatot keressen a nemzet köztudatában élő mondai anyaggal, 
más szavakkal: a köztudatban élő és folyton ható eleven képzetekkel. 
Hasonló képzetek ugyanis egymást könnyen felújítják, egymással 
könnyen társulnak. Az immanens és új tudatelemek könnyű és 
gyors egyesülése első feltétele a meginduló lelki mozgalmak termé
szetes és könnyed lefolyásának. Ennek pedig hangulati velejárója 
mindig kellemes, jelen esetben aesthetikus érzés lesz. A modern 
olvasóra nézve, ha egyelőre nem azonosítja is magát az előadás 
csodás elemektől .tarkított tárgyával, a társulási folyamatok köny-
nyed és akadálytalan megindulása már magában is, mint tevékeny
ségérzés, mint kielégítő magaérzés (Selbstgefühl; Funktionslust) 
aesthetikus jellegű. Arany bőségesen ki is használta a kínálkozó 
alkalmakat a nemzet közkincsét alkotó képzetekhez való társulások 
létesítésére. Erre egyéni képességei és sajátos komponáló módja 

1 Mindig a 12 kötetes kiadást idézem. 
2 Mindezek egyúttal Gálos értekezésében is. (Id. h. 683., 745. 1.) 
3 EPhK. 1910. 752. 1. 
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különösen is alkalmassá tették. Az eposzról szólva, írja Gyulainak: 
»Ezt csinálni nem lehet, ez csinálódik . . . Történeti vagy mondai 
alap nélkül nem vagyok képes alakítani; talán nincs inventióm, 
phantasiam: elég az hozzá, hogy nekem, ha építeni akarok, tégla 
kell és mész.« (XII. 40. 1.) Helyesen felismert elmélet és egyéni 
sajátosság Aranyban itt is szerencsésen összetalálkoztak. Nemcsak 
a hún mondakör elemeire támaszkodik, hanem a néphitből, irott 
emlékekből, történelmünkből egyaránt kölcsönzött motívumokat.1 

Etele egyedül megy be Buda városába, mint Imre király az öcscsé-
nek ellenséges táborába. A néphitből valók a csodaszarvas regéjének 
tündérleányai, a hadak útja, a földből kinőtt kard képzete, a 
rovásírás, meg a székely rovás átvitele stb. stb. így gondoskodik 
arról, hogy mindaz, a mit korfestés, meseszövés, jellemfejlesztés 
szempontjából r felhasznál, az olvasó tudatában ismert képze
tekre találjon. így azokat kiegészítve, nemcsak idegenszerűleg nem 
hat az, a mivel saját leleményéből pótolja, hanem az aesthetikai 
kielégültség emelkedett érzését gyullasztja fel velők. 

2. A Buda Halálának csodás részletei sorrendben a követ
kezők. 

Az első ének végén az áldozási jelenetben Torda áldozatából 

Mind a maradékot oltárra zuhintá ; 
Serczegve a zsarát füstöt vete tőle, 
Vérharagos lángok csaptak ki belőle. , • 
Megdöbbene Torda. , , 

A láng vérharagos színe a bekövetkező gyászos események 
jele. Azonban ennek a jelentéktelen epizódnak az eseményekre 
befolyása nem volt; nem is hagyott nyomokat a szereplők lelké
ben sem: 

másra, 
Fordultak az elmék vidor áldomásra. 

De nemcsak jelentéktelensége miatt nem akadunk meg rajta, 
hanem azért sem, mert a hitregei motívumok között meglehetősen 
szélesen ismert és babonás jellege nem épen idegenszerű. 

Sokkal jelentősebb ennél az egész VI. éneket betöltő s tün
déri elemmel átszőtt csodaszarvas regéje.2 A csodás elem közé 
sorolhatjuk Etele álmát s az álom megfejtését a tanácsban. (VIII—IX. 
ének.) Közvetetlenül ehhez fűződik az álom beteljesedése: Isten 
kardjának valóságos megkerülése. Ezt egészíti ki e két sor: 

Hüvelylyel a kardot Etele ruházza, 
Legszebb hüvelyébe illett csoda-képen. (IX. ének.) 

1 Riedl ezeket sorban kimutatja. (Arany János 8. 226—234. 1.) 
3 Feltűnő, hogy operett-librettistának még nem akadt meg a szeme ezen 

a bájos anyagon! 
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j- .) Ennek tovább fejlesztése, de már visszatérés a való világhoz, 
hogy a lopott kard elveszíti csodás erejét a jogtalanul bitorló 
Budának kezében: 

, 
Ott nem az Istenkard által Buda vívik, 
{Kezében aczélja csak aczél tudnillik.) (XII. ének.) 

Ebben másfeló'l kiengesztelő vonással egészíti ki a költő, 
Buda jellemképét: 

Emberül ő harczolt maga emberségén ; 
Bajnok vala ifjan, s bús élete végén. (U. o.) 

Külön hely illeti meg a többiektől — majd meglátjuk 
miért — a mátrai vadászat Ármány-jelenetét. 

- A csodaszarvas regéjében, elemeire bontva, alig van valami 
természetfölötti. Eléggé különös ugyan, hogy 

. . . a szarvas, mint a pára 
— Köd előtte, köd utána — 
Míg az ember szélyelnézne ; 
Szemök elől elenyésze. 

De hiszen vadászemberek annyi csodálatos dolgot tudnak erdők 
titkairól, vadak fortélyáról beszélni! Idegen környezetben, a termé
szet csodálni való meglepetései között egészen megfogható dolog, 
hogy az otthoni vidékhez szokott — az egyik különben is talán egy 
kissé anyás legény (»Anyám, anyám, meghalsz belé!«) — elvesztik a 
fejüket! Többé már tájékozni sem tudják magukat. A primitív 
ember biztos kalauza, a nap is, félrevezeti már őket. Az egyiknek 
keleten nyugszik, a másiknak délen, ismét egy másiknak éjszak 
felé vöröslik.1 Hát még mikor azt látják, hogy a tó vize a poklok 
kénköves bűzét leheli, a forrás keble meg égő olajat buzog! 
Hiszen itt az egész természetnek felfordult a rendje! Az a gím
szarvas is, mely reggelente nyilazó szemük előtt fel-feltűnik s 
minden estére oly ügyesen síklik el dárdáik elől (»Minden bokrot 
általdöfnek«) bizonyára ezeknek a »csodás« jelenségeknek a soro
zatába tartozik bele. E sok furcsaság között mily édes meglepetés 
a természet ölén tánczaikat lejtő leányok csapata! A sok fáradtság 
és az otthonról elszakadás keserűsége után lehet-e természe
tesebb valami, mint az, hogy e szabadjukra először bocsátott 
legények tüzes tekintete a tündérség varázsával fonja körül a 
leányok alakját ? A tündérek, vilik, egyébként sem idegen képzetek 
népünk fantáziakörében s így a mienkben sem.2 

Aztán most már önfeledten követjük a koboz hangját 
s egészen átengedjük magunkat a fényes illusionak, a melynek 

1 Riedl szerint Arany ehhez a jelenethez az indítékot Priskosból vette. 
Jellemző a költő nyomon járó komponáló módszerére. 

2 V. ö. Riedl: Arany J.3. 231. 1. 
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a költő, előadása varázsával, rabjává tett. Az apró strófák kurta 
sorainak csillingelő zenéje, az exotikus tájék mesékbe illő furcsa
ságai, a vadászmohóság közvetetlenül festett jelenetei, az épen 
csak megért fiatalság gyors váltakozása az otthon utáni édes búson-
gás és a szerelem vérüket hajtó csiklandása között és az egész 
éneken át elömlő hang varázslatos bája: teljesen kiragadnak hétköz
napi prózánk valójából. Ha valahol, akkor itt alkalmaznunk lehet 
— mutatis mutandis — azt, a mi igazság van a »beleérzés« aesthe-
tikai elméletében; a költői suggestio hatalma folytán már mi 
magunk is egészen az önfeledt és megszédült ifjú vadászok szemé
vel látunk mindent: a természet különösségeit, a megtévedt napot, 
a csodálatosképen fel- meg eltűnő gímet és a tündérré válni kezdő 
szűzeket. És olyan boldog érzés: egy percznyi önfeledéssel: engedni 
a költői varázslatnak! 

Ez a magamegfeledkezés alapja minden suggestiv hatásnak. 
Kísérletek igazolják, hogy előzetes föltevések, combinatiók, bizal
matlanság és gyanú a suggestiv hatás útját még a hypnotikus 
eljárás körében is megnehezítik, sőt sokszor lehetetlenné teszik. Azért 
— az aesthetikus jelenségek körében maradva — ha a költőnek 
-ezeket sikerült elhárítania, úgyszólván már minden sikerült. És 
Aranynak, mint láttuk, ehhez minden eszköze megvolt. Azért egy 
hiszékeny gyermek áhítatával lessük az ének szavát s hallatára 
a. népmesék ragyogó színeivel hímezzük lelki szemünk elé az egész, 
jelenetet. 

Elmélkedve az ének hatásán, többé már nem a szarvas és 
a tündérek csudája felett tépelődünk, hanem minmagunkon, hogy 
a mi raffinált élvezetekhez szokott lelkünket ez az egyszerű, naiv 
és sokképen ismert történet hogyan tudta ennyire lebilincselni s 
főképen hogyan tudta az annyira fontos első hatásokat bizto
sítani? Mert ha ez első hatás nem sikerül, kételkedésünk vagy 
közömbösségünk a varázslat fátylát mind összekuszálja. 

Mindjárt az ének első négy sora a maga szakadozott héza
gosságával kiválóan alkalmas erre. 

Száll a madár, ágrul ágra, Fű kizöldül ó sirhanton, 
Száll az ének, szájrul szájra, Bajnok ébred hősi lanton. 

Mindenik sor egy külön s lehetőleg egyszerű mondat. Min
denik egy külön, egyszerű gondolat. Azonkívül mindenik után 
hézag marad, s mégis mindenik fokozatos átmenet a negyedikhez. 
E szaggatott sorok a hézagok kitöltésére ösztökélnek; de nincs 
időnk a könnyen megtalálható, de mégis távolabb álló kapcsolatok 
hiánytalan létesítésére, mert már a következő sorok ritmikus gyön-
gyözését halljuk. A költőtől soronként nyújtott kép a hézagot kitöl
teni kész, de kialakulatlanul maradt subjectiv associatiókkal olyan 

1 Ez az, a mit Volkelt >Lust der Entlastung«-nak nevez. System der 
Aesthetik. I. 355. 1. 
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lelki állapotot teremt, mely az egyrészt öntudatlanul szendergő, 
másrészt a suggestiv hatások iránt annyira érzékeny hypnotikus 
állapotra erősen emlékeztet. És a negyedik sor, melyhez csak átme
net az első három, az sem azt mondja, hogy így s így leszr 
hanem csak annyit, hogy a hősi lant, a költészet, fogja éltetre 
kelteni a bajnokokat. Való és költészet mystikus keveredése ez a 
sor. Ébred, életre ébred a bajnok, de csak a költészet varázsán. 
Nem követel erőszakkal hitelt, de a leeresztett fatyolon át mégis 
a valóság elmosott körvonalainak látomása bontakozik elő. A bájos 
ének első futamaiban így kapjuk meg a témát, s a hogyan az a 
lelkünkbe lopja magát, attól egészen le vagyunk bilincselve. 

Csakhogy a költő még előbb kezdi az előkészületet. Mint a 
hypnotisáló, egyetlen biztos gestussal, a consultatio első perczében 
ellegyinti betege elől a bizalmatlanság ködét, úgy nyugtat meg 
Arany is az előző ének utolsó strófáiban a felől, hogy ő a maga 
részéről nem kér hitelt a csodás meséhez, mert itt csak egy régi 
rege újul fel a hegedős kobzán. Az egész ének régi idők öröklött 
regéje. 

A saját költői hitelét tehát nem terheli-vele. Tudva vagy 
öntudatlan, ezzel ejti meg a lelkünket. Ezzel bilincsel le minket 
az ő előadásának érintetlen hitelességéhez. 

3. A csodaszarvas regéjének nincsen befolyása az esemé-
J nyékre; csak mint bájos betét szerepel, Etele lakomáján elhangzott 
' hegedős ének gyanánt. Azonban, bár nincs az eseményekre semmi 
befolyása, aesthetikai fontossága annál szembetűnőbb. A hún és-
a magyar nemzet keletkezésének tündéries regéje tárgyával, hang
jával s többé-kevésbbé csodás részeivel növeli a színek gazdag
ságát, természetfölötti régiókba emel s az események perspectiváját 
tágítva, az ősidők világába nyújt bepillantást. 

Annál nagyobb szerepe van Etele álmának a VIII. énekben 
s az álom valóra váltának, az Isten kardja megkerülésének. A csoda
szarvas regéje a regősnek, kobzosnak, igricznek, hegedősnek,, 
mesemondónak több változatban és elnevezés alatt ismert alakjához 
fűződik s ily alakban kapja meg az első kapcsolatot képzeteink 
között. Az isten kardjának csodálatos megkerülése pedig álom 
keretében helyezkedik el. Az álom részleteit s megfejtésének körül
ményeit a költő apróra kidolgozott jelenetezésben adja s fontossá
gukat már ezzel is kiemeli. Két énekbe nyúlik át ez események 
ismertetése. Nagy költői művészettel osztja fel az elmondandókat. 
Hadúr, a maga égi fenségében, a VIII. ének végén jelenik meg. 
A IX. ének elején azonban ennek folytatása helyett egy rövid 
jelenetet találunk, mely Buda és Gyöngyvér között folyik le. 
Ezt követi az álomfejtők gyülekezése Etelénél, és csak ezután 
ismerkedünk meg az álomkép folytatásával Etele előadásában. 
Ez a megszakítás nagyban bonyolítja a helyzetet. De megvan a 
maga több rendbeli nagy fontossága. Mindenek előtt kétségtelenül 
mutatja: mily mélyen nyúl bele a fejleményekbe s az előttünk 
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lefolyó cselekményekbe.1 Aztán az álomképek közé szőtt csodás-
elem váltakozása a valóság mozgalmas képeivel, az elbeszélésekkel 
és drámai jelenetekkel olyan eltolódásokat teremt, melyek közben 
a valóság elhitető erőt ömleszt az álom képeibe, viszont az álom 
transcendentalis fénynyel vonja be a valóságot. így a váltakozó jele
netek során a legzavartalanabb eposzi hangulatba ringatózunk bele. 

Vita tárgya lehet, vájjon Hadúr képe égi trónusában, majd 
Eteléhez alágördülő szekerén, Etele álmához tartozik-e, vagy 
a költőnek saját személyében tartott előadása.2 Első tekintetre a 
magyarázatnak ez a kétféle lehetősége az előadás bizonytalan
ságára s a compositió ingatagságára enged következtetést. Mindezek 
azonban jogosulatlan föltevések volnának a szerkesztés és nyelv
művészet nagy műgonddal dolgozó mesterével szemben. Nézetünk 
szerint ez öntudatos tervelés eredménye. Arany elméletileg is több
ször foglalkozik a csodásság különböző fokozataival. A csodás elem 
egyszer egészen nyílt, csodás volta felől semmi kétséget nem 
hagy fel; máskor a költő »halaványan színezi a rendkívülit«, 
néha maga sem dönti el, természetes úton, vagy isteni erő által 
történt-e a szóban forgó esemény. Néha álom, látomás, rendkívüli 
természeti tünemények alakjában jelenik meg a csodaszerű.3-
Arany__iíL-is tudatos tervszerűséggel hagyja nyílt kérdésnek, 
álomról van-e szó, vagy. csodáról. Ha nyíltan vállalná saját szemé
lyében az előadásért a felelősséget, ezzel határozottan csodának 
minősítené s talán bizalmatlanságot ébresztene előadásának félté
kenyen őrzött megbízhatósága felől. Ellenben azt érzi, hogy költői 
művészetétől immár teljesen megvesztegetett lelkünk — eldöntetlenül 
hagyva számunkra a kérdést — előadását épen úgy fogja mérle
gelni, a hogyan ő akarja, a hogyan az ő művészi intentiói közé 
legjobban beilleszthető lesz. 

Az álom a zajos, sőt a két testvér-királyra nagyon is küz
delmes mátrai vadászat után következik. Arany a két dolgot 
— a küzdelmes vadászatot és a nagyjelentőségű álmot — pompás 
művészi intuitióval fűzi össze. Egy énekben adja a kettőt ezzel a 
czímmel: Etele álmot lát. Hadúr alakját a trónon s alákocsizását 
Eteléhez ez alatt a czím alatt, ebben az énekben adja. Ezzel az 

1 Ezért nagy tévedés Gyöngyössynek az az állítása (Arany J. élete és-
munkái. Budapest, 1901. 320.1.), hogy »a csodálatos nem tud szervesen beleillesz
kedni a mese keretébe«. De még ennél is nagyobb az a másik, hogy a hősök 
jelleme nem táplálja a cselekményt. Hiszen épen cselekményeikből ismerjük meg 
jellemüket. Hát nem Etele lobbanó indulata, Buda féltékenysége és Detre számító 
ravaszsága érlelik a cselekményt? 

s L. Riedl, i. m. 222—3., Moravcsik bevezetését M. Könyvt. 137—9. 
VI. 1., Loysch János: Buda Haláláról ez. értekezését. IK. 1908. 140. s köv. 
lk. Arany congenialis magyarázójával, Riedllel, e jelenet értékelésében nagy 
sajnálatomra nem érthetek egyet. Igen sokkal több puszta, sőt kellemetlen 
mellékhangzású machinatiónál. Másfelől Hadurat könnyei nem tehetetlen öreggé 
teszik, hanem részvéte, a nála is hatalmasabb végzet ismeretében, hozzánk 
közelebb hozzák. A könnyet már Homeros eposzi szerepre avatta. 

8 V. 17., 54. 1. V. ö. Gálosnál i. h. 750. és Loyschnál i. h. 141. s k. L 
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•egész plastikus képet határozottan álomnak minősíti. Már pedig 
bármily phantastikus dolgot álmodjunk is, magának az álomnak 
a lelki folyamatában nincs semmi képtelenség, hihetetlenség vagy 
természetfölötti. Két napi szünet után újult erővel fogtak a vadá
szathoz. Közben az elnehezült Budát egy bikabölény ledönti 
lováról, s a szerencsétlenségből Etelének magagyőző jelleme s 
vadászügyessége menti meg. Van-e természetesebb valami annál, 
hogy egy ilyen küzdelmes nap után, mely majdnem az egyik 
király halálával végződött, Etele zavartan alszik s eközben — 
álmot lát? J\kát-4dszámítatt_ tervszerűség vezette ebben Aranyt, 
-a mi nála nagyon is feltehető, akár öntudatlan költői megérzés,1" 
mindenképen szerencsés motiyatio volt Egyszersmind ez is újabb 
bizonyíték arra, hogy nemcsak elméletbén, de a költői gyakor
latban is milyen komolyan vette s érvényesítette az eposzi hitelt. 

A mikor már úgy gondoljuk, hogy egyéb nincsen hátra, 
mint hogy a költő elibénk teregesse Etele álmának »tarka szövött 
.rendjét«, úgy, a mint azt Hadúr reá borította, akkor, mintha még 
«egy pillantást vetnénk ki a csillagos éjszakába: 

Csillagok a földön csillámlani szűntek : 
Zárva le minden szem, tüzek is eltűntek ; 
De az ég nagy sátra, a magosán mélylő, 
Szerte ragyog — s víraszt az örökkön élő. 

Nem tudjuk, az álomhoz tartozik-e ez a kis természeti kép, 
vagy a helyzetrajzhoz ? A költő nem nyújt felvilágosítást. És épen 
ezzel ringatja a mi lelkünket is bele az együtt álmodásba. 
A csillagos ég képe egyaránt álom és való. Való, mert az alvó 
Etelének s udvari népének természetes, igazi háttere. De álom is, 
mert ekkor indul útjára — Etele álmában — Hadúr. Mielőtt 
azonban ez megtörténik, Arany előbb egy plastikus képben 
bemutatja az aranyos karszékén ülő öreg istent. Michel Angelo 
mintha csak ez aranyból kovácsolt sorok mellé véste s festette 
volna hatalmas Mózesét illustratióul. A képben a megjelenítés 
drámai élénksége egyesül a körvonalak plastikus erejével. Még nem 
feledtük el, hogy álommal van dolgunk, de a világtartó erő kifeje
zésének művészi megtestesítése a költői igazság elhitető hatalmával 
már-már szinte valóság gyanánt varázsolja elibénk. A kép realitását 
fokozza a kapcsolat, melylyel Arany a valósághoz fűzi: 

* Megnyíladozott volt kárpitja egeknek ; 
Hallgatja, halandók hogy szerte pihegnek, 
Néz le aczéltűkör mélybeható szemmel; 
Legelteti gondját csöndes figyelemmel. 

1 Arany erre a költői >megérzésre« többször hivatkozik. (L. Gálosnál 
-összeállítva 688. 1.) De talán leghatározottabban differentiálódik ez, a tudattala
nul érvényesülő intuitio értelmében, az Aisthesis ez. költeményében. (IX. k. 74. 1. 
Idézve Gálostól is.). 
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Az emberek álma felett őrködő isteni gondviselést valóban nem 
lehetne élesebben concretisálni. 

E hat versszakon áthaladva, teljesen a költő suggestiv 
hatása alá kerülünk. Ettől kezdve önfeledten illeszkedünk bele a 
naiv felfogású költői világkép keretébe. A szószerinti realitás 
kérdése bennünket többé már egyáltalában nem érdekel, s erre 
való minden tekintet nélkül engedjük át magunkat a következő 
ének költői igazságainak. 

Száraz logikai elemzés mellett mintha még ez is a költő 
által ismertetett theologiához tartoznék, a mikor elérkezettnek látja 
Hadúr az időt, hogy Etele 

már birodalmát bírja, 
Miképen öröktől az meg vagyon írva. 

Nosza hát teljék be, a mi betelendő! 
Jó, vagy gonosz is bár, jöjjön a jövendő ! 

Előhozza a csodakardot s szélparipáit befogatja : 
Fénylő hadszekerén maga Isten hajta, 
Dörög az ég, a mint száll lefelé rajta. 

Mindez, mint előzmény, kétségtelenül hozzá tartozik magához^ 
az álomhoz is. A mint azonban Etele a következő IX. énekben, < 
a bölcsek tanácsában saját álmának a tárgyát előadja, ezekről 
nem tesz említést. Az álom psychologiájából azonban ismeretes, 
hogy annak eleje és vége könnyen feledésbe vesz: úgyszólván 
csak egy-egy élesebben kialakult jelenetét ragadjuk ki reggeli 
ébredéskor. Azért így és ezzel egészíti ki a költő a saját előadá
sában, és mi zavartalan magunk-átengedésében egészen természe
tesnek találjuk, hogy mi ezeket is Etele álmán keresztül látjuk meg. 

Ez ének utolsó két, biztos kézzel odavetett versszakában 
a való életbe vezet át bennünket a költő. Mintha a hajnali szellő 
fel-feltámadó zúgását hallanók, az ébredező élet bizonytalan s 
olykor a távozó éjtszaka csendjébe visszamerülő neszével: 

Lovai körmétől lágy levegő csattog, 
Mint a megütött víz, nem sűlyed alattok, 
Kereke zsurlásán ordítva csikordul, 
Olyan erővel zúz, oly sebesen fordul. 

Messze mezőn háló sok erre fölérez, 
Takaróját jobban felvonja füléhez 
S mélyebben elalszik, hogy a hajnal költi; •— 
Hadurat nem látja ember soha földi. 

És itt már egészen a prózai valóságnál vagyunk: »Hadurat 
nem látja ember soha földi«. Hogy a fordulat annál kétségtelenebb 
legyen, Arany a maga sajátos és erősen jellemző interpunctiójával 
az utolsóelőtti sort pontosvessző mellett még megszakító jellel 
is elválasztja ez utolsótól. De az átmenet a fordulat minden 
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határozottsága ellenére mégis egészen fokozatos. Az utolsóelőtti 
strófában még az isten szekerének mythikus útjáról van szó; 
az utolsónak három első sorában már emberekről, kiket a hajnal 
épen az isteni utazás robogásával ébresztgetne; az utolsóban meg 
már arra a rideg valóságra ébredünk, hogy Hadurat nem látja 
soha földi ember. 

A jelenet minden csodássága mellett is hol van itt meg
zavarva reális érzékünk? A költő maga nyugtat meg e felől. 
Lehetetlen, hogy félre volnánk vezetve. És mi, az ő ujjmutatását 
követve, látjuk Hadurat, trónján ülve, tekintetét a halandókon 
legeltetve, majd Etelén megnyugtatva, a mint végül kimagasul deli 
nagy személye s útjára kél, hogy Etelének csípejét kardjával 
övezze. 

4. Szerves összefüggésben van ezzel az álom megfejtésének 
és valóraválásának dolga. Ezt a következő IX. énekben találjuk 
meg, mely a Buda sátrában támadt nyugtalanság rajzával kezdődik. 
Gyöngyvér figyelmezteti férjét az odaát, Etelénél, történtekre: 

Gyűl oda bűbájos, énekkel igéző, 
Iraló, varázsló ; ha ki tud, ráolvas ; 
Papok, álomfejtők: egész sereg ollyas. 

Bizonyos dolgok csak a távolság perspectivájából tekint
hetők át; így a házba érkezők serege is. Azért mi is Buda sátra 
alól nézzük végig a gyülekezést. Maga a történet, a csudakard 
megkerülésének története, három jelenetben játszik le előttünk: 
Etele elbeszéli az álmot; Torda megfejti igaz értelmét, s végül 
következik az álom beteljesedése. Mint érintettük is már, Etele 
és a költő elbeszélésének részletei, melyek az előző énekben talál
hatók, egymást kiegészítik ugyan, de nem azonosak. Psychologiai-
lag ennek megokolásával már foglalkoztunk. 

Ebben a IX. énekben az első újdonság az, hogy Etele 
álmának fontosságot tulajdonít: megfejtésére összehívja a bölcsek 
tanácsát. Etele markáns, aczélos alakjánál sem csodálkozhatunk 
ezen. Eme legendás idők hősénél ez egészen természetes. 
Máskülönben ma sem ment még ki divatból az álmainkkal 
való foglalkozás. Hogy ennek az ókor emberei közéleti fontosságot 
tulajdonítottak, egészen természetes. 

Arany, Etele előadásában, kitűnő psychologiával fonja az 
álom szövevényét. A mint a valóságban különösebbnél különösebb 
jelenetek kaleidoskopszerűen váltakoznak, úgy itt is a legkülönbö
zőbb jelenetek kapcsolódnak együvé. Először egy gyermekkori 
jelenet újul fel, a melyben Etele és gyermek pajtása, Aétios, 
gyermeki fegyverrel verekszenek. Ebben a rövid rajzban rend
kívül jellemző Arany költői eljárására ez egy sor is: »Majd római, 
majd hún módra verekedtünk.« Aranynak ebben is nyilatkozó 
reális érzéke annak az aesthetikai elvnek példáit szaporítja, a mely 
szerint a művészi előadás mindent concretisál. Egyébiránt a gyér-
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meki bajvívás egész nyolcz soros leírása ilyen eleven jelenetezés; 
de legjellemzőbb az idézett sor. Itt fordul az elbeszélés. A gyer
meki baj vívást véres, igazándi harcz követi, melyben 

Támad nagy üvöltés; egek elborulnak, 
Dördülve Hadisten kék nyilai gyúlnak. 

Aztán megint új jelenet következik, szeszélyesen, mint az álmok 
szárnyán a,valóságban is. Ősz, öreg ember jelenik meg előtte s 
nagy karddal övezi dereka hajlását, a mint Etele mondja: 

Fényben az ősz ember ágyam előtt álla, 
Megláttam a sátor mennyezetét nála. 

De megint fordul az álom. Jobbjában a karddal Etele szárny 
nélkül a levegőt szelte. Útja a föld dolgos népe felett viszi nyugat 
felé. Az eléje tűnő nagy kővárosokat, le-leszállva, mind kicsapá tőből. 

Egyszerre levágtam karddal egy-egy várost: — 
Mit jósol ez álom, bölcs öregek, már most ? 

íme, hát csak álomról van szó az egészben; hogy el ne 
felejtsük, Etele szinte pointirozottan kiemeli. A mi ezután követ
kezik, az álom megfejtése, szintén nem terhelheti a költő szava
hihetőségét. Torda, tehát megint nem a költő, szertartásos komoly
sággal, megfejtését adja az álomnak. Eljött az ideje, 

Mikor Isten kardja napfényre jövendő ; 
A hős, kinek Isten, csuda által, adja, 
Mind az egész földet vele megbírhatja. 

»Alighogy az ősz pap ajakát bezárta«, a sátor lebbenő 
ajtaján belép Bulcsú vezér egy szolga suhanczczal. 

Kard vala jobbjában, meztelen és görbe. 
Ez az ! ez az ! — robbant Etele kitörve ; 
Zúgás, valamint szél a pagonyt ha rázza, 
Lőn . . . 

A táltosok között jóslat szállott nemzedékről-nemzedékre: 
bizonyos idő elmúltával az Isten kardjának elő kellett kerülnie. 
Vallásos. legendák között ismeretes ez a motivum. Nagy várako- / 
zások, jövendő-mondások ilyen hiedelmekből gyakran táplálkoznak. 
Elég a Messiás-hitre utalnunk. Bele tartozónak véljük a hún nép 
psychejébe, melyet a költő már idáig is oly változatos képben 
tárt volt elénk, hogy az ő dicsőségre vágyása, harczi szomja, egy 
olyan diadalmas hadvezér eljövetelének reményében csúcsosodjék 
ki, a kit Isten, kardjának felövezésével, tesz sebhetetlenné. Etele ) 
már is a nép bálványa. Talán csak épen ez a csodakard hiányzik 
derekáról, A szent számhoz: 

Hét száz vala, hét tíz, hét azon esztendő, 
Mikor Isten kardja napfényre jövendő . . . 
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nem nehéz alkalmas kezdő. dátumot találni. Torda ezt az Etele 
szavai után beállott rövid szünet alatt találja meg. Ez a beállítás 
csak növeli a jelenet elhitető erejét. 

Az olvasó associatiói természetesen a legellentétesebb forrá
sokból táplálkozhatnak. A szöveg az egyedüli constans és közös 
elem. A többi anyagot hozzá az immanens képzeteknek egyénien, a 
végtelenségig változó eleme adja.. Megközelítőleg, ezen a ponton, 
a költő által nyújtott állandó elemhez mégis ebben az irányban 
indulhat meg a társulás — természetesen mindig a legteljesebb tudat
talanságot feltételezve: Torda a babonás légkörben élő nemzet 
vezető alakja, sőt mint pap ennek a felfogásnak maga is ápolója. 

j Mint ilyen, föltétlenül hisz az álomnak valóságot jelentő értékében. 
j Tépelődnie kell tehát azon, hogy az álmot a reális világgal kapcso-
! latba hozza: szájhagyomány él az Isten kardjáról; ennek meg kell 
kerülnie; mivel határidőhöz van fűzve, ezt össze kell hangolni a 
jhrai nappal. Feltehető, hogy az időpont számítása — »Idők óta, 
/idők elejétől« — szájhagyományról lévén szó, nem annyira szilárd, 
^hogy kisebb-nagyobb alkalmazást el ne tűrne. Azért talán lehet 
/Válogatni a hagyományban oly események között, melyeknek ideje 

I 777 évre esik az álom napjától. 
Gondolatmenetünkben körülbelől ezeken az állomásokon fut

hatunk át. Csakhogy az egyes gondolatszemek kritikai mérlege
lésére nem igen van idő, mert íme Bulcsú már hozza is a kardot! 

Hangsúlyoznunk kell mindig az efféle lelki folyamatok tudat-
talanságát; ezekkel sokszor jár együtt a hézagosság és kisebb-
nagyobb következetlenség. Gyakran nem is saját gondolatainkat 
fűzzük tovább, hanem a hallottakat kapjuk fel s egészítjük ki a 
nyert s másoktól megadott irányban, de a magunk módján. Ezt 
nevezik emez aesthetikai irány hívei beleérzésnek. Itt a dolgokat 
már mi is Torda, Etele és a bölcsek tanácsának szempontjaiból 
látjuk és egészítjük ki. Vagyis az történik, a mit fentebb is már 
láttunk, hogy a saját felfogásunk félretolásával, magunk meg-
feledésével, ragadtatjuk magunkat az eszmeáramlattól, a mely 
a költői cselekményeket hajtja előre. Ez megtörténhetik most 
már, mert a költői előadás elhitető erejével suggestiv hatalma 
alá hajtott bennünket s a kritikai elemeket a további lelki műveletek 
sorából eleve kirekesztette; másfelől olyan képzeteket állított elő
térbe, melyekhez a költőtől előadottak azonnal kiegészítőlég kap
csolódnak. 

A képzettársításnak ebben az irányban hatalmas lökést ad 
a kard képzete, a mely lelkünknek a várakozásig felizgatott álla
potában szinte a physikai inger erejével és közvetetlenségével hat. 
Csodálatosan megjelenítő s drámai közvetetlenséggel ható erő van 
abban, hogy Etele lelkes meglepetésében mutatja be nekünk a 
költő a kardot: »Ez az! ez az! — robbant Etele kitörve.« Maga 
a költő csak két szót veszteget a leírására, hogy képzeletünk 
számára legyen mégis valami jegeczesedő pont: »meztelen és 
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görbe«. A jelenet drámaisága, plasticitása, vakítóan éles megvilágí
tása minden figyelmünket, érdeklődésünket a kardhoz köti le. 
Az aesthetikai concentratióra nem lehetne ennél klasszikusabb példát 
idéznünk. Ez után is drámai gyorsasággal következik minden,, 
egészen a jelenet végéig, a hol új irányban ismét fordul egyet az: 
elbeszélés . . . . . ; . v 

A mint a sátorban betoppan, Bulcsú szinte mohó sietséggel
adja elő a kard megkerülésének történetét. Szinte fuldokük a szótól, 
egyik a másikat tolva ki szájából. Előadása kezdetekor szeretne 
már az érdekes és megfoghatatlan esemény elbeszélésének a végén 
lenni. Ehhez képest mondatai tömörek, szakadozottak s kapcsolatok 
nélkül egymás végibe dobáltak. Bulcsút elbeszélésében sietteti, a 
történteknek izgatóan érdekes mivolta; az élénk előadás pedig a 
maga drámaiságával feledteti, hogy itt tulajdonképen a .színen 
kívül történt dolog elbeszélése folyik, mely legtöbb esetben egy
hangúvá teszi az előadást. A lihegő gyorsaságú előadásba Arany 
felülmúlhatatlan stílusművészetteí szövi be mégis a primitiv: hős 
naiv bőbeszédűségének fel-feltörő bizonyítékait. Különösen jellemző 
ez ott, hol saját fontosságának kiemelése teszi ezt rá nézve naiv 
szükségszerűséggé. Valamennyire elég ez egy példa: 

Király ! [a megszólítást nem czifrázza tovább] jövé hoz
zám az imént e gyermek, -

-^ Gondold barom őrző hitvány sühedernek — 
Kengyelemig elsőbb köszönt lehajoltán, ; 
A mint legelőjén által lovagoltam. 

Aztán alább két sorral: 
Veszi észre, sántít egy kedves ünője, 
Vérnyom is a füvön harmatozik tőle. . 
Nyomra, okát tudni, vissza legott mégyen, 
Gondolja, tövis, kő, valami csont légyen: 

«. ím vasat a fűben végtére talála, . ' y 
Mint hadi szerszámnak érez hegye, kiállva. 
Ott hagyja először, térül egyet, fordul, 
(Fölvenni szegénység jele vaskót porbul) 
De viszont megbánván siet oda ismég 
Nehogy a jószágban kára megint esnék . . . 

Arany előadó művészetének az sikerült itt, a mi oly kevesek
nek, t. i. Bulcsúval másnak szavait ismételteti, feltűnően élénk 
.megjelenítő erővel és drámai elevenséggel. Bulcsú előadását, a mint 
a pásztorfiú beszéde nyomán a történteket ismerteti, néhol szinte-
lélekzetvisszafojtva lessük. Pl. 

Közelít lábujjon, szíve dobog szörnyen, 
Óva megáll sokszor: menjen-e? ne menjen? 
Ágaskodva tekint s nyújtózik előre — 
Úgy mondom el, a mint haliám vala tőle. 
Messzire már látja, mint a vizek sássát, 

- . Magaslani fűből szép kard ragyogását. 
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Történtek elbeszélése, epikai jelenségek dramatizálása általá
ban nagyon nehéz feladat. Nehézségeit s gyakori sikertelenségét 
•eléggé ismerjük a színpadokról, mikor a helyzetet ismertető előz
mények párbeszédes előadására kerül sor. Itt meg az átvitel épen 
kettős, tehát a feladat annál nehezebb, az előadás annál erősebben 
megszintelenedhetik. Ismertetni kell t. i. azt a jelenetet, a hogyan 
a kard, mint a vizek sassá, a fűből lassanként kimagaslik. Csak
hogy ezt még nem is a szemtanú, hanem annak nyomán Bulcsú 
beszéli el. A kard tulajdonkepeni csodás megkerülésének történetét 
•e szerint a költő, a pásztorfiú, Bulcsú és a tanács, meg Etele 
lelkére tett hatásában mutatja be. Maga az esemény leírva vonta
tott és unalmas lehetne. Ezzel a műfogással pedig a világirodalom 
legszebb lapjai közé kerül, az Ilias hoplopoia jelenete mellé. 

A nehézségek legyőzése mellett a jelenetezésnek ez a módja 
mélyen gyökerező psychologiai törvényszerűséggel emeli a jelenet 
belső valószerűségét. A költő csodálatos intuitióval, észrevétlenül 
billenti át a súlyt a kard csodás történetéről a történet előadá
sának a hitelességére. Bulcsú lelkendező beszéde már eleve rá
tereli a figyelmet előadásának sajátos fontosságára. Aesthetikialag 
kevésbbé iskolázott olvasó is kiérzi, hogy itt már nem az elbeszélés 
tárgya, hanem annak a mikéntje a fontos. Bulcsú szavainak a 
helyességét főleg abból a szempontból ítéljük meg, hogy az 
mennyiben egyezik a bojtárfiú neki átadott jelentésével. Aesthetikailag 
tehát nem az itt a fontos: igaz-e a történet ? hanem az: hitelesen 
ismerteti-e vájjon Bulcsú a bojtár előadását ? A hitelesség kérdése 
tehát a költőről és a tárgyról itt is átcsúszik, még pedig a suhanczon 
át, Bulcsúra. Már pedig a Bulcsú előadását maga a szemtanú 
igazolja: 

Szól vala, s a bojtár bizonyítá hévvel, 
Verte reá naptól kesely üstökével. 

Bulcsú maga is fontosságot tulajdonít, épen a történtek hihetetlen-
:sége miatt, az előadás hűségének. Neki támad a suhancznak s 
faggatja, hogy igazat beszél-e? 

Elmondja. Riasztom : igazat beszél-e ? 
Bátran hí s vezet; én megyek oda véle. 

Bulcsú, mihelyt hírt vesz a történtekről, a jelenet színhelyére 
megy maga is. Ettől kezdve tehát már ő is szemtanúja az ese
ménynek. Kell-e még egyéb a hitelességhez ? Csakhogy már abban, 
a mit ő látott, semmi különös nincs. A kard már kint volt a 
földből; utána nyúlt s elhozta. 

Földben alig volt már, csak a markolatja ; 
Láng nem üté jobbom' — engede is könnyen. 

De mikor talán már alkalmunk volna azon tépelődni, hogy a 
kard kinövése a földből és a fölcsapó láng talán csak a pásztorfiú 
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látomása — a jelenetnek vége. Bulcsú robbanó szavakkal fejezi be 
előadását s felajánlja a kardot urának: »Itt van! te viseld azt, 
te, királyom, fennyen !« 

A tanács tagjai szétoszolnak, Etele pedig befordul a fegyveres 
házba, hogy kardjához hüvelyt keressen. Ezután következik a 
fogadalma, melyben világhódító tervét is bejelenti, majd a gyer
mek játéka a karddal, Ildikó bosszuló tervei gyilkos testvérei ellen 
s végül Ildikó és Gyöngyvér összekocczanása a kis Aladáron. 
Többé-kevésbbé különálló, de magukban is érdekes jelenetek, 
melyek egészen lekötik figyelmünket. A szerteágazó jelenetekre 
figyelve, lassan oldódik az előbbi feszültség. Új képek vetődtek 
elénk, az associatiók szerteágazó irányban folytatódnak elvezetve 
a központban álló korábbi eseménytől. Lelkünk így a psychikai 
folyamatok közben nem kapott rést sehol, melyen a hitetlenség, 
kételkedés, tépelődés, bizalmatlankodás értelmi kísérői belopóztak 
volna. A lényegükben kétségtelenül csodás jelenetek aesthetikai 
hatását a jogosulatlan tudákos ellenőrzés egy perezre sem zavarta 
meg. Ennek pedig a magyarázata, mint láttuk, az, hogy Arany 
csodálatos költői intuitióval csoportosítja a történteket s váltogatja 
az előadás módjait és hangját. 

5. A mint láttuk, az eddig elemzett csodás részek között egy 
sem volt olyan, melynek a költő a maga személyében lett volna 
az elbeszélője.1 Mindenesetre feltűnő és öntudatos eljárása 
ez a költőnek. Van azonban a Buda Halálának egy részlete 
mégis, a melyben az előadó maga a költő. Ez a bölényvadászat 
Ármány-jelenete (VIII. ének). Etele gyöngédségből figyelmezteti 
Budát, hogy amodább gímekből »könnyű« vadat ejthet. Buda, 
magára eszmélt önérzetből bölényhadra viszi »jó fegyvere lángját«. 
Czéltévesztett kopjavetésére a bölény lovának vérét ontja, s a nemes 
állat urát is maga alá temeti. A megbőszült vad támadása miatt 
pillanatokig Buda élete is veszedelemben forgott. 

Etele jól látá Buda nagy veszélyét, 
Legközelebb is volt, hogy nyújtsa segélyét. 

De szörnyű jelenség, rút ördögi Ármány, 
Ott terme, király és öcscse közé állván, 
Torony módra meredt a bajnok elébe, 
Irtózatos annak ,szemlélni' a képe. 

Ezután a szörny leírása következik. 
Voltaképen csak ennyi az, a mi a Buda Halálában az 

epejszi hitelből közvetetlenül magát a költőt terheli. Magának 
Árrpánynak a leírását tartalmazó versszakban mintha azt látnók, 

1 A magyar költészetre általánosan jellemző reális vonás gyanánt hang
súlyoztam ezt épen a Buda Halálával kapcsolatban már 1908. a Beöthy-album-
ban (81. 1.) megjelent dolgozatomban. Kellően méltatja ugyanezt a gondolato 
Loyich is idézett és 1908. megjelent értekezésében (IK. XVIII. k. 139. s k. lk. 
és h oravesik G. a Magy. Ktár rövid bevezetésében, mely ugyanetájt jelenhetett meg. 

:odalomtörténeti Közlemények. XXV. 13 
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hogy a költő nem találna önmagára: idegen területen mozog. 
Ez a leírás sablonszerű s bágyadt. Nem is tiszta a kép: 

Iszonyú pallosát egyik keze tartja, 
! Buda fejét csonkán rengeti a mással, 

Hogy Ételnek dobja szörnyű vigyorgással. 

De hiszen Buda még sértetlen: hogyan képzeljük hát el, hogy 
már a fejét rengeti Ármány s odadobni készül Etelének ?! Lehet
séges az a magyarázat, hogy mindez csak fantóm, lidércznyomás 
— az Etele lelkén. Erre engednek következtetni a következő sorok : 

Akkor, mint nap előtt holló hamar elmén, 
Röppent el egy árnyék Etel igaz lelkén : 
Nem volna-e bátyját jobb hagyni halálra, 
Mint hagyni türelmét örökös próbára. 

Etele gyorsan határoz: Ármányra támad, 
iramodván a rettenetesnek; 

Eltűnt az, a fegyver találta üresnek. 

Ez utóbbi szavak is arra engednek következtetni, hogy csak 
látomásról van szó, talán egyedül csak Etele látomásáról, melyet 
belső megkísértetése vetített eléje. Ez esetben talán Shakespeare-
reminiscentiával volna dolgunk, a mi nem is lehetne meglepő 
Shakespeare nagy tanulmányozójánál s fordítójánál. De erre a 
gondolatra csak a jelenet végén található megjegyzés enged követ
keztetni. Már pedig többszörösen bebizonyult lélektani elv, hogy 
a társulások, a sorban visszamenőleg a legkevésbbé, vagy épen 
nem érvényesülnek. Azért hiába ad alkalmat Arany is a jelenetnek 
a végén ilyen következtetésre, annak már nincs semmi befolyása 
az előző sorok értékének az érvényesítésére, módosítására, vagy 
színezésére. Az előző sorok hatásán ez utólag már itt sem változ
tathat. Hiszen ezen alapul az aesthetikai sorrend Fechner-féle elvé
nek a nagy fontossága.1 A reális megérzékítés nagy mesterénél,. 
Aranynál, az előzmények után meglepő ez a színtelenség, bizony
talanság. Ennek a részletnek, mint valami idegen elemnek, az 
emléke a sorokon továbbhaladva is zavarólag alkalmatlankodik. 
Ez az egyedüli gyönge, aesthetikailag kevésbbé igazolható rész a 
Buda Halálának csodás jelenetei között. 

Másutt azonban mindenütt sikerült a költőnek leküzdeni 
azokat a nehézségeket, a melyeket a modern kor műeposzírójának 
a helyzete magával hord. Egyebekben a csodás részek mindenütt 
hozzájárulnak, sőt egyenesen támogatják azt az ítéletet a mű 
egészéről, melyet a jogosult műkritika már rég megalkotott: 
»Arany az ó formába új szellemet öntött, oly módon, hogy a naiv~ 
stylus mellett a részletes jellemzést, a lélektani bonczolást alkal-

1 Fechner: Vorschule d. Aesthetik. II. 234. 1. 
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mázta. A hang benne mintha évezredes volna; a költői eljárás, 
a szerző művészete új. Régi idők költői motívumait újkori meg
világításban látjuk. A mit azonban ilykép méltóságra nézve talán 
veszít, azt pótolja az előadás közvetlensége és hűsége«.1 Az egész 
mű azt az illusiót kelti bennünk, hogy »egykorú hegedős szerze
ménye is lehetne«.2 

Ehhez a magunk részéről még csak azt kívánjuk hozzá adni, 
hogy ép ily mértékben sikerült a költőnek a csodás elemeket is 
műve szerves részévé tennie. Az Isten kardjának megkerülése 
határozott fordulatot ad az eseményeknek. Az eddig lappangó 
féltékenység tüzét a két testvér között ez lobbantja lángra és 
juttatja katastrophában végződő kitörésre. Ez képviseli a klasszikus 
tragoediák sorsfordulatát. Kell-e ennél többet mondanunk ? Minden
nek fontosságát még a szerkezeti csoportosítás is kiemeli, mert 
ezek az események — az álom és közvetetlen következményei — 
a mű derekán helyezkednek el s az események ettől kezdve 
vesznek rohamosan lendületet. Ezeken fölül a költői valószerűség 
csodálatos erejével bilincselnek magukhoz: az epikus kor légkörébe 
ragadnak s annak naiv világszemléletét varázsolják lelkünkbe. 

MITROVICS GYULA. 

1 Riedl: Arany János8 220—221. 1. 
* U. o. 223. 1. 

18* 


