
Irodalomtörténeti 
Közlemények 

\ M M Y A R T U D O M Á N Y O S A k Y D É M l A 

I R O D A L O M T Ö R T É N E T I INTÉZETÉNEK FÜLYÓ1RAT1 

IbD 

< 

£*TK 

*# 
2Rgf * 



IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 
1962. LXVI. évfolyam 4. szám 

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: 

KIRÁLY ISTVÁN, KLANICZAY TIBOR, SŐTÉR ISTVÁN, TOLNAI GÁBOR 

SZERKESZTI: 

KLANICZAY TIBOR 

A SZEMLE ROVATOT SZERKESZTI: 

VARGA JÓZSEF 

TECHNIKAI SZERKESZTŐK: 

KOMLOVSZKI TIBOR és V. KOVÁCS SÁNDOR 

Szerkesztőség: Budapest, XI., Ménesi út II—13. 

TARTALOM 
Képes Géza : Népi-nemzeti klasszikus költészetünk kialakulásához 401 
Németh G. Béla : A drámabíráló Péterfyről 421 
Varga Rózsa: A népi írók Szabad Szó c. lapjának történetéből 439 
Szili József: „Irodalomközpontúság" az irodalomtudományban 454 

Kisebb közlemények 
Eckhardt Sándor : Balassi Bálint végrendelete. — Varga Imre : Vándorlantosként halt-e 

meg Felvinczi? — Láng József : Adalékok három József Attila-vershez 473 

Adattár 
Herepei János: Adatok régi magyar versekről 477 
Sólyom Jenő: A Soproni Magyar Társaság könyvtára és Berzsenyi Dániel 493 

Szemle 
Emlékezések Ady Endréről (Varga József) 501 
Pirnát, Antal: Die Ideologie der Siebenbürger Antitrinitarier in den 1570er Jahren (Esze 

Tamás) 510 
Régi Magyar Költők Tára, XVII. század, 3. kötet (Csanádi Imre) 516 
Benkő Loránd: A magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás korának első szakaszá

ban (Szauder József) 521 
Fenyő István: Kisfaludy Sándor (Mezei Márta) 525 
Mikszáth Kálmán levelezése (Nacsády József) 528 
Nagy Péter: Szabó Dezső az ellenforradalomban (Ilia Mihály) 532 

* 



KÉPES GÉZA 

NÉPI-NEMZETI KLASSZIKUS KÖLTÉSZETÜNK KIALAKULÁSÁHOZ 

Arany János egyik cikkvázlatában1 azt panaszolja, hogy írott költészetünk mindjárt 
születése pillanatában elvált a népiestől.'Aranynak volt is oka a panaszra, hiszen más népek 
élete szerencsésebben alakult és az új társadalmi rend, a keresztény feudalizmus nem támadt 
tűzzel-vassal a pogány tartalmú, népi hangú és formájú költészet ellen. Orosz földön, a kijevi 
fejedelemségben például a fejedelmek és a pravoszláv egyház orosz származású fejei a pogány 
színezetű ősi énekeket arra használták, hogy velük buzdítsák a népet az új hitet és-fejedelem
séget fenyegető pogány nomádok ellen. így vált lehetségessé a bilinák fennmaradása, sőt 
az is, hogy a XII. században már orosz népi hősköltemény keletkezzék, az Igor-ének, és a 
krónikaíró szerzetes változtatás nélkül, csaknem teljes egészében belefoglalja művébe. A német 
földön a hős-ének a hűség és bajtársi összefogás erkölcsi szükségének hirdetésével szintén 
eleven hatóerő marad a keresztény korban is és keresztény színezetű, de azért még mindig 
erősen pogány szellemű nemzeti hősköltemény alakulhatott ki az Igor-énekkel, minden 
valószínűség szerint, egy időben: a Nibelung-ének. 

Nálunk a protestáns hitújítás is türelmetlenebb volt, mint másutt: Sylvester János 
csak hivatkozik a költői szépségű virágénekekre, anélkül, hogy akár csak töredék sorokat is 
idézne belőlük. Mikael Agricola finn protestáns püspök, aki egyébként Sylvesterrel egy időben 
volt Luther és Melanchton tanítványa, megtalálta a módot rá, hogy éppen Zsoltár-fordítása 
elé írt versében felsorolja a pogány isteneket és azok működési területét s ugyanott töredéke
ket is közöljön az ősköltészet élő maradványaiból (1551). A protestáns Dániában meg egye
nesen az történt, hogy a születő nemzeti irodalom, a meginduló műköltészet, nemhogy elvált 
volna a népiestől, hanem jó sokáig csaknem kizárólag abból vette anyagát. Dániában jelent 
meg Európa első népköltészeti gyűjteménye: A. Vedel nevű protestáns lelkész már 1591-ben 
kiadta Kjaempeviseru címmel a dán népköltészet lírai és epikus darabjait, azokat az ősi balla
dákat, amelyek századokkal később egész Európa irodalmi fejlődésére — Arany költészetére 
is — olyan serkentően hatottak. Az általános helyzet mégis az volt Európa-szerte, hogy a 
népiesség érvényesülésének, a műköltészetbe való beáramlásának ideológiai, vallási és politi
kai akadályai voltak egészen a francia forradalomig, nálunk, ismert okokból, jóval tovább. 

A francia forradalmat előkészítő eszmeáramlat, a felvilágosodás uralma alatt tartja 
az egész XVIII. századot. Az irodalomtörténészek azt vallják, hogy a felvilágosodás, az ész 
korlátlan uralmának tana a költészetben mindenütt a józan okosság, a hűvös mértéktartás, 
a klasszikus összhang irányát teremtette meg, amely irány az üres formák uralmához vezetett. 
De a korszak másik nagy és az irodalomra sokkal megtermékenyítőbb áramlatát, a romanti-

1 Népiességünk a költészetben. Hátrahagyott prózai dolgozatok II. 569. 
l a Kjaempeviser: hősi dalok. Legújabb kiadása P. RUBOV professzor gondozásában 

1926—27-ben jelent meg: Vedels Folkevisebog I —II. Koebenhawn, G.E.C. Gad kiadása. 

1 Irodalomtörténeti Közlemények 401 



kát sem tudjuk a felvilágosodástól függetlenül, pusztán mint azzal ellentétes irányt, mint 
visszahatást tekinteni. Ahogy Rousseau-t, úgy a romantikát is a felvilágosodás szülte. A fel
világosodás polgári forradalomra, a királyság megdöntésére tört. De az abszolutisztikus 
királyi hatalom megdöntését, a szabadság, egyenlőség, testvériség elvét hirdetni csakis úgy 
lehetett, hogy a harmadik rendnek is helyt követeltek a nap alatt. A polgárosodás következ
ményeként meginduló nemzettéválás folyamatában felvetődik a nemzeti irodalom kérdése. 
Európa több pontján világossá vált, hogy az erőteljes és eredeti nemzeti irodalom, mint 
sajátos talajból, a népköltészetből sarjadhat ki. 

Lelkesítő példa volt Vedel dán lelkész balladagyűjteménye, amely Dániában nemzeti 
irodalom talpköve lett. Angliában a dán példát idejekorán megszívlelték: kevéssé ismert 
tény, hogy Sámuel Pepys, a „Napló" nagyhírű szerzője öt folio-kötet régi és új angol balladát 
gyűjtött össze; gyűjteménye kéziratban maradt, a cambridgei Magdalene College birtokában.2 

Macpherson ó-gael dalgyűjteménye 1760-ban és az Osszián 1765-ben már napvilágot láttak. 
Az Osszián megjelenésének éve korszakalkotó: ugyanebben az évben adta ki Thomas Percy 
„Reliques of Ancient Poetry" című balladagyűjteményét. A „hamisítvány" és a hiteles népi 
gyűjtés egyszerre kezdte meg pályafutását és a kettő együtt valósággal elsöprő hatású volt, 
megjelenésük évszáma az európai irodalmakban a romantika kezdetét jelenti. 

A dánok és főleg az angolok példájára világszerte megindult a népköltészeti kincsek, 
a lírai dalok és epikus énekek gyűjtése. Persze, régibb példa is lebegett a mozgalom elméleti 
irányítóinak szeme előtt: Homéroszé, aki véleményük szerint egybeszerkesztette a nép ajkán 
széttöredezve élő ógörög eposzokat és a Nibelung-ének, a germán mondáknak egységes művé 
kovácsolt változata. Igen jelentős új gyűjtések, sőt eredeti gyűjtések alapján egybeszerkesz
tett hősköltemények keletkeztek, de a népiesség mint a műköltészet megnyilatkozási formája 
és vele együtt a népi költő alakja csak a romantikus mozgalom és a francia forradalom együt
tes hatására született meg. Ez a népköltő Burns, a skót parasztbárd, akinek még csak „azo
nosulnia" sem kellett a néppel, hiszen amúgy is népi származék volt, azonos a néppel. Mac
pherson és Percy lelkesítő hatására nemcsak a nép sajátos nyelvén, skót tájszólásban írta 
igaz érzésből, sokszor szenvedélyből fakadó dalait, balladáit és genre-képeit, hanem legtöbb
ször a dallamot is megjelöli, amelyre eredeti költeményét írta. A népi költészet naiv, sokszor 
merész, nyers haragja, dallama és ritmusa, a finomkodó, parókás, tömjénes műköltészet 
megvetése, a népi nyelv bátor kezelése és a jakobinus szenvedély — ezek azok a vonások, 
amelyek az első népi költő arcképén kirajzolódnak és ezek jellemzik őt élete végéig. 

így jut el hozzánk a népiességnek ez az értelmezése — Béranger útján, akinek szintén 
a népköltészet nyelve, dallama és a forradalmi hév szerzett hírnevet hazájában s a világon. 
Nálunk Petőfi ennek a költői magatartásnak első és egyetlen megtestesítője, ahogy az ukrá
noknál Sevcsenko és a bolgároknál Botev. 

2. 

Nálunk a népiesség legképzettebb és legtehetségesebb ideológusa Erdélyi János volt 
— egészen Petőfi fellépéséig. Azért csak addig, mert akkor aztán Petőfi átvette az ideológiai 
irányítást is. Hogy a fogalom politikai tartalma legalább olyan fontos volt, mint az esztétikai, 
mutatja az irány „népnemzeti" elnevezése, amely a negyvenes évek végén egy ideig hasz
nálatos volt. Horváth János Krizáról szólva Szontagh Gusztáv megállapítását idézi, amely 

2 A Diary első kiadásához Lord Braybrooke írt előszót, ebben Pepys gyűjtőérdemeit 
méltatva megemlíti, hogy a régi balladákon kívül újak is szerepelnek, a legkésőbbiek 1700-ból 
valók. Ugyancsak Lord Braybrooke említett cikke közli azt a fontos adatot, hogy Thomas 
Percy balladagyűjteméhyének legnagyobb részét Pepys-nek ebből a kéziratos művéből vette, 
amelyre véletlenül bukkant. 
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szerint „Kriza népdalaival a nemzetiség már a demokrácia álláspontjára jutott el." Ő már 
a felszabadító népevangélium hirdetője — tehát forradalmár. Erdélyit maga Horváth úgy jel
lemzi, hogy költői koncepciójában, kifejezési modorában és formáiban kereste és találta meg a 
magyar specifikumot, a népköltészet tárgyai és eszméi által „az egyetemes emberivel" maradt 
érintkezésben. Lehetséges, hogy Erdélyi népdalaiból nem tudunk többet kiolvasni, mint amit 
ez a megállapítás mond. De Erdélyi előadásaival, tanulmányaival és egész költői gyakorlatával 
a burnsi értelemben vett népiesség legszámottevőbb magyar előfutára volt — méltányos tehát, 
ha egész költői termését megvizsgáljuk, legalábbis termésének azokat a darabjait, amelyek 
a korszak irodalmi folyóirataiban megjelenve, közvetlen indítást adtak magának Petőfinek 
is. Ha végigolvassuk Erdélyi elméleti műveit, ezekből kétségtelenül kiviláglik, hogy Petőfi 
előtt tisztázta a népies költészet több olyan követelményét, amelyeket Petőfi a lángelme 
szenvedélyességével és meggyőző erejével ragadott meg és tett örök érvényűvé. Petőfi hit
vallását Aranyhoz írt legelső levelében így önti szavakba: „Hiába, a népköltészet az igazi 
költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, 
közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék s ez a század föladata . . . " stb. Erdélyi 
egy fél évtizeddel előbb, a Kisfaludy Társaságban tartott székfoglalóbeszédében nagyjából 
ugyanezt a programot már meghirdette: „Tanulni a népet, az életet, beállni a tengerbe (ti. 
a népbe!) mint Jézus, midőn a lélek kegyelmét venné a Jordánba, ez a mai költő hivatása, 
nemes kötelessége." Természetesen, a hasonlóság mellett a különbség a két nyilatkozat, ül. 
hitvallás között igen nagy: Petőfi kemény, szenvedélyes megfogalmazása a költészetben és 
a politikában uralkodó népről teljesen új, akkor is, ha Erdélyi egész magatartása és működésé
nek összessége szinte sugallja ezt a megfogalmazást... Fontosnak tartjuk Erdélyinek azt 
a megállapítását, hogy a népköltészetnek egyik jellemvonása az, hogy „az éneket vele kell 
gondolni". I t t ismét Burnsra kell gondolnunk, aki a skót népi dallamokra írt dalaival indult 
el világhódító útjára. No, és Béranger, aki verseit a francia nép ismert dallamaira szerezte 
s a kedvelt dallamok és versformák avatták ezeket a verseket modern népdalokká. Erdélyi
nek ezt a figyelmeztetését Petőfi magáévá tette, de Arany ihletformáját is az jellemzi, hogy 
a dallam, „rendszerint valamely régi népdal-hang" vonzotta magához a születő verset. De 
erről lesz még szavunk később . . . Térjünk most vissza Erdélyi költészetére, amelynek nem 
egy darabja félreérthetetlenül mutatja költőjük jakobinus-forradalmár pártállását. Ezúttal 
egy-két olyan versénél időzünk el, amelyek Petőfi olvasmányai is lehettek, hiszen az Athe-
naeumban jelentek meg (1840. II. félév — 46 1. és 266. 1.), ahol aztán két év múlva Petőfi 
első versei is napvilágot láttak. Erdélyi „Egy gyerek születésére" című versének már a köz
lése körül nagy zavarok támadtak: a szerkesztőség egy része ellenezte a vers kiadását. Nem is 
csoda: VörÖsmaty ismert és kedvelt „Kisgyermek halálára" című elégiája is sokkalta több 
idillt és reményt sugároz, mint ez az újszülötthöz írt furcsa köszöntő, amely arról mond keserű 
szavakat, hogy a jobbágykunyhóba született gyermek rabszolga lesz, mint szülei, és jobb 
lenne, ha születése után mindjárt meg is halna, mert ha eget veri is erényével és tehetségével, 
szolgaként végzi be é l e t é t . . . 

A versnek csak a kezdő és befejező sorait idézem: 
„A pórkunyhóban gyermek született, 
Egy rabbal a földnek több rabja lett. 
Szegény a kunyhó, hangos és hideg; 
Az élet árva benne és rideg. 
Száműzve onnan minden földi jó, 
De a nyomor két kézzel fogható. 
És mégis örvend a szegény anya, 
Bár öröme vég nélkül tartana! 
Örvend ama gyermeknek, aki még 
Szíve alatt elkárhoztattaték. 
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Fekszel te, kis gyermek szűk póla közt, 
Téged keresztvíz és könyű füröszt. 
Szunnyadj csak el, de többé föl ne kelj, -
Számodra sír lesz jó nyugalmi hely. 
Földön kikötvék a nagyság s erény, 
Csak szánakoznak a kín emberén. 
Bár mit mívelj, bár tedd ki lelkedet. 
Mint szolga ontnád élő véredet." 

A másik vers, amelyről szólni szeretnék, már a címével is meglep bennünket: ,,A XIX. 
század embere"- Akaratlanul is ,,A XIX. század költői" Petőfi-vers címe jut eszünkbe. És 
nem minden ok nélkül. A tárgyat Erdélyi dobta be az irodalomba. Egy évvel később, ugyan
csak az Athenaeumban új költő jelentkezik ezzel a tárggyal, Beöthy Zsigmond, versének 
címe: Századunk. Erdélyi versének egyik részlete: 

„Miért hogy a tizenkilencedik 
Század magasra földícsértetik? 
Megmondva, téve minden? úgy miért 
ÁH e világ, mint egy nagy — semmiért? 
Belőle még csak töredék darab 
Szabad, de a nagy rész a régi rab. 
Van még, hol álhit pókhálóskodik, 
Az éj javában, most uralkodik. 
Még él az önzés, s meddig élni fog 
Törvénnyel óva, nem lesz jó dolog . . . " 

Amit a versben közöl Erdélyi, az következetes végiggondolt, értelmes beszéd, meg
győződés ereje feszíti, költői dikciójában újszerű a mindennapi beszédmódhoz közeledő egy
szerűség, ami Petőfiben valósággal elképeszt („Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?"). 
De a nagy költő tüzes szenvedélye csak Petőfi ,,A XIX. század költői" című verséből csap 
ki ellenállhatatlan erővel s ez a tűz teszi versét igazán meggyőzővé... 

3. 

Népies költemények tehát jelentek meg nálunk Petőfi előtt is, de Petőfi az első, aki 
egész költészetet teremt ebben a szellemben. Mi az ő népiesség-elmelete, ilL taktikája? Helyet 
a népnek, még pedig vezetőhelyet, a költészetben s mindjárt utána a politikában. Amikor 
ezt írja Aranynak, akkor már nagyon sokat tett ennek a tervnek az érdekében: a magyar 
tájak jellegzetes népi alakjait, ezek érzés- és gondolatvilágát új és új helyzetekben, fordulatok
ban ragadta meg és mutatta be, a népdalnak és általában a népi hangnak felülmúlhatatlan 
mestere lett. Népdalaiban és János Vitézében már három évvel az Aranyhoz írt levél kelte
zése előtt csakugyan a nép uralkodik és a népi hős, az egykori talált gyermek visszautasítja 
a király kegyét és a királylány kezé t . . . A nép uralkodik már a költészetben — a költő 
halad tovább a maga útján, tudja, hogy véres napoknak kell következniük, hogy romba dőljön 
az ó világ, a hízelgés, a szolgaság világa — ezeket a véres napokat hívja, várja — egyetlen 
vágya már, hogy a kivívott világszabadság vértanúja lehessen . . . Petőfi hangja, magatartása, 
költői jelleme kialakult már, amikor Arannyal összehozta a sorsa. Most már együtt vannak, 
egy szív egy lélek •— és szívük, lelkük a népi költészetért lobog. 

Petőfi helyzetét kortársai és — nem kisszámú — ellenlábasai között, továbbá Petőfi
híveinek a népies költészet feladatáról vallott véleményét, amely nyilván egyezik Petőfi fel
fogásával, találóan jellemzi Vahot Imrének, a János Vitéz kiadójának „Előbeszéd"-e; Vahot 
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szavai szerint: fejlődő irodalmunkra nézve a legdrágább kincs az az irány, amelyben nem
zetiségünk legtisztább forrása, a népi elem s az annyira sajátos és eredeti népköltészet a művel
tebb költői szellem által némileg nemesítve tűnik fel. . Petőfi szép költeményének „két
szeres érdeme az, hogy nemcsak a művelt olvasó magasabb igényeit elégíti ki, de köny-
nyen érthető, népies előadásánál fogva a köznépnek is gyönyörködtető olvasmányul szolgál
hat. Beh kevés magyar költő tudja pedig ily kettős hatásra pöngetni lantját! A nagyobb rész 
csak pár száz úriember számára ír, mélyen, homályosan, cikornyásan, érthetetlenül s több
ször idegen irányban és szólásmódokkal; korunkban igen kevés az oly költő, ki az egészséges 
gondolkozású és érzésű nép sajátos nyelvét, jellemét híven felfogva, azt a költészet tündér-
hónába természetes, ép színekkel visszatüntetné, hogy benne az annyi ínség- és nyomorral 
küzdő szegény köznép is vigaszt, enyhet és örömet, nemesebb szellemi élvezetet találhatna." 
Még egy mondatot idézek az „Élőbeszédéből: „A költő . . . leginkább ezen műveinek alkotása 
után érezheté azt büszke öntudattal: miszerint ő nem csak egy kis finnyás, nagy részt beteges 
ízlésű úri töredékecske, hanem az erőteljes magyar nép költőjévé avattatott fel jó géniusza 
á l t a l . . . " Azért idéztem ilyen hosszasan ezt a nyilatkozatot, mivel feltehetően Petőfi elol
vasta a szöveg kinyomtatása előtt és az ő véleményét kellett hogy kifejezze, különben nem 
egyezett volna bele, hogy műve bevezetőjeként megjelenjék. Egyébként azért is fontos újra 
olvasnunk ezt az értékelést, mivel a Petőfi—Arany-levelezés, később pedig Petőfi eltűnte 
után Arany leveleinek és cikkeinek népiességre, illetve a népi-nemzeti irányra vonatkozó 
megjegyzései, kijelentései nagyjából e bevezető megvonta körben mozognak. 

Tudjuk, hogy Arany, akinek mindig bátorításra volt szüksége, a „János Vitéz" pél
dáján felbuzdulva írta meg „Toldi"-ját. Petőfi viszont a „Toldi" olvastán látta meg Aranyban 
azt a férfit, aki az Ő merész kezdeményezése után méltó segítőtársa lesz a népi alapon nyugvó 
új nemzeti költészet megépítésében. 

Irodalmi értékrendünkbe erősen beidegződött az a felfogás, hogy a Petőfi—Arany
kapcsolatban Petőfinek volt aktív és irányító szerepe — Arany pedig ha nem is vakon, de hálás 
engedelmességgel követte a Iánglelkű barát irányító tanácsait. Másik ilyen nézet az, hogy 
Arany megriadva járt-kelt az irodalmi élet dzsungelében és kerülte az összeütközéseket — 
a béke és saját lelkinyugalma érdekében inkább engedett a „nagyfejűeknek". Mindjárt meg 
kell mondanom, hogy mind a két vélemény tévedésen alapszik. Lássuk mindjárt az első állítást. 

Arany a Petőfihez írt második prózai levelében elmondja a népies eposzról formált 
véleményét. Ebből mindenekelőtt az világlik ki, hogy Arany sem a János Vitézt, sem a maga 
Toldiját nem tartotta népies eposznak. Említett levelében, egyebek közt, ezt írja Arany: 
„Ha én népies eposz írására vetném fejemet: a fejedelmek korából venném tárgyamat. Feste
ném a népet szabadnak, nemesnek, fegyverforgatónak,... a fejedelmet atyának, elsőnek 
az egyenlők közt. Festenék szabad hazát, közös hazát; megtanítanám a népet, miképp szeresse 
a hont, melyért eldőde vére folyt. Mert bizony nem a mai nemesség vére volt az, mely vissza
szerezte Etele birodalmát: az a vér részint csatatéren folyt el, részint a magvetők igénytelen 
gubája alatt re j l ik . . . E feladatot azonban, a ma élők közül, csak te bírnád meg. Egy ily 
eposzt, remélem, vérré tanulna a nép s buzgóbban énekelné azt, mint az olasz matróz Gerti-
salemme liberatáját; a nemesi rend (talán) elszégyelné magát, átvenné a néptől mint most a 
népdalokat s lenne a költészet nemcsak az ,írástudók és farizeusok', hanem a nemzet költé
szete" (1847. febr. 28.) 

Petőfi 1848. január 29-én ad hírt Aranynak „Lehel vezér" című készülő „elbeszélő 
költeményé"-ről. A költemény keltezéséről az a vélemény alakult ki, hogy megírásának „terve 
1847. október végén s november elején Aranyéknál töltött szalontai napok alatt fogamzott 
meg Petőfi lelkében" (Havas Adolf jegyzete a Lehel vezér-hez). De ha elolvassuk a költemény 
3. versszakát, mindjárt világossá válik, hogy Petőfi Arany 1847. febr. 29-r levele gondolatainak 
és egyenes felszólításának hatására írta. Ebben a versszakban Arany leveléből ott találjuk 
a „gubás" emberek és az „írástudók" kifejezéseket, de még Arany egész gondolatmenetét: 

405 



„De hol is kezdjem csak, hogy megértsük egymást? 
Mert hát tudnivaló, hogy én itt mostanság 
Nem írástudóknak, nem az úri rendnek, 
De beszélek szűrös gubás embereknek; 
Hisz az írástudók jobban tudják magok, 
Mint én, a miket most mondani akarok, 
Az uraknak pedig az ideje drága, 
Rá sem érnek ilyen apró mulatságra." 

Arany tehát meg tudja indítani Petőfit, hogy „népies eposz" írásába fogjon és hogy 
az ő koncepcióját kövesse . . . Mint ahogy Vahot nyilatkozatából kitűnik, s ami egyébként 
is tudott tény, a népies irány elszánt ellenlábasai és gáncsolói, a finomkodó almanach-líra 
makacs művelői korántsem némultak el Petőfi és Arany megjelenésekor, hiszen szinte szaka
datlanul kísértetekként zavarták a népiesek köreit. Azt nem igen mondhatnók, hogy táboruk 
túlságosan gyenge, vagy éppen jelentéktelen számú lett volna — hiszen még Arany legszű
kebb baráti körében is heves viták folytak a túlfinomult, bonyolult költészet jogosultságáról. 
„Most Szilágyi István volt nálam — írja Arany Petőfinek 1847. aug. 5-én — vagy két hétig 
s mi is veszekedtünk egy kicsit. Szeretné népies költeményeimből a népies kifejezéseket ki
hagyatni. Továbbá nem hiszi, hogy az érthetetlen szépségek kora lejárt. Pedig, ugy-e Sándor, 
lejárt, vagy ha még le nem járt volna, lejáratjuk? S hadd mondják aztán, hogy hátrafelé 
húzzuk az irodalom taligáját." De nem csak itt ír ilyen határozott kemény, hogy úgy mond
jam támadó hangon a népies irány útját keresztező, bonyolult, mesterkélt költői irányról. 
Egy korábbi levelében (1847. május 27.) előbb gúnyos majd fenyegető hangnemben beszél 
az arisztokrata urak halavány köreinek halavány poezisáról, mely „szép, homályos és hideg 
mint az őszi köd". Majd Petőfi, Tompa és ő maga — folytatja Arany — írnak olyat, amit az 
egyszerű nép „magáénak, szívvéréből szakadottnak vall". 

Lássuk a második kérdést: hogy fogadja Arany az irodalmi élet vezető kritikusainak 
kifogásait? A Toldival kapcsolatos ellenvetésekről kell itt szólnunk mindenekelőtt. Mindjárt 
meg kell mondanunk, hogy az ellenvetések éppen azok ellen a népies kifejezések ellen irányul
tak, amelyek azt jelezték, hogy új ízlés, új hang, Őszinte, friss, egyszerű érzékletes költői 
nyelv vonult be a költészetbe. De ezen a ponton Arany ugyanolyan hajlíthatatlan volt, mint 
Petőfi, amikor a „Tele palack a kezembe, Táncolok mint veszett fene" sorokban a „veszett 
fene" ellen tiltakoztak. Petőfinél ez az egyenes, kemény és a finnyás író- és olvasókörökben 
méltán megütközést keltő hang eredeti, szertelen egyéniségének önkéntelen megnyilatkozása 
— Aranynál, mint minden, ez is átgondolt: pontosan tudja mit akar elérni vele, milyen nagy 
világirodalmi példakép jellemzési módját valósítja meg céltudatosan a mi irodalmunkban. 
Teszi pedig ezt olyan ízes népi nyelven, olyan friss, színes fordulatokkal, hogy senki se gondol, 
nem is gondolhat világirodalmi példákra, az olvasó meg van győződve, hogy ezt így csak a 
magyar népnyelv tudja kifejezni. De vegyük a példákat. Az első komolyan kifogásolt részlet 
a Toldi VI. énekének ez a szakasza, amely Toldi megindult lelkiállapotát festi, amikor bújdo-
sása előtt anyjától búcsúzik: 

„Tartani akarta magát, de hiába! 
Mintha tűt szúrnának orra ampájába, 
Vagy mintha alatta reszelnének tormát, 
Tekerő nyilallást érze olyanformát..." 

Toldy Ferenc, aki névtelenül bírálta3 — és egyébként dicsérő jelzőkkel halmozta el — 
Arany művét, úgy érezte, hogy itt túlcsordult az a népi íz, egy finom lelki folyamatot túlzott 

3 Magyar Szépirodalmi Szemle II. félév, 2. sz. júl. 11. 
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erővel, tehát durván jellemez a költő. Arany itt nem magyarázkodott, egyszerűen meg
hagyta a kifogásolt sorokat, ugyanis ebben a részletben Homéroszt követte, aki hasonló 
módon festi Odysseus megindultságát (Odysseia XXIV. 318—319). 

rov <5S ógívero &vftög, avä gtvag őé oí ijőrj 
ÖQtfiv /jtévog TtQovrvipe cpíXov narég3 SÍOOQÓCOVTI. 

Magyarul: 

S néki a lelke megindult és orrában a szúró 
érzés nőtt, mikor így szeretett apjára tekintett." 

(Devecseri ford.) 

A másik megrovás ellen — Toldi, miközben elalszik „tiszta nyál csordul ki szája végén" 
— már teljes önérzettel lép fel, „homéri hely"-nek mondja e sort,4 „mert a tiszta szó, melyet 
én gonddal tettem oda, mérsékel azon valamit. És Arany teljes joggal hivatkozik Homérosz
ra, akinek hősei a nagy megpróbáltatások és gyász közepette sem akarják soha elnyomni 
a test parancsát, mert az embernek, ha bánat éri is, ennie, aludnia azért kell . . . 

Már az első népköltő, Burns megoldotta azt a paradoxont: hogy lehet, vagyis hogyan 
kell provinciát dalolni anélkül, hogy provinciális költészet szülessék. Bár ifjúkora éveit nehéz 
testi munkában tölti, mindig szakít időt az önművelésre. És bár élete végéig szűkebb hazája 
falusi élete közepette érzi magát otthon, az egyszerű falusi legény műveltség dolgában bátran 
megállja a helyét az edinburghi széplelkek között is. Az egyszerű paraszti származék az 
ó-kelta énekesekre tekint mint őseire és költői öntudata olyan erős, hogy Homérosz rangjával 
és szerepével veti össze a magáét (Nem kell különösképpen hangsúlyoznunk: mindehhez 
elengedhetetlenül szükséges a nagy példakép tüzetes ismerete): 

„Csak bárd vagyok, nem vár nagyok 
kegye, se pénze, — nem, nem •—' 
de mint Hómért, a nép megért 
s mint hű raj, követ engem..." 

Arany szemében is Homérosz eposzai „téjmézzel folyó, népi költemények. Bennök 
az egyszerűség a költői fenséggel párosulva van, s ha nem ez a népi költemény feladata, úgy 
nincs róla helyes fogalmam. Azt akarom mondani, hogy a népköltő feladata nem az, hogy 
elvegyüljön a durva nép közt, s legyen egyszőrűvé vélek, hanem az, hogy tanulja meg a leg-
fensőbb költői szépségeket is a népnek élvezhető alakban adni elő. Ez lebegett előttem, midőn 
a TOLDI-t írtam s ez úton haladok ezentúl is, ha lehet" — írja szintén 47-ben Szilágyinak. 
De a Toldival kapcsolatban Tegnér Frithiof-mondáját is emlegeti Arany, mint ami mintaként 
lebegett előtte műve megírása közben. De merőben felesleges lenne Tegnér hatásának kimuta
tásával bajmolódnunk! Ahogy Homéroszból az egyszerű, erőteljes, népi színezetű nyelv és 
érzékletes képek alkalmazására merített Arany bátorítást, legtöbbször utólagos önigazolást, 
hogy amit elgondolt, az helytálló — ugyanúgy Tegnér romantikus elbeszélő költeményének 
is csupán azt a buzdító tanulságát szívlelte meg, hogy a régi mondaanyagot lehet és kell is 
a mai ember lelki életének rajzával korszerűsíteni egy olyan korban, amelyben az eposz már 
kissé idejét múlt műfaj. A példaképek között említi a Nibelung-éneket is, ami mint a pillana
tonként fellobbanó szenvedélyeknek nyugodt, kiegyensúlyozott formába öntése ragadta meg 
költőnk figyelmét és rokonszenvét. 

Két első népköltőnk, Petőfi és Arany a tanulás, önképzés terén valósággal csodákat 
műveltek: nyelveket tanultak, teljesen egyedül, elszigetelten s rövid idő elteltével angolul, 

* Levél Szilágyi Istvánnak, 1847. szept. 6. 
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franciául, németül a legmagasabb színvonalú műveket is megértik, sőt mindjárt művészi 
fordításokat is készítenek ezekből a nyelvekből (Arany később olaszból is). Amikor a világ
irodalomnak ez a magasfokú ismerete nem kíséri a népies költészetet, akkor a fejlődő nemzeti 
irodalom erőteljes törzsén elkerülhetetlenül fattyúhajtás sarjad: a provincializmus. Azt kell 
mondanunk; e tekintetben Arany látta világosabban a helyzetet és ő kezdte meg már 1847-
ben a harcot a népies irodalmi irány torzítói ellen. Már ekkor két fronton küzdött — „Volt 
hozzá courage", ahogy ő nyilatkozott erről, később, Tompához írott egyik levelében (1853. 
nov. 22.). Haragja, felháborodása, kemény kiállása mutatja: milyen nagy veszélyt látott 
mind a holdkóros széplelkek zöngicsélésében, mind a nyeglén népieskedő, elvadult mezei had 
garázdálkodásában. E két ellenség voltaképpen Arany egész életében bontogatta, rongálta. 
a népi-nemzeti költészetét egyre lenyűgözőbben emelkedő épületét s Arany a maga módján 
mindig élesen állást foglalt vélük szemben — később már kizárólag művekkel és velük kap
csolatos —, többnyire levélben közölt magyarázatok formájában. Még a szabadságharc után 
is így gondolkozik és nyilatkozik irodalmunknak erről a két fő veszedelméről: ,,A hívatlanok 
(ti. a népieskedők) csimpolyáznak még egy darabig, míg a duda magától megnyekken s az 
új vetésen nem lesz istenáldás. Visszatérnek a külföldet külsőségekben és idegen szellemben maj
moló iskolák; a nyelv csinosodik, azaz romlik, érdem lesz magyar szavakban németül s fran
ciául beszélni, bűn egy magyar kifejezést használni csupán azért, mert a nép is él vele: tehát 
pórias, durva, nyers. Visszatérünk a bombásztokhoz, a cifra ürességhez... művészi önmeg
tagadással haladunk a majmolás dicső útján." Ezt a lemondó, gúnyos-szomorkás hangot 
azonban mindig felcseréli haragtól lobogó kifakadásokkal, ha a népies irány hátramozdítóira 
fordul a beszéd sora. Közvetlenül a szabadságharc után még így ír erről a tárgyról Szilágyi 
Sándornak: „Iszonyú sok lerugdalni való állat kezdte rágni a bogáncskórót Parnassus körül. 
Nem vagyok azon értelemben, hogy ezt hazafiságból tűrnünk kell. Botot nekik, míg el nem 
rontják a közönség ízlését, vagy el nem csömörltetik az összes szépirodalomtól. Hiszen inkább 
semmi irodalom, mint ily botrányosan infámis! Fel ti jobbak, ti erősebbek: Augiasistállója 
tele van." (1850. okt. 21.) És még két év múlva is, szinte magából kikelve követel a Lisznyaiak-
nak „dorongot és polémiát!" Nem csoda ! Ezek az irodalmi fenegyerekek fenyegették leg
inkább Arany világosan végiggondolt népies elvét és programját. Bizony, ezeknek a tiszteletlen, 
mosdatlan szájú költőcskéknek ököllel népieskedő versei sárbarántását jelentették mindannak, 
amit Arany mint szent eszmét hirdetett — gondolok itt mindenekelőtt Lisznyai „Palóc-dalai"-
nak erre a darabjára: 

Ne falj annyi mézes kását, 
Bizony nem tod a szokását. 

Hej, rotyogó rotty. 
Kedvem volna iddogálni, 
Oszt a szeretőmmel hálni, 

Hej, szotyogó szotty."5 

De a népieskedőknél nemcsak a világirodalmi műveltség ellenőrző és egyensúlyteremtő 
tevékenysége hiányzott, hanem a forradalmi politikai meggyőződés — ami pedig, mint láttuk,. 
már a népiesség két legjelentősebb előfutáránál, Krizánál és Erdélyinél is a népiesség feszítő
erejeként jelentkezett. Arany jószerint Petőfi példájának ösztönzésére szintén magáévá tette 
a népiesség haladó politikai tartalmát és a szabadságharcig töretlen erővel követte az új 
költői irány politikai csillagzatai A szabadságharc után látszólag szakított a népiesség poli
tikai értelmezésével. Viszont semmi csodálni való nincs azon, hogy Ferenc József magyar
országi látogatására a hivatalos részről megkívánt dicsőítő verset nem Arany írta meg, akit 

5 Palóc-dalok. 119. 1. 
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pedig erre eleget noszogattak, hanem Lisznyai.6 Ez az előbb elmondottak után szinte magától 
értetődő, mint az is, hogy Arany a dicsőítő óda helyett ,,A walesi bárdok"-at írta meg . . . 

4. 

Említettem az imént, hogy Aranynak a népiességről, amit hol népköltészetnek, hol 
népiességnek, hol népi-nemzeti költeménynek mond, világosan átgondolt elve és programja 
volt, amelynek megvalósításában teljes következetességgel haladt a maga útján. Ennek a 
hangsúlyozása azért fontos, mert Petőfi elhatározó jelentőségű, merész kezdeményezése 
után, amikor Petőfi már nem állt többé barátként és segítőtársként Arany mellett, Arany 
vállára szakadt a roppant feladat: a népi-nemzeti költészet nagyszerű épületének megalkotása. 
Ezt a feladatot nem egyedül, nem magára hagyatva oldotta meg, ami teljesen lehetetlen 
is lett volna. Már 1847-ben az akkor még ifjú Szász Károly levelére írt válasza, amely még 
egyszer kifejti a népi-nemzeti költészetről vallott felfogását, ezekkel a szavakkal zárul: , , . . . 
mivel ama sallangos költészethez szokott veteránoktól e tekintetben semmit sem várhatunk, 
önöknek, ifjú pályatárs! önöknek áll nyitva leginkább a dicsőség meghonosítni elvégre a 
magyar költészetet az egész Magyarhonban" . . . Szász felfogta az intelmeket és a maja jóval 
szerényebb tehetségét ennek az alakuló, fejlődő nemzeti költészetnek szentelte. De a szabad
ságharc után lassacskán feltámadó irodalmi élet több derék, lelkes munkása vállalt és vett 
részt a nagy feladat megoldásában, így Erdélyi és Kriza, továbbra is gyűjtőmunkával, ere
deti költeményekkel és Erdélyi még elméleti művekkel és versfordításokkal (főleg a dán és 
svéd népköltészetből), Lévay műfordításokkal (angol és skót balladák), Thaly Kálmán spa
nyol balladák és románcok fordításával, Csengery Antal őstörténeti, továbbá eposzról írt 
tanulmányaival, Hunfalvy Pál finnugor (finn—magyar) nyelvhasonlító, a finn és észt nép
költészetet ismertető és műfordítói munkássággal (finn ősköltészet!), Fábián István Kaleva-
forditásokkal; Toldy Ferenc és Salamon Ferenc irodalomtörténeti és esztétikai fejtegetések
kel. Szándékosan hagyom a sor végére Gyulai Pált, aki a szabadságharc után az izmosodó 
nemzeti költészet legfőbb irányítója lett és az is maradt a múlt század végéig. 

A „népi-nemzeti" elnevezés eleinte egyidejűséget foglal magába, mint annak „nép
nemzeti" alakja is: népi, tehát nemzeti is, a nép hangján, nyelvén, a népköltészet friss for
rásából merít,- a gubás emberekkel is szót ért, de mivel a legmagasabb szépségeket a legegy
szerűbb nyelvi és formai eszközökkel ragadja meg: mindenkinek, az egész nemzetnek érthető 
és élvezhető. De már Petőfi és Arany első nyilatkozataiból az világlik elő, hogy az elnevezés 
két tagja a fejlődés egymást követő két szakaszát jelöli meg. Petőfinél: első fokon a nép bevo
nul a költészetbe s ott irányító szerepe lesz; aztán, második fokon: a nép uralkodik a politiká
ban, tehát a nemzet fontos részévé válik s az időközben kifejlődött költészetnek most már 
az egész nemzet közös kincsévé kell válnia. Ha mindez önkényes okfejtésnek hangzanék, 
hallgassák meg erről Arany szavait 1847-ből: ,,A Szépirodalmi Szemle teljesen kimondja az 
én elvemet, melyre én a népies kezdet által készülök: legyen a költészet sem úri, sem népi, 
hanem érthető s élvezhető közös jó, mindennek, kit ép elmével áldott meg isten. De e cél 
elérésére csak a most divatos népies modoron7 keresztül juthatni s azért még népies, for everV* 
Ugyanitt, pár mondattal odább ezt mondja még: „szeretem a nemzeti költészetet; a népiesség 
köntösében még most; később majd pusztán". Egy évtizeddel később így ír Tompának Nagy
kőrösről: „ . . . én nem zengek többé a parasztoknak. — Sok ember még ma is azt hiszi, azért 
ír valaki népi verset, hogy a parasztok gusztusát eltalálja." És ez nem a régi elv megtagadása, 

6 Többen azon a véleményen vannak, hogy „A walesi bárdok" megírása és főleg közlése 
nem is volt olyan bátor tett, hiszen csak a látogatás után 6 évvel jelent meg a „Koszorú"-ban 
és akkor is a költemény címe alatt ez a megjegyzés szerepelt: Ó-angol ballada — tehát Arany a 
költeményt fordításként adta ki. Először is: veszélyes lehetett egy ilyen költemény kiadása 
még 1863-ban is; másodszor: a folyóirat tartalomjegyzékében a cím után ez a megjegyzés 
olvasható: Ó-angol modorban, ami világosan mutatja, hogy eredeti költeményről van szó. 

7 Aranynál a ma már inkább rosszallást kifejező szó mindig „hang"-ot jelent. 
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hanem csak annak a ténynek hangsúlyozása.hogy az új magyar költészet népiből nemzetivé 
serdült. 

5. 

Felserdült nemzeti költészetünk legfontosabb, legdédelgetettebb műfaja a ballada, 
mindjárt utána, de csak utána, az eposz következik. Az eposzról Vörösmarty már a század 
30-as éveiben úgy érezte, hogy idejét múlta — ilyen kétségekkel Arany is viaskodott s íme, 
a szabadságharcot követő gyászos korszak ismét szomjazni kezdte az eposzt s az előbbinél 
tüzetesebb tanulmányokkal előkészíti a talajt s a légkört hiteles eposz írására a magyarok 
őskorából. Mind a két feltételnek Arany tett eleget, olyan módon, hogy a feltételek teljesíté
séből remekművek születtek, de mondhatnók azt is, hogy ezek a feltételek egyenesen Arany 
tehetségének természetéhez voltak szabva, amelyet a „kétszeres objektivitás" parancsa 
jellemzett. Az alakuló új irodalom „könnyű lovassága" kétségtelenül a ballada volt. Tompá
nak „A gólyához" írt allegorikus költeménye, a nyomában támadt rendőrségi hercehurcá
val, megmutatta, hogy másféle „allegóriákéra van szükség, amelyekbe az ellenőrző hivatalok 
nem tudnak belelátni, de amelyeket a nemzet nagyon is jól megért. Az északi — az ó-angol, 
skót és skandináv —• balladák nem epikus, nem bőbeszédű, hanem tömör, drámai, rejtettebb 
előadásmódjukkal valósággal kínálták magukat a tanulmányozásra, hogy a születő új költe
mények mintái legyenek. A kor irodalmi irányítói, elsősorban Gyulai és Erdélyi, összekap
csolták az északi népek balladáinak s a magyar népballadák tanulmányozásának s irodalmunk 
műfaji gazdagodásának követelményeit. „Maga nyelvünk végtelen rugékonysága, forma
bősége, már előlegesen úgy nézendő, mint a legmagasb, legtöbb eszmék befogadására készült 
paloták. Bizony a formai bőség magában raj hagyta köpühöz leszen hasonló, ha bensőleg fel 
nem gazdagíttatik" — írja Erdélyi a Szépirodalmi Lapokban8 a tartalmi megújulás szüksé
géről. Hogy ennek a megújulásnak elsősorban a ballada terén — az északi és székely nép
balladák alapján — kell történnie, annak elvi kifejtése is Erdélyitől és Gyulaitól származik. 
Igen fontos már itt hangsúlyoznunk, hogy a skandináv költészethez számították a finnt is, 
-amelyre már mint rokon költészetre, három évtizeden át állandóan különös figyelmet for
dítottak. Erdélyi ugyancsak a Szépirodalmi Lapokban így foglalja össze erre vonatkozó 
nézetét: , , . . . irodalmunkba talán legsikeresebb volna egészen átellenes művészeti világból 
kölcsönözni új elemet és irányt; s ez az éjszaki, vagy skandinávi népköltészet tanulmányozása 
volna. Ezért valóban, nem fejezhetem ki máskép, igazán irodalmi örömem telt benne, midőn 
Hunfalvy a finn Kalevalát nyujtá olvasóinak, a dolog velejébe ható magyarázatokkal; nem 
különben jó jelnek mutatkozott előttem, midőn e lapokban közzé tett éjszaki népköltészeti 
gyöngyök fogadtatásáról értesültem. Ha egyéb nem, az előadási hang, a balladai menet (mintha 
Arany szavait olvasnók!) már megérdemli, hogy a mi gyakran szétfolyó módjaink mellé 
elsajátíttassák." Nyilvánvaló, hogy sem Erdélyi, sem Gyulai nem a magyar népballadák 
eddig gyűjtött és közzé tett darabjait, hanem, irodalmunkban, főleg német hatásra meg
honosodó ach-os, epikus, terjengős, vizenyős ún. balladai stílus megnyilvánulásait akarták 
kipécézni. Az északi balladák éppen jó alkalmat teremtettek arra, hogy kritikusaink és költőink 
felmérjék a mi balladáink, főleg a székely balladák értékeit, amelyek egyébként rokonvonáso
kat mutattak amazokkal. Ilyen módon magyar hagyományra hivatkozhattak, amelyet a 
legmagasabb színvonalú külföldi példák igazoltak és megerősítettek. Szükségesnek érzem, 
hogy egy ilyen északi balladát legalább részleteiben közöljek itt, az elsőt és legmegragadóbbat 
az Erdélyi fordította darabok közül. 

A csodálatos hárfa 
Svéd népballada 

Egy paraszt lakott a tengerparton 
Ifjú vagyok még! 

8 43. sz. 679. 

410 



Két lánya volt, ezt tudják mindenütt, 
Ó! a keményszívű ! 

Az idősb oly sötét volt mint az éj, 
Ifjú vagyok még! 

És a kisebb fehér, mint fehér nap, 
Ó! a keményszívű! 

Az idősebb lány fürdeni hívja húgát, de haragjában, amiért az olyan szép fehér bőrű, 
bedobja a tengerbe. A fuldokló lány előbb aranyszalagját, aztán aranyékszerét, végül vőle
gényét ígéri nénjének, de ő húga könyörgésére azt feleli, hogy mindez már amúgyis az övé s 
hagyja vízbe fulladni húgát. Egy zenész kifogta a vízből a halott leányt, hófehér melléből 
hárfát, ujjaiból csavarokat készített s aranyhajával felhúrozta a hárfát. A hárfás most új 
hangszerével a halott lány nővéréhez ment, aki éppen lakodalmát tartotta húga vőlegényével: 

„Amint először pendít csak egyet, 
Széken ül a menyasszony és nevet. 
Másodszor amint pendít egy danát, 
Vetkeztetik már a piros arát. 

És amikor harmadik hangot üt, 
Ifjú vagyok még! 

Ágyában az ara holtan feküdt, 
Ó, a keményszívű!" 

Már a költemény elején világos, hogy az idősebbik lány az éj, a fiatalabbik a nap meg
testesülése — az egész ballada jelentése: az éj megöli a napot, a nap megöli az éjt. Teljesen 
újszerű nálunk az ifjú sikoltása, ahogy már a második és negyedik sorban szinte szétszakítja 
az események epikus menetét (Ifjú vagyok még! — Ó, a keményszívű!), de teljességgel új 
az a kemény, kegyetlen realitás (objektivitás), ahogyan a halott lány testéből, ujjaiból, hajá
ból hárfát készít a mester — ilyen iszonyúan valóságos anyagból készül a csodahárfa, amely 
.a gyilkos nővér halálát okozza. A költemény utolsó szakaszában a változatlan formában vissza
térő sikoltások a meggyilkolt lány alakját idézik vissza: a hárfa húrjain az ő hangja sikong, 
bosszút állva a gonosz nővéren és elvégezve így a költői igazságszolgáltatást. Azért elemzem 
részletesen ezt a svéd balladát, amely akkor elsőként jelent meg az északi népballadák közül, 
mivel ez már mintául szolgálhatott irodalmunknak:, mi mindent rejthet egy versbe a költő, 
ha felfogásban, menet-ben és előadásmódban ezeket a balladákat követi. 

A balladák közlése párhuzamosan haladt cikkek, tanulmányok, magyarázatok (sok
szor jegyzetek formájában egész kis tanulmányok!) közlésével a népballadákról, a ballada 
•elméletéről, a műfaj fontosságáról. Nem tudom, előfordult-e már irodalmunk történetében, 
hogy sorozatosan vezércikkek jelenjenek meg egy műfajról, annak fontosságáról mint ahogy 
•ez a balladával történt, a Szépirodalmi Lapokban9 és később a Szépirodalmi Figyelőben.10 

Valamelyes hatással lehetett erre az irodalmi mozgalomra Goetheék „Balladenjahr"-ja, de 
nálunk más volt a politikai-társadalmi helyzet, amely megindította és létrehozta és szeren
csére nem a német minta szerint alakult, amely idegen volt tőlünk, hanem a magyarral rokon 
-északit követte. A szabadságharc leverése és vérbefojtása után, az idegen elnyomás éveiben 
a ballada jelképrendszere azt a szerepet játszotta, mint* Ady szimbolizmusa századunk elejétől 
az első világháború végéig. „Rachel siralma" (1851), „Szondi két apródja" (1856) és „A walesi 
bárdok" (1857) nemcsak célzások és politikai párhuzamok formájában adják elő tárgyukat — 

» 1853. évi. 188. 
10 1862. júl. 24., júl. 31. 

411 



a párhuzamok olyan merészek, hogy a nemzetnek semmi kétsége nincs aziránt, ki is az a Heró
des, Ali basa vagy I. Edward (itt még a sorszám is I. Ferenc Józsefet idézi!). De tovább megyek. 
Sokkalta rejtettebb célzásokkal is találkozhatunk ezekben a balladákban. így pl. „Az egri 
leány" című balladájával kapcsolatban — amelyet, mellesleg, a legmagyarabb ritmusú bal
ladának tartunk —• Arany maga megjegyezte egyik levelében, hogy az (legalábbis a II. része: 
„Rozgonyi püspök palotája nyitva ..." stb.) a „Búsul a lengyel hona állapotján" kezdetű 
lengyel vers dallamára végig énekelhető.11 Mindenekelőtt lássuk a lengyel dalt:12 

Tudnunk kell, hogy erre a lengyel dalra már 1848-ban 6 szakaszból álló szöveg kelet 
kezett, 1850-ben újabb б versszak („Búsul a magyar hona állapotján, mert Kossuth Lajos 
nincsen a kormányán stb.), s végül 1852-ben 7 versszakkal énekelték nálunk országszerte: az új 
szövegből izzó Habsburg- és Haynau-gyűlölet csap fel! Itt csak a 2. versszakot idézem: 

Az osztrák vigad Hunnia gyásztorán, 
Vért ont Haynau a hősök sírdombján. 
De felbuzog a vér, 
Fejére halált kér. 
Éled a harc vihar, 
Győzni fog a magyar! 

Először is: világos, hogy Arany balladájával ezt a lengyel dallamot és a hozzátapadó 
lengyel és főleg magyar vonatkozású szövegeket fel akarta idézni. És az is bizonyos, különösen 
Arany levélbeli közlése után, hogy a ballada olvasóinak és hallgatóinak lelkében a közeli 
múltnak ezek a nagyon erős vonatkozásai meg is elevenedtek! 

Van még egy Arany-ballada, amelynek dallamát ismerjük: a „Zách Klára". Megjelent 
nyomtatásban is, azok között a dallamok között, amelyeket Arany maga szerzett Petőfi, 
Amadé és saját költeményeire (Révai Testvérek kiad. 1884). Az egész kötet dallamai közül ez a 
legszebbik: friss, eredeti, megragadó zene — a többiek műdal-jellegűek, de ez inkább nép
balladáink hangját idézi, mégis úgy, hogy nem másolja azokat. íme a „Zách Klára" dallama: 

11 Levél Csengery Antalnak 1856. jún. 23. 
12 A szabadságharc dalai és indulói 1848—49 zeneszóban. Énekre és zongorára átírta 

Huber Sándor. Rozsnyai Károly kiadása év nélkül. 
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Egyébként „Zách Klára" is, „V. László" is (1853) és „Mátyás anyja" is (1854) tökéletesen 
beleillik a szabadságharc leverése és a kiegyezés közötti korszak érzelmeit, eszméit, remé
nyeit hordozó költemények sorába, az első kettő az idegen uralkodóház hisztérikus túlkapásai
nak ábrázolásával, az utóbbi a nemzeti királyság küzdelmes kialakulásának képeivel; ugyan
csak ide tartozik „Rozgonyiné" (1852), „Török Bálint" (1853), „Kapisztrán" (1855), „Both 
Bajnok özvegye" (1856) nagy nemzeti tárgyak feldolgozásával. 

Hogy a ballada magyar nemzeti műfaj, ezt a felfogást sokan még századunk elején is 
vallották. Adyt ismeretségi köréhez tartozó egyik irodalomtörténész, Pintér Jenő buzdítani 
próbálta balladaírásra. Ady akkor ezt a tanácsot elutasította, sőt verseiben is nyoma maradt 
a rábeszélési kísérletnek': 

„Rossz a világ itt: dacos Hunnia 
Álmodva vívja a régi csatát. 
Veri a Jövőt: balladát akar, 
Balladát, balladát." 

(Menekülj, menekülj innen) 
De a balladaköltészet hatása olyan erős volt, hogy fényét kisugározta a Nyugat-költők világába 
is. Arany kortársa, Thaly Kálmán a magyar „ballada-évtizedben" (1853—1863) elmélyült 
tanulmányok alapján ismerkedett meg a népballadákkal. Megtanult spanyolul, és Arany 
folyóiratába spanyol népballadákat és románcokat fordított, nagy tehetséggel, igazi művészi 
rátermettséggel. A magyar népballadákat is tanulmányozta s e tanulmányok eredményei 
lettek kuruc balladái, amelyek a múlt század végén s századunk elején a kuruc-balladák 
hangjának, verselésének felújításához vezettek (Endrődi Sándor). Később Ady is be tudta 
olvasztani költészetébe ennek a régi műfajnak jelképrendszerét, az Endrődi-féle búsmagyar
kodás helyett, persze, élesebb politikai szándékkal. Ez a hang, az Arany-balladák és Kuruc-
balladák hangja Adytól eljutott egészen Tóth Árpádig, akinek finom nyugat-európai hangját 
és verselését új erőteljes vonásokkal gazdagította énnek a régi magyar műfajnak és erőteljes 
népi hangnak felelevenítése. Hogy az aranyi balladának és így az Arany megfogalmazta és 
megformálta népiességnek kisugárzása — ilyen erős és eleven, annak bizonyítására csak 
egy-egy versszakot mutatok be Arany Zách Klára, Ady Esze Tamás komája és Tóth Árpád 
Elég volt a vágta című verseiből: 

Arany: 
Királykisasszony kertje 
Kivirult hajnalra: 
Fehér rózsa, piros rózsa . . . 
Szőke leány, barna. 

Ady: 
Gábor fiam Bécsé, 
Oda is van nőve. 
Örzse lyányom a Krisztusé, 
Papok szeretője. 
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Tóth Árpád: 
Lassan, lovam lassan, 
Elég volt a vágta, 
Vén legénynek tempós már a 
Kengyelvasba hágta. 

6. 

Az eddigiek folyamán már betekinthettünk Arany népiességének elméletébe és gyakor
latába. De tovább kell vizsgálnunk, még tüzetesebben: mi volt Arany költői módszere prog
ramjának megvalósításában, milyen mintákat követett a tervezésben és hová nyúlt építő
anyagért a népi-nemzeti költészet nagy művének megalkotásánál. Sokak szerint népi költővé 
akkor lesz valaki, szükségszerűen és magától értődőén, ha szegény sorsú családba születik. 
Meggyőző példaként lehet erre idézni a zsellércsaládból származó Burnsöt, Bérangert, aki 
nyomdászinasként kezdte pályafutását; Petőfit, aki iparosgyerek, Arany, aki paraszti szár
mazék volt és végül Sevcsenkót, aki még éppenséggel jobbágysorban született, s pártfogói 
ifjúkorában vásárolták meg szabadságát a földesurától... Azonban a népi származás nem 
minden, afelől még az „érthetetlen szépségek" énekese is lehetne a költő, mint pl. Kis János, 
Berzsenyi felfedezője, aki jobbágynak született s csak a gimnázium padjai közt szabadult 
fel, s a Kazinczy eszményítette „fennköltészet"-ért lelkesedett; vagy Szabó Lőrinc, aki moz
donyvezető fia volt, s a „nyugatos" költői irány híve lett. A népi származás, természetesen, 
igen becses útravalóval látja el a költői pályán elinduló ifjút — ez az útravaló: egészséges 
ösztön, ép nyelvérzék, a szülőföld népköltészeti hagyománya. De ha mindezek alapján népi 
hangú és szellemű és mégis, új egyéni költészetet akar kialakítani, ezt csakis úgy teheti, ha 
a világirodalom remekeiből merít indítást és bátorítást s az idegen költői műfajokat a hazai 
népköltészet hangján és dallamával, de teljesen egyéni átéléssel formálja meg nemzete nyel
vén. Ilyenformán a külföldi remekműveket voltaképpen nem azért kíséri figyelemmel a költő, 
hogy utánozza őket, hanem sokkalta inkább azért, hogy a készülő új nemzeti műfajok súlyát 
és erejét azokéval összemérje. Ez a népiességnek a költők gyakorlatában igazolt elmélete. 
Valamikor Kazinczy irodalmi pápasága idején, az idegen műfajok és művek szolgai utánzása 
és egyáltalán az idegenszerűség meghonosítása már jogcímet adott bárkinek az irodalmi 
rangra. Az utánzás nemcsak megengedett, de kötelező módszer volt. Vörösmarty „Zalán 
futása", ami nagyszerű huszárvágással pótolta hiányzó eposzunkat, mindvégig azért talál
kozott az agg mester elutasításával, mivel az ifjú költő eredeti képeket, hasonlatokat, költői 
dikciót és horribile dictu: merőben új hitregevilágot alkotott, ahelyett, hogy Homéroszt és 
Vergiliust követte volna mindezekben — úgy, hogy e nagy mesterek műveinek mentől több 
részlete szembeszökően átüssön az új művön. Példának hadd idézzem erre Horváth Ádám 
„Hunnias"-át, amely művében a szerző minden hasonlata után lapalji jegyzetben jelzi Vergi
lius és Ovidius megfelelő sorait, ahonnan a magyar költői alakzat származik, hogy véletlenül 
meg ne vádolják eredetiséggel. Nem kétséges, hogy Kazinczy ezért a művéért zárta szívébe 
a költőt, nem pedig népköltészetből lelkezett verseiért. 

Arany kíméletlen gúnnyal ostorozza az ilyenféle idegen-majmolást, Kazinczy és Döb-
renteni sonettóinak megunt uralmát, amelynek visszatérése szüntelenül fenyeget. De hát mi 
Aranynál az eredetiség mértéke? Az hogy ő sohasem hatásokat vesz át idegen művekből, 
hanem indítást, de ezt is csak akkor, ha ezt az indítást a hazai népköltészetben és általában 
néphagyományokban igazolva látja, és ha tud hinni abban, hogy ilyen módon merőben eredeti 
és teljességgel magyar műalkotás születik.12*1 A szabadságharc után botladozva megindult 

12a Amikor Szilágyi István 1854-ben Faust-szerű mű írására sarkallja, mereven eluta
sítja az ajánlatot, ezzel az indokolással: „1-mo mert nem vagyok Goethe, 2-mo mert ha Goethe 
volnék, sem vesztegetném erőmet, oly mű utánzására, milyen csak egy lehet eredeti." 
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irodalmi élet irányítói, elsősorban Toldy Ferenc (1851-től az Üj Magyar Múzeum Szerkesztője),. 
Gyulai Pál és Pákh Albert (1853-tól a Szépirodalmi Lapok szerkesztői), de újjáéledő irodal
munk egész szelleme nemzeti tárgyú balladákat és — ismét! — nemzeti hőskölteményeket 
vár. Arany már 1852-ben megírt egy ilyen nemzeti tárgyú balladát: a „Rozgonyiné"-t és egy 
kis nemzeti hőskölteményt, vagy inkább ős-költeményt: a „Keveházát". Mind a két költemény 
igen alkalmas rá, hogy velük kapcsolatban tisztázzuk Arany eredetiség-fogalmát, másrészt 
mind a két kis remekmű eligazít bennünket abban a kérdésben is, hogy honnan veszi Arany 
a mintákat, amikor sorra megalkotja zsendülő nemzeti költészetünk új műfajait. 

Rozgonyiné tárgya: a magyar múlt egy hősi mozzanata, hőse nem férfi, hanem nő 
s a ballada éppen a női lélek hű rajzával keltette a legnagyobb feltűnést. Mindenki a magyar 
népköltészetből sarjadottnak érezte e verset, s ha a legilletékesebb személy, a költő nem 
nyilatkozott volna a ballada fogantatásáról, ma is alighanem szentül hinnők, hogy a költe
mény minden külföldi indítástól mentes. Legfeljebb Petőfire lehetne gondolnunk, aki szintén 
írt három balladaszerű verset is ugyanebben a ritmusban. Hogy Arany ezeket sem hagyta 
figyelmen kívül, arra mutat mindjárt a második versszak bátor asszonánca (jársz-é — páncél) 
— Petőfi „A jó tanító" és „Dobzse László" és „Bánk bán" című költeményeiben is ilyen nyers 
asszonáncok fokozzák a népies hatást (orra — borral; pogányfej — buzogány helyt; elorzá 
— az ország.) De Arany verselésében itt találkozunk valami egészen új sajátossággal — amit 
később olyan művészi fokra emelve annyiszor tapasztalhatunk majd nála—: a középrímeket, 
amelyek már kétségtelenül az ó-angol balladákra mutatnak: 

„Félve tartod a nagy kardot" 
„Csillámlik a . . . villámlik a" stb. 

Eleinte csínján bánik a költő ezzel a középrímeléssel, de amikor felforr a küzdelem levegője, 
az egész szakaszban egyetlen sor kivételével mindjárt páratlan sorban középrímek feleselnek 
izgatottan egymással: 

„Pogány török a Moráván 
Érkezik új haddal: 
Most vitézek hajós népek! 
KÖzül-akarattal!" 
Maga vixé Rozgonyiné 
Ellenök a gályát, 
Követ/ a sok dalia 
Lobogós ruháját." 

Már Riedl, Elek Oszkár és Voinovich vizsgálták az ó-angol balladák13 hatását Aranynál, de 
aki hatást, idegen elemek átvételét akarja kimutatni Aranynál, az bizony vajmi kevés vagy 
éppen semmi eredményt nem ér el, — hiszen például a középrímelést is megtalálni, ha ritkán is, 
népdalainkban. Ez a verssor „Én kegyesem, szép hitvesem" egyenesen Erdélyi népköltészeti 
gyűjteményének egyik dalából került át a balladába. De adjuk át a szót magának Aranynak: 
„Rozgonyinét én nem tartom valami jónak, akkor is megírtam; nem tartom.pedig azért, 
mert messze maradt a kivitelben a körrajztól, miképpen én azt képzeletemben kicirkalmaztam: 
no.de ti megdicsértétek, lelketek rajta. Azt azonban nehezen hinnéd, hogy e népies jószág 
éppen a külföld tanulmányozásának eredménye, s előképe ama scot balladákban van meg, 
melyek ezerszerte inkább balladák, mint azon ach-os és oh-os história, mit azokból később a 
németek gyártottak . . . De én vandáli módon jártam el az utánzásban; nemcsak Arthus 
király, Sir Patrick stb. neveket változtattam meg, nemcsak a szépen sántító trochaeusokat 

13 Itt elsősorban a „Sir Patrick Spens" merül fel, mint kiindulási pont: ezt az ó-angol 
balladát Arany ez idő tájt fordította — mindenesetre a Rozgonyiné megírása előtt már ismerte. 
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cseréltem fel a kevésbbé művészi népdalformával, nemcsak a mese helyett egészen újat köl
töttem: de ezen felül a scot élet helyen magyar életet mertem vázolni; utánozva egyedül a 
ballada menetetét, ezt is csupán azért, mert népdalaink s egy-két igazán a néptől eredt balladáink 
folyamával bámulatosan megegyez; de persze a költeményből semmi ilyes ki nem látszik, 
semmi, de semmi stúdium belőle ki nem rí, éppen oly kevéssé, mint a TOLDI-ból a Frithiof-
rege vagy a Nibelungen vagy (nevess nem b á n o m ) . . . . Homér !"14 

Hogy honnan kapta az indításokat Arany a másik, már valójában a magyar költészet 
fejlődésében előzmény nélkül előbukkanó, csodálatos kis eposzának megalkotásához, azt 
irodalomtörténészeink hamis nyomokon kutatták, és mivel erről Arany nyilatkozataiban 
semmi érdemlegest nem találtak, a helyes nyomra rábukkanniuk máig sem sikerült. Gyulai, 
aki ismertette a költeményt,15 bár kiemeli Arany „ritka nyelvhatalmát és technikai könnyű
séget", meglehetősen értetlenül áll az eposz igazi értékeivel szemben: hangsúlyozza, hogy 
itt nem találjuk ,,sem Arany plasztikáját, sem mély lélektani felfogását, mik annyira hatal
mában" . . . ,,A tárgyhoz képest bizonyos homályban jelennek meg hősei" — folytatja kifo
gásait Gyulai, s ezt a megjegyzését azzal mentegeti, hogy a költő „őstörténetünk legrégibb 
szakaszából vette a tárgyat s e korból csak néhány száraz adat jutott ránk". Tehát: homály, 
ossiáni homály: „távolról halljuk a harci zajt, s a jelenetek mintha elmosódó álomképek 
volnának." Voinovich is Ossziánt emlegeti: „van az egészen valami ossiani: mindent a múlt 
ködén át látunk, megnagyítva és sejtelmessé emelve." 

Én először is nem látok semmi homályt, semmi álomszerűt, semmi ködöt a költemény
ben. És így semmi ossziánit. Mindössze arról van szó, hogy az eddig szokásos hősköltemények 
helyett, amelyek Aranyhoz is eddig oly közel álltak, a „Keveházá"-ban ősköltemény alkotására 
tett kísérletet és mindjárt hozzá kell tennünk ez a kísérlet remekül sikerült. Az indítást itt 
nem az Ossziánból vette Arany, hanem nyelvrokonaink őskölteményéből, a Kalevalából. 
Nem találjuk itt meg sem az Osszián lebegve szétfolyó ritmusát, a szaggatott rímtelen sorokat, 
sem azt a gyászos, borongós hangot, amely az Ossziánon elárad, ellenben a Kalevalára jellemző 
és persze a magyar költészetben is ősi formaként ismert 4//4-es tagolású 8 szótagú hangsúlyos 
ritmust és az alliterációnak olyan egész szakaszokat átszövő, csoportos alkalmazását, ami 
sem az Ossziánra sem az Eddára, egyedül a Kalevalára jellemző: 

„Áradj folyam / / ma vizözönt, 
Holnap frabod / / vértől kiont, 
Holnapután / / könny neveli: 
Anyák / keserves / / könnyei."16 

Különös már magában véve az a változás, amit a verssorok hosszúságában látunk. íme: a 
magyar 12-es felülmúlhatatlan mestere észrevette, hogy ezek a hosszú sorok lomhán epikusok, 
sok felesleges szót elnyelnek17 s az ősi kor eseményeit fürgébben pergetik és tömörítésre is 
alkalmasabbak ezek a feszültséggel telített rövid sorok. Egy hős helyett három: Kéve, Béla, 
Kadosa — ez is Kalevalái: nem egyes hősök egyéni vállalkozása és lelki állapotának vagy 
helyzeteinek rajza, hanem két vagy három hős közös vállalkozása (Väinänöinen, Ilmarinen, 
Lemminkäinen) és a vállalkozás sikeréért vívott emberfeletti harc (pl. a három hős harca 
Louhival a Szampóért). 

14 Levél Pákh Albertnek, 1853. febr. 6. 
"Szépirodalmi Lapok 1853. febr. 24. 
16 A sornak ilyen ritmikai tagolása: 2—3 // 3 vagy 3—2—3 mindaKatevala eredeti 

öBzövegében, mind Vikár fordításában elég gyakori: „Sanat / suussani // sulavat" 2—3-r3 
vagy „Lyökämme / käsi / kätehen" 3—2—3 / „csak a/ vállait / veregesd /" 2—3—3; „vőle
gény / öcsém / szerettem" 3—2—3. 

17 Arany maga nevezi a magyar Sándor-verset lomhának egyik bírálatában (Szász Gerő 
költeményei). 
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Megengedem: meglepő ez a vélemény. Mert: tegyük fel, hogy az előbb elmondott 
párhuzamok a Keveháza és a Kalevala között valószínűek — dehát honnan ismerte volna 
Arany a Kalevalát már ebben az időben? — hiszen az irodalomtörténet nem tudott Aranynak 
olyan nyilatkozatáról, amely ezt a feltevést kétségtelenné tenné. Erre azt kell felelnem, hogy 
mindez már nem feltevés, hanem határozott állítás és a későbbiek során látni fogjuk, hogy az 
állítást Arany maga is megerősíti. Irodalmunk és közönségünk kapott ízelítőt a finn népköl
tészetből már 1841-ben. Ekkor jelentek meg az Athenaeum lapjain északi rokonaink nyelvét 
és népköltészeti kincseit tanulmányozó nyelvtudósunk, Reguly Antal levelei. Barátjához írt 
egyik levele ad Magyarországon először ízelítőt a finn népköltészetből és ez az első közlemény 
magyar szempontból felbecsülhetetlenül értékes: a közölt népi költemény őrlő-dal. Magyará
zatképpen ezt fűzi a vershez Reguly, akinek finnből készült első művészi fordítását olvas
hatjuk itt: „E dalnak szerzője egy finn paraszt nő. Ő ezt egy kézmalom forgatásánál éneklé, 
hogy vele nehéz munkáját könnyebbé tegye." Mintha a Gellért-legenda szavait hallanók, 
azzal a különbséggel, hogy itt a hallgató nem elégszik meg a dal dicséretével: lejegyzi teljes 
szövegét. Reguly a finn őrlő-dal közlésével már nyilván azt a meggyőződését akarja honfitársai 
lelkébe oltani, hogy hiányzó ősköltészetünk darabjai finnugor nyelvrokonaink népköltészeté
ből sikeresen pótolhatók. Ez az őrlő-dal egyébként, amint várható is, nem az őrlésről, hanem 
szerelemről szól. íme egyik részlete, amely már alkalmas lehetett arra, hogy az érdeklődőknek 
felfedje a kalevalai ritmikát, gondolatpárhuzamot és alliteráció-rendszert: 

, , . . . Hogy nem hallatszik aranyom 
Konyha előtt kopogtatni, 
Udvarban fát hasogatni, 
Sövény-ajtón faragdálni, 
Ablakom alatt andalogni — , 
Jőj , szegényke, szűk bölcsőmbe, 
Lépj, kedves, meleg ágyomba. 
Nem hívlak épen erősen, 
Csak ha lényed hozzám hozhat, 
Véred keblemhez vezethet. — 
Aztán te ágyamba lépvén, 
Szorulj, szorulj kis madárkám, 
Közelb hozzám, aranyocskám!" 

Igen fontosnak tartom még Regulynak az őrlő-dalhoz kapcsolódó e szavait: „A finn nép oly 
gazdag dalokban, hogy ha tudnék magyarul verselni, elönthetnélek benneteket velők. Magyar 
nyelvre fordítani őket, mely rokon szellemű, és hasonló módon fejezi ki magát, igen könnyű 
és hasznos volna. Rajta mind vissza lehetne adni, mit a finn költő gondolt s össze lehetne 
hasonlítani magyar és székely népdalokkal. A moldvai csángóknál is reménylek hasonlókat 
találhatni." 

Egy évvel előbb, 1840-ben ugyancsak az Athenaeumban jelentek meg Erdélyi és 
Kriza népdalszerű költeményei (és Erdélyi politikai egyenjogúságot követelő versei, szintén 
1840-ben!). Gondoljuk el, milyen mohó vággyal olvasták elsősorban éppen ők a Reguly 
közölte rokon dalt és a magyar, székely és csángó népköltészetre utaló szavakat! De olvas
hatta Reguly leveleit Petőfi is, aki három évvel később küldte első verseit az Athenaeumnak, 
és olvashatta őket Arany is. Erdélyi két évvel később, névtelenül, cikket írt a „Regélő Pesti 
Divatlap"-ba Finnország népköltészetéről — a cikk először ad hírt a magyar olvasóknak — 
és íróknak —• a Kalevaláról. Erdélyi magyar népköltészeti gyűjteményének első kötete 1847-
ben jelent meg — az előszó hivatkozik Lönnrotra, akinek módszerét: a variánsok egybe
olvasztását a magyar gyűjtő is követte. Tudjuk, mennyire becsülte Arany Erdélyit („Az el
veszett alkotmány" és a „Toldi" jutalmazása idején Erdélyi a Kisfaludy Társaság titkára), 
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s ha Arany figyelmét kikerülte is Reguly útilevele és versközlése, és a Regélő Pesti Divatlap 
cikke: Erdélyi népköltészeti gyűjteményének bevezetőjéből már értesülnie kellett a Kale
valáról — hiszen a gyűjteményt jól ismerte, többször fordult hozzá tárgyért és anyagért, 
„A magyar népdal az irodalomban" című értekezésében és leveleiben több ízben idéz Erdélyi 
tanulmányának anyagából . . . 

A szabadságharc után a Toldy Ferenc szerkesztette Új Magyar Múzeum tett legtöbbet 
annak érdekében, hogy a költők érdeklődése a magyarság eredete, ősi műveltsége s a pogány 
vallás kérdései felé forduljon. Mindez tudott tény, de az már kevésbé, hogy az Új Magyar 
Múzeum közölte már 1851-ben, jan. 18-án az első tüzetes és rendkívül érdekes tanulmányt 
a finn ösköltészetröl: „A finn régi történet és hitrege" címmel. Ez a cikk részletes elemzését 
adja a világ teremtéséről szóló ősrunóknak, hangsúlyozva, hogy ezek közül .több dal ezer 
évnél régebben keletkezett. De ez a cikk azért igen fontos, mert nálunk először közöl négy 
részletet is a finn ősköltészetből finn nyelven s mindjárt utána a szó szerinti fordítást, amely 
azonban művészi fordítás igényével lép fel. Egy Kalevala-részlet is szerepel az idézetek között 
szintén finnül és magyarul. A négy részlet közül csak egyet mutatok itt be, azt, amelyik bárnu. 
latos bravúrral a finn /alo Jumala j-alliterációjat a magyarban is j szókezdő hanggal adj a 
vissza: 

„Kauhan katsoin luojan suuhun, 
Partahan jalon Jumalan. 

Magyarul: 
„Soká néztem a teremtő száját, 
Szakállát jeles Jumalának," 

A cikkíró és a kitűnő műfordító: Hunfalvy Pál volt, az ismert nyelvtudós, aki első ízben 
mutatkozik itt be a népköltészet finom érzékű ismerőjeként és tolmácsolójaként. Ezt a cikket, 
benne a finn nyelvű runo-részleteket már kétségtelenül olvasta Arany! Bizonyíték erre az 
a tény, hogy Arany az Új Magyar Múzeum 1850—51-i évfolyamának egyik közleményéből 
vette ,,A hamis tanú" című költeményének anyagát, Szabó Károly kőröstarcsai helynevek
ről szóló értekezésének egyik jegyzetéből. Egyébként is Aranynak minden oka megvolt rá, 
hogy gondos figyelemmel olvasgassa ezt a folyóiratot, hiszen őróla és Tompáról is közölt 
bírálatot. 

Mindezeket szükségesnek láttam elmondani, annak az állításomnak indoklására, hogy 
Arany a finn ősköltészet lényeges vonásaival 1851 legelején megismerkedett s az innen kapott 
indításokból született meg a Keveháza. És itt még valamit el kell mondanom, ennek a kérdés
komplexumnak záradékául. Különös, módon senkinek sem tűntek fel eddig a Keveházának 
ezek a sorai: 

Hol egy paripa mint a téj? 
Másik fekete, mint az éj? 
Kövér, hibátlan harci ló: 
Ezt kívánja Hadúr s Manó". 

Világos, hogy a magyar költészetben eddig használatos ősmagyar hitregei dualizmus
hoz képest új kettős istenséget találunk: Hadúr a fény, a harc istene, a segítő égi hatalom, 
Manó pedig a sötétség, a pusztulás istene. Nem kétséges, hogy itt Arany a finn Mana ( = a 
pokol, a pusztulás, a halál istene) és magyar manó szavakat rokonító szóegyeztetést tette 
magáévá, tehát a Keveháza előbb idézett részletében finnugor istenség szerepel Hadúr ellen
feleként.18 

18 Ez aszóegyeztetés tudvalevőleg Csengery Antaltól, Arany pártfogójától és barátjától 
származik. Eleinte baráti — akadémiai — körökben szóbelileg terjedt, később nyomtatásba 
megjelent Csengerynek „A magyar ősvallásról" írott tanulmányában (1870), akadémiai elő
adásában először 1855. jún. 11-én fejtette ki. 
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A Keveháza egyszeri csodáját még egyszer megismétli Arany egy évtizeddel később: 
ekkor írja meg „Rege a csodaszarvasról" című remekét, szintén kalevalai indításra. Időközben 
elmélyítheti Kalevala-ismeretét, hiszen Pákh és Gyulai lapja, a Szépirodalmi Lapok 1853-
ban svéd, dán, litván és spanyol népballadákon kívül sorozatosan közöl ismertetéseket és 
művészi fordításokat a Kalevaláról Hunfalvy Pál tollából. Az első hosszú tanulmány lap
számra közöl kétnyelvű részleteket, egymás mellett a finn és a magyar szöveget, úgy, hogy 
a magyar fordítás segítségével az egyszerű olvasónak is lehetősége nyílt a finn eredeti nyelvé
nek, ritmusának, de főleg alliteráció rendszerének tanulmányozására. A második Kalevala
hullám éppen egy évtized múlva érkezett el Aranyhoz: ekkor lép be a magyar irodalmi életbe 
Fábián István, aki a Kalevala nagy részét magyarra fordította. A Kalevala első két éneke 
a Magyar Nyelvészet 186l-es évfolyamában folytatólagos közlemények formájában megjelent. 
Arany ekkor már Pesten van, és amikor a Szépirodalmi Figyelőt megindítja, folytatásokban 
közli a Kullervo-énekeket Fábián fordításában. Ennek a második Kalevala-hullámnak indí
tásából született meg a „Rege a csodaszarvasról", amelyben Arany másodszor — és utoljára 
— megkísérli a lehetetlent: ősköltészet megalkotását néhány „száraz" adalékból — a kísérlet 
másodszor is, mint egy évtizede a ,,Keveházá"-ban olyan nagyszerűen sikerült, hogy ma már 
bízvást mondhatjuk: ez a két kis remekmű olyan tökéletes módon fel tudja idézni a régmúlt 
idők légkörét, a hang hamisítatlan költői naivitása és ereje, egyszerű és varázsos zenéje való
ban pótolni tudja hiányzó naiv eposzunkat, amelynek hiánya egy életen át nyomta, gyötörte 
Aranyt. Mind a két költeményét betétként írta egy-egy nagy eposzába. A vRege a csoda
szarvasról" be is került a „Buda halálá"-ba, a „Keveháza" a tervek szerint a „Csaba 
királyfi" betétje lett volna. De mind a két költemény szétfeszít minden keretet, amelybe 
beleillesztik, és teljesen külön egyéni életet kezd élni . ' . . 

1863-ban jelenik meg Kriza népköltészeti gyűjtése, amelyből előzetesen szintén Arany 
lapja közölt mutatványdarabokat. Párhuzamosan jelentek meg ezek a Kullervo-énekkeí, 
meg a svéd, dán, skót balladákkal, no meg Arany „Daliás idők" című új elbeszélő költeményé
ből vett részletekkel. S amikor a Szépirodalmi Figyelő 1863. aug. 21-i száma tanulmányt közöl 
a népköltészetről, a szerző, Szabó Sámuel már mint ismert tényt tárgyalja a finn és a székely 
népköltészet rokon vonásai t . . . 

Megdől tehát az a makacs állítás, hogy Arany csak 1871-ben ismerkedett meg a Kale
valával, amikor Barna Ferdinánd els<5 teljes Kalevala-fordítása megjelent. Valótlannak bizo
nyult az az állítás is, amely szerint Arany feljegyzéseiben semmi nyoma nincs annak, hogy a 
Kalevalát ismerte volna. Főtitkári jelentései közt sikerült találnom egy kézzel írott lapot, 
amely a Kalevaláról formált értékelését is tartalmazza. A jelentés Barna Ferdinánd finn és 
magyar ősköltészet rokonvonásairól szóló akadémiai előadását bírálja — íme, Arany jelen
tésének idevágó részlete: „A finn költészetről, tekintettel a magyar ősköltészetre" az akadé
miai Értekezések során leendő kiadásra méltónak ítélem mint amely a II. részében igen érdekes 
és sok újat tartalmazó összehasonlítást teszen a finn költészet — különösen a Kalevala — 
s a magyar — jelesül a székely népköltészet között; III. részében pedig a finn rege isten
ségeit a magyar népi hagyományokban elég szerencsésen nyomozza."19 

• Arany kézírásos jelentésének keltezése 1870, de, természetesen, Arany csak az esetben 
írt ilyen határozott ítéletet, ha már jóval előbb alaposan foglalkozott a tá rggyal . . . 19a 

19 A.szerencsés nyomozás egyébként Csengery régebbi szóetimológiájára a már említett 
Mana-manó egyeztetését is érinti, lényegében elfogadva, kisebb módosítással, Csengery gon
dolatát. (Barna Ferdinánd : A finn költészetről, 109. 1.) 

i9a Egyébként Arany „széptani jegyzeteiben is megemlíti a Kalevalát, mint „a ve
lünk újabb időben rokonságba hozott finnek" eposzát. 
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Tanulmányom elején említettem a dán Vedel népi balladagyűjteményét 1591-ből. 
Arany egyik cikkéből világosan kiderül, hogy ha angol fordításokból és ha töredékesen is, 
ismerte a világnak ezt az első népköltészeti gyűjteményét is. Sőt félreérthetetlenül vall arról 
is, hogy ezek a régi dán balladák bátorságot adtak neki „hogy balladaköltészetünket ez irány
ban törekedjünk megújítani".20 Ismerte a „Sáhnámét" és a hindu eposzok egyes részleteit. 
A „Sáhnámé" legfontosabb tanulságát, hogy ti. a féktelen szenvedélyek felidézte végzet 
egész nemzedékeket pusztít el, a tervezett nagy hun eposzban akarta ábrázolni és elkészült 
darabjában, a Buda halálá-ban ez a motívum már erőteljesen jelentkezik is.21 

A világirodalom roppant skáláját tudta átfogni, de ha alkotni kezdett, mégis mindig 
természetes ösztönét és népe dalainak parancsoló, hívó hangjait követte. így lett nemzeté
nek az a költője, aki műveivel nemzedékek mulasztását tudta pótolni. Petőfi elindította, 
Arany sok nehéz küzdelem árán diadalra vitte a népies költéseeti irányt és befejezte a nem
zeti költészet megalkotásának nagy munkáját. Követői csak tökéletes formáit, a verselés 
kimunkált fogásait vették át tőle, már nem égett bennük az újnak, a nagynak az a lázas 
keresése, ami Aranyt jellemezte. Egy fél évszázadnak kellett eltelnie, amíg támadt egy új 
költő József Attila, aki jószerint Arany költői módszerét követve magatartásával és élet
művével, új, modern megfogalmazását adja a népi költészetnek. 

Géza Képes 
ON THE DEVELOPMENT OF THE POPULAR-NATIONAL TREND IN HUNGÁRIÁN 

POETRY 

The populär trend in poetry and the figure of the populär poet were born under the 
influence of the romantic movement and of the French Revolution. The prototype of the 
populär poet was Burns, the peasent bárd. 

Populär poetry rose to great importance in Central Europe (Petőfi), in Eastern Europe 
(Shevchenko) and on the Balkan Peninsula (Boteff) where the fight against colonial and feudal 
oppression on the one hand, and for the creation of national poetry on the other, was led by 
eminent poets. 

In Hungary, the pioneer of populär poetry w^s Petőfi, who in January 1847, aided 
by his faithful friend Arany, launched a fight for the victory of the popular-national trend 
in poetry. In the sad period after the defeat of the War of Independence a heavy task weighed 
on Arany: to continue and accomplish the work started by Petőfi, to build national poetry on 
a populär basis. The two most important literary genres in the decade following the defeat 
of the War of Independence were the epic, dealing with the prehistory of the nation, and 
the bailad of national subject. These poems — particularly Arany's ballads — enabled their 
author to express the griefs and hopes of the nation, and in the hard times of political 
oppression they were equivalent to revolutionary deeds (The Bards of Wales, The Maiden 
of Eger, Klára Zách, László V.). 

Arany, while filling a gap of many generations in Hungárián poetry, kept in constant 
touch with world Iiterature. He was equally familiär with the masterworks of classical and 
populär poetry. His ballads were inspired by the northern (Danish, Swedish, Scottish, Old-
English) and, of course, also by Hungárián folkballads. His epics bear the influence of the 
Iliad and the Odyssey, the Frithjof-saga, the Nibelungenlied and the Shahname. Up to now, 
our literary history has ignored that Arany knew the f olk poetry of the Finns and the Kalevala. 
The pressent study shows the impact of the Kalevala on two epic poems by Arany. Both of 
these poems, Keveháza (1852) and The Tale of the Miraculous Stag (1863) deal with the pre
history of the nation. The author of the present study proves by documents that before writing 
these poems, Arany was influenced by the Kalevala. Their conception, the tone and rhythm 
and, last but not least, their alliteration system show doubtlessly the inspiration of the 
Kalevala. 

20 Arany János hátrahagyott prózai dolgozatai II. köt. 147. 1. 
21 „ . . . a hún regéből egy magyar SAHNAMET kell dolgoznom" — írja Tompának 

1855. dec. 23-án, Nagykőrösről. 
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