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Az eposz mint össznemzeti műfaj 

A Világos utáni korszak gondolkodóinak romantika-ellenessége abban is megnyilvánul, 
hogy minél kevésbé akarnak a képzeletre hagyatkozni, s a regénytől éppúgy, mint a történet
írástól vagy az eposztól: valódiságot, hitelességet követelnek. A történelmi regény éppúgy 
forrásokra támaszkodik ekkoriban, mint a költői elbeszélés. A nemzeti jelleget ez a kor megbíz
ható adatokból kívánja meríteni, az epikai cselekményben nem kedveli a véletlent, a meglepőt, 
a meghökkentőt. A motiváció rendszere okszerűekké és szükségszerűekké avatja az emberi 
cselekedeteket, — a cselekmény pedig a jellemek kölcsönhatásainak okozatiságából, szükség
szerűségéből jön létre. A „nemzetinek" kategóriájába a Világos utáni korszak a „valóságosét" 
is belefoglalja; Salamon és Gyulai a regénytől a nemzeti típusok olyan hiteles és „megbízható" 
ábrázolását kérik számon, mint aminővel Arany eposzai szolgálnak. A pazarló képzelettel, 
de elégtelen motivációval, s vékony történelmi forrásanyaggal dolgozó Jókai iránt ezért mind
végig bizalmatlanok. A regény nemzeti jellegének egyik legfőbb kívánalmává válik a lélektani 
és jellemrajzi motiváció mint a valódiság, a magyar valódisághoz kapcsolódás egyik biztosí
téka. Gyulai, de még inkább Salamon, a fejlett, külföldi regényművészet eljárásait ily módon 
a magyar regény fejlődési körülményeivel s a nemzetiesség iránti igényükkel is egyeztetve 
állítják példaként a hazai irodalom elé. 

Salamon szerint „jellemfestés nélkül írni elbeszélő művet annyi, mint katonák nélkül 
akarni háborút folytatni" (Beszélyek); a lélektani realizmustól Salamon az utánzáson túlhala-
dást s a regényművészet nemzetivé áthasonítását várja. Mert szerinte csak így lehet eljutni 
az „általános emberihez", melynek érvényesítése nélkül a nemzeti is csonka marad: „A köl
tészetben leglényegesebb kellék a lélektani igazság és hűség; — a költői tehetség legcsalha-
tatlanabb jele az emberi lélek találó utánzása szóban és cselekedetben; a mű becsét azon 
lélektani igazság határozza el, mely alapjául szolgál, s azon részletek, melyek e lélektani 
igazság fejlesztései a megtestesített egyénekben" (uo.). 

Mindez, természetszerűleg, érvényes az eposzra is, — sőt, Arany és Gyulai szerint ott 
még könnyebben meg is valósítható. A regény áthasonulatlanságáért, szerintük, kárpótol 
az eposzban már megvalósított nemzeti jelleg, — az átmeneti korszak amúgy is jogosulttá 
teszi az eposzt, ezért tehát Gyulai szerint szükség van az eposz egy nemzeti, modernizált 
változatára: „Azt akarom bizonyítani, hogy nálunk több fogékonyság van az eposzra, mint 
bárhol másutt, de hogy e fogékonyságot igénybe lehessen venni, epikusainknak nem lehet 
a régi úton járniok, sem akkor, ha a valódi eposzt akarják pótolni művészi úton, sem akkor, 
ha a romantikai eposz bármelyik nemében kísértik meg erejöket" (Szépirodalmi szemle). 
Gyulai — Arany nyomán — azt hirdette, hogy az eposznak elsősorban a nemzeti eszme ad 
létjogosultságot: „Hitte (ti. Arany), hogy korunk vezéreszméje, a nemzetiség, sokkal terméke
nyítőbb hatású az eposzra, mint bármely más műfajra." (Arany-emlékbeszéd). Arany Hebbel-
bírálatának eszméit elfogadva, Gyulai hisz az eposznak a regény mellett is fennálló időszerű
ségében: „Vajon a regény adhatja-e azt és úgy, amire az eposz képes? Vajon az új korban, 
amikor a nép többé nem alkot eposzt, nem írtak-e oly eposzokat, melyek épen úgy kifejezték 
korukat, mint elragadták?" (uo.). Az eposz „-modern" formájának megteremtéséért Gyulai 
ugyanazokhoz az eljárásokhoz folyamodik, amelyekhez a regény áthasonításáért is. Az anali
tikus regény kezdetben a dráma eljárásait követi, s ebből veszi át a motiváció technikáját. 
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Gyulai szerint Arany afféle összművészeti műfajt teremtett eposzaival, valamilyen összege
zését a regénynek, a drámának és a költői formának, — több műfaj elemeinek összeötvözésé-
ből olyan újat, mely naiv is, és tudatosan művészi is, és éppúgy szól a mai közönséghez, mint 
a legműveltebbhez: „A cselekmény menetére nézve kölcsönözni kell valamit a dráma mozgal
masságából az újkori regény példájára. A bonyodalom érdekességével meg kell hódítani 
a tömeget, a cselekvényben rejlő eszmével, a jellemrajz lélektani erejével, a mélyebben gon
dolkozókat, az egész szellemével az egész nemzetet" (uo.). A Gyulai elképzelte eposzban 
tehát mindenki megtalálhatja, amit keres, ez az eposz az össznemzeti költészet legjellemzőbb 
műfaja, s egymagában összefoglalja mindazokat az elemeket, melyekből a népies-nemzeti költészet 
létrejön. Megvan benne a népköltészet sugallata s a magas költészet tudatossága, lélektani, jellem
rajzi művészete. Szól a néphez, s a müveit közönséghez, — szól a nemzethez. Az így felfogott eposz 
sokkal inkább beleillik a népies-nemzeti irodalom kereteibe, mint a regény. Emez nem lehet egy
szerre naiv és művészi, nem szólhat egyszerre a néphez és a művelt osztályokhoz. (Leg
alábbis Gyulai így véli, s nem veszi észre, hogy Jókai regényművészete mily széles, nem
zeti körökhöz szól). Az Arany modernizálta eposzt Gyulai a népies-nemzeties irány
zat vezető műfajának tekinti, s ez irányzat törekvéseinek legmagasabb rendű meg
valósulását látja benne. Mert az eposznak ez a válfaja a népiest éppúgy magába 
hasonltja, mint a műköltőit, s a népköltészethez éppúgy folyamodik, mint a tör
ténelmi forrásokhoz: „Ezért kell az epikusoknak inkább, mint akármely más költőnek, 
mélyen behatolnia a népszellembe és történeti tanulmányokba. Neki épen úgy kell ismernie 
a jelent, mint a m ú l t a t . . . " {Szépirodalmi szemle). Arany és Gyulai azt remélik, hogy az új 
közönség, mely „növekvőben van . . . a társadalom alsóbb rétegéből" {Pákh-emlékbeszéd, 
1870), regények helyett eposzokat olvas majd, s belőlük ismeri meg a nemzeti történelmet, 
a nemzeti jellemet. Buda halála ezért szolgál is ugyanolyan erkölcsi célzattal, mint Aranynak 
az 50-es évek elején írt oktató költeményei. Gyulai bízik abban, hogy a népi-nemzeti olvasó
közönség többre becsüli majd az eposzi költőiséget, mint a regények érdekességét, s az eposzt 
sajátos varázsa miatt is a regénynél magasabb rendűnek tekinti: „A múlt és jelen népélet 
eme hosszában-széltében felfogásából áll elő azután azon bizonyos varázs, mely a múltat 
a jelenbe, s a jelent a múltba játssza" (Szépirodalmi szemle). 

Azeposz új időszerűségét hirdető Arany és Gyulai megszorítják az irodalom polgároso
dási lehetőségeit, mivel a regényt kívülhagyják rajtuk, — de kiszélesítik a népies-nemzeties 
költészet lehetőségeit, mivel az eposzba a regény bizonyos eljárásait olvasztják bele, s a naiv 
jelleget összepárosítják a lélektani és jellemrajzi művészettel. 

Arany még Gyulainál is határozottabban, az eposzt a közösség műfajának képzeli el; 
az eposzi hős a közösséget képviseli, — a nemzet közösségét („Az eposz tehát mindig a közös 
érdek kifejezője; hősei úgy tűnnek föl, mint ez érdek előharcosai, mint koruk választott 
emberi", Zrínyi és Tasso); az eposzi hős nem harcol a végzettel, mint a dráma hőse, hanem azt 
tudva, elfogadva jár a maga útján, és végzi el a feladatát, mint Hagen, aki a hableányok jóslata 
dacára átkel a Rajnán. Arany eposzelmélete a regényt még alacsonyabb rendű műfajnak 
minősíti, mint Gyulaié („Az eposz nem regény. Hiú várakozást, vagy ál félelmet gerjesztő 
eszközök nem illenek komoly méltóságához" stb. uo.), — s midőn a regény egyes eszközeit 
az eposz számára követeli, mintegy ezek „méltóbb" felhasználásáról gondoskodik. Az eposz 
Arany-féle értelmezése sokban közös a romantika poéme d'humanitéjának eszmeiségével, mely 
az emberiség vagy a nemzet sorsának, haladásának nagy fejezeteit idézi föl; Arany eposz
elméletének egyik rokon vonalát Victor Hugónál vagy Az ember tragédiája eszmeiségében 
kell keresnünk; az eposz ily fenségének igényével Arany nem annyira a század második felében 
kialakuló új ízléshez, mint inkább a 48 előttihez kapcsolódik. A XIX. század második felé
nek költészete többi már nem vállalkozik olyan feladatokra, aminőket Arany az eposz 
céljául megjelöl; mert szerinte az eposzköltő feladata „azon élethalál küzdelmekét varázsolni 
szem elé, melynek próbatüzén keresztül a földiek sorsát intéző hatalom az egész emberiséget, 
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vagy annak nevezetes részét, például egy nemzetet, létele céljához, majdnem láthatóan, köze
lebb segít, valamely eszme befogadására érlel, vagy enyészettől megóv" (uo.). Ez az elgondolás 
sokkal inkább érvényesül a Csaba-trilógia tervében vagy Buda halálában, mint Toldiban, 
•— de valóban korszerű megvalósulását a Háború és békében, tehát a regényműfajban leli meg. 

Arany eposzelmélete elutasítja a romantika regénykoncepcióját, s minél inkább ki 
akarja hangsúlyozni az eposz s a romantikus regény közti különbségeket, — annak ellenére, 
hogy a regény bizonyos eljárásainak alkalmazásával az eposzt „modernizálni" is akarja. 
Hisz a Dózsa Dániel-bírálatban fel is teszi a kérdést: „vajon a több-kevesebb romanticai 
vegyülettel modernizált eposz: egy Frithjof-rege, egy Child-Harold, egy Onegin szinte lehe
tetlen-e?". Toldi is eszmét fejezett ki, „élethalál küzdelmeket" mutatott be, s a nemzetnek 
egy „nevezetes részét", a népet ábrázolta, felemelkedésében, haladásában. De Buda halála 
s általában a Csaba-trilógia sokkal inkább eposzi fogantatású mű Toldinál, melyet maga 
Arany is „elbeszélésnek", „költői elbeszélésnek" tekint. Buda halálában ugyanis már érvé
nyesül Arany eposzelméletének az a tétele, mely szerint e műfajban az „általános", a „tisztán 
emberi" előbbre való a „mellékesnél", mely az „életben tarka változattal röpkéd" szemünk 
előtt; az eposzköltő ezáltal mintegy „biztosítja magát a veszély ellen, nehogy minden áron 
újat keresve, szörnyeknek adjon létet, mi gyakorta megesik a romanticismus képzelemcsigá-
zóin" (Zrínyi és Tasso). Arany szerint az „élet alapviszonyai" viszonylag adottak, s „korlá
tolt mennyiségű alapvonásból" állnak; a költő tehát az eposzban annál kevésbé töreked
hetik leleményre, „minél kevésbbé ölelheti fel, az esetlegest, a mindennapit, minél inkább 
tisztán emberi alapra utasítja őt a költeményfaj, melyben dolgozik" (uo.). 

Az eposzi cselekmény ilyen korlátozása a „tisztán emberire", ez az eltávolodás az eset
legestől, a „mindennapitól", éles határvonalat von az eposz és a regény közé, még akkor is, 
ha az eposz átveszi a regénytől a lélektant és a jellemrajzot. De különösen élesen határolódik 
el az eposz a romantikus/a bonyodalmas regénytől; a nagy eszmét szolgáló eposzi fenség 
vonása mellé most egyféle eposzi elvontság társul, az élet sommás „alapviszonyainak", a „tisz
tán emberinek" elvontsága. Arany most már elméletében szögesen fordul el a verses regénytől 
is: ez az elmélet elutasítja mindazt, amit a Bolond Istók-téma szükségszerűen előír. Bolond 
Istók második énekét Buda halála után írja majd meg, de tudatosan másfelé irányuló szándékkal, 
mint eposzait. Az eposz és a verses regény: a népies-nemzeties költészet két, különfajta útja, 
lehetősége. De az eposz a magasabb rendű, mert általánosabb érvényű eszmét fejez ki. Bizo
nyos értelemben Arany abban a hitben cselekszik, hogy Buda halálával magasabb eszmét és célt 
szolgál, mint Toldival. A Csaba-trilógia tervét tehát azzal az igénnyel dolgozza ki, hogy 
magasabb cél felé léphessen tovább vele, magasabb igényt fejezzen ki általa, mint aminőt Toldi 
által kifejezett. Zrínyi és Tassót is e továbblépés elméleti előkészítéséül, alátámasztásául szánja. 

Arany eposzelmélete — és gyakorlata— tehát elsősorban: a költői útkeresés egyik 
cselekedete. Az útkeresés azért fontos mozzanata Arany pályájának, mivel a népies-nemzeti 
költészetnek nincs valódi előzménye és előképe a magyar lírában, azok a világirodalmi jelen
ségek pedig, melyeket Arany, Gyulai, Erdélyi előképeknek tekint (Homérosz, Dante, Shakes
peare, Goethe stb.), az adott, magyar helyzetre nézve nem nyújtanak kézzelfogható tájékoz
tatást. Nem nyújthat ilyet még Petőfi öröksége sem, mivel a lényegesen változott viszonyok, 
az erősen módosult feltételek mellett a népies-nemzeti költészetnek egészen másféle felada
tokat kell megoldania, mint aminőket Petőfi megoldott. 

Arany eposzelmélete a népies-nemzeti irány utolsó, legnagyobb lehetőségének kiküz-
dését tűzi célul. Az emberiség ügye, a nemzet ügye, — ezek szolgálata, előmozdítása, nagy 
költői alkotások általi tudatosítása: íme, a célok, melyek érdekében az eposzt fel akarja hasz
nálni. Az ember tragédiája és a Csaba-trilógia tehát rokon célok szolgálatában születnek meg. 
Van rokonság a Csaba-trilógia és Madách Mózes-drámája közt is. Mindkettő a nép, a nemzet 
megváltatásának eszméjét fejezi ki. Arany eposzelképzelése a XIX. századi költészet nagy 
nemzeti, emberiségi vállalkozásaival rokon: a világlírában hozzá eszmeileg legközelebb Victor 
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Hugó Legendes du siécle-\t áll, mely az egész emberiség eposzát kívánná megalkotni, míg 
Arany a magyar nemzet sorsát, bukását, majd felemelkedését, megváltatását mutatná be. 
A felemelkedés témája, mely Toldi sorsának főmotívuma is volt, a Csaba-trilógiában össz-
nemzeti témává emelkedett volna. Arany eposzelképzelése s ennek megvalósulása Buda 
halálában, valamint a Csaba-töredékekben, rokon még Wagner operakoncepciójával is, mely 
a germán ősmondák anyagából kíván „Gesammtkunstwerk"-et teremteni. A wagneri opera 
összhatási törekvése, költészet, zene és színpadi kép együttes felhasználása is rokon némiképp 
Arany eposzelméletének azzal a törekvésével, hogy a naiv és a művelt, a népies és a világ
irodalmi, a mondai és a lélektani elemeket egybehangolja, miáltal eposzaiban a nép és a művelt 
osztályok egyaránt megtalálhatják azt, ami őket kielégítheti. Wagner több művészeti ág 
szintézisére törekedett zenedrámáiban, — Arany pedig több költői-prózai műfaj (naiv epika, 
regény, dráma, költői elbeszélés) szintézisét akarta eposzában létrehozni. A művészeti ágak, 
illetve a műfajok ilyen enciklopédikus egyesítése sajátosan XIX. századi jelenség. 

És mégis, e kiemelkedő célkitűzés ellenére is, Arany eposzelmélete visszalépés is a kor 
legsürgetőbb követelményei elől, visszalépés, az első Toldihoz képest. Visszalépés, mégpedig 
azért, mivel a népies-nemzeti irány maga már eleve képtelen e követeléseknek eleget tenni, 
illetve, azok kielégítését csak bizonyos határig közelítheti meg. Nem Arany fordul vissza 
a megkezdett útról, — hanem ez az út ér véget korábban, mint szükséges volna. Az eposz 
fensége, elvontsága egyszersmind — elvonatkoztatottságot is jelent. Elvonatkoztatottságot 
a mindennapok fájdalmaitól, nyomorúságaitól, a népi-nemzeti élet társadalmi valóságától. 
Ez a valóság erkölcsi síkra vetül át az Arany-féle eposzban, s a Hebbel-bírálat erélyesen vissza
utasítja a „társadalom sebeinek" megmutatását. Az eszményítés esztétikája azért is érvényesül 
az eposzban, hogy lehetővé váljék az a fajta elvonatkoztatottság, melyet Arany e műfaj legfon
tosabb kritériumának tekint. A nemzeti sors képe az eposzban oly magas fenségben bontakozik 
ki, hogy a jelen konkrét izgalma, gondja, feszültsége és felelősségérzete kimarad belőle. Itt a leg
fontosabb különbség Buda halála és a kortársi Háború és béke, sőt az Érzelmek iskolája között. 

A Csaba-trilógia terve és az eposzelmélet (úgy, ahogyan emez a Zrínyi és Tassóban, 
a Dózsa Dániel-bírálatban és a Hebbel-bírálatban jelentkezik) szorosan összefüggenek egymás
sal. Arany az utat kereső művész és teoretikus töprengései közben alakítja ki az eposz tervét 
és elméletét, de ez az útkereső töprengés a Hebbel-bírálat idején már véget ért, itt Arany 
már szilárd és végleges álláspontot alakított ki: az eposzt a népies-nemzeti költészet legmaga
sabb rendű s mindenképp időszerű műfajának tekinti. Indokai és célkitűzései ugyancsak 
magasrendűek: a nemzeti sors, a nemzeti eszme nagy példázatát akarja megteremteni a Tri
lógiában. És az aranyi Trilógia célkitűzése tisztább, haladóbb, mint a wagneri Tetralógiáé. 
De még így is, a nemzeti eszme szolgálata Buda halála idején már nem tölti be teljesen ezt 
a szerepet: hiányzik belőle az a társadalmi problematika, mely nélkül pedig a nemzeteszme, 
épp egyoldalúsága miatt, a valódi haladás gátjává válik. 

Az 50-es években, de még a Merényi László-féle Eredeti népmesékről írt bírálat idején 
is (1861), Arany az eposzműfaj időszerűségének kérdésével viaskodik, még utat keres, és a 
feladat nehézségeit érzi át; hisz valamikor az eposzköltő a „közös érzület: kifejezőjeként, 
hallgatóságában állandó támaszt és biztatót lelt feladatához, most azonban „saját egyéni 
erejére van hagyva, de azon nehéz követeléssel, hogy a közös érzületet fejezze ki, jóllehet 
megfosztva minden támogatástól, melyet a hajdani énekes talált hallgatóiban". Arany tehát 
érzi kísérletének magányos voltát, s később, elhatározásának megszilárdultával jelenti majd 
csak ki, hogy a népies-nemzeti költészet céljait akkor is követni kell, ha a közönség egésze 
nem érett még a mű igazi szépségeinek méltánylására. 

Az eposzi hitel 
1854-ben (Gyulaihoz írott január 21.-i levelének tanúsága szerint) Arany még nem 

oszlatta el kétségeit az eposz időszerűsége felől: „beláttam, hogy korunkban, még nálunk is, 
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az eposz nagyon mondva csinált virág: a költőnek magát is, publicumat is vagy hat századdal 
hátra kéne vinnie. . . Hol az anyag? a gazdag mondakör? a mythologia? Csináljunk ! Köszö
nöm szépen. Ezt csinálni nem lehet, ez csinálódik". Arany kételyeit az eposz jogosultságáról, 
időszerűségéről: az eposzi hitel elmélete fogja eloszlatni. Elvként tűzi ki, hogy az eposz csak 
olyan tárgyat dolgozhat föl, melynek történelmi hitele van, vagy amely él „a nemzet, a nép 
tudalmában, emlékei- s hitében". Ez utóbbi mozzanat a fontosabb: mert, ha valamely eszme, 
vagy esemény a nép „tudalmában" él, azt ki is kell fejezni, nemzetileg, széleskörűen el kell 
terjeszteni. Arany tehát az eposszal csak olyasmit akar elmondatni, ami a nép, a nemzet történelmi 
tudatában él, —• de megfordítva : ami ebben a történelmi tudatban valóban élő és fontos, annak 
elmondását, költői kifejezéséi-ábrázolását szükségesnek is tartja. S mivel, kétségtelenül, az ilyen
fajta mondanivaló hordozására az eposz a leginkább alkalmas (illetve, német vonatkozásban: 
a wagneri zenedráma), Arany joggal tekinti most már időszerűnek, sőt, nemzetileg szükséges
nek az eposzműfaj fenntartását, művelését. Természetesen, az olyanfajta nemzeti eposzét, 
melyet a Trilógiában tervez meg. Aranynál tehát az eposzi hitel elve nem kísérő mozzanata csupán 
az eposzelméletnek, hanem az eposz jogosultságának bizonysága is. 

Arany joggal állapítja meg: „A monda évszázadok során históriai meggyőződéssé, 
nemzeti hitté változott: innen az eposz roppant hatása" (Dózsa Dániel-bírálat); ilyen „nemzeti 
hitet" tartalmaz a hun-mondakör is: nem kötelessége-é hát a népies-nemzeti irányzat költő
jének, hogy az ilyen hitet műalkotásba öntse? Az eposzi hitel tehát nem azonos a történelmi 
hitellel, — s ennyiben több is annál, amit a pozitivizmusra hajló kor hitelesség címén igényel; 
a történelmi hitel a „tények valóságán épül", az eposzi hitel pedig a nép hitén, „tudalmán" 
(uo.). Az eposzi hitelben Arany a népies-nemzeti költészet igazának újabb, időszerű érvét 
látja, — az eposzi hitel elméletével is erőt fejt ki, hogy új utat nyisson a költészet népi forrá
saihoz, s fenntartsa még nép és nemzet költészeti egységét. Az eposzi hitel elmélete (vagyis 
a nép „tudalmában" élő hitek és emlékek kifejezésének költői szüksége) a nemzetiességet még 
mindig a népből próbálja kifejteni, még mindig e néphez keresi az utat. Arany megkísérli még, 
hogy az eposzban megteremtse-megóvja a nemzetinek népi jellegét, kapcsolatát. Ha a regény 
a történelmi-társadalmi valóságot mutatja be, úgy Arany szerint az eposznak a népi tudatban 
élő nemzeti valóságot kell bemutatnia. Arany eposzelmélete tehát nem egyszerűen „rekonstruk
ciós" elmélet, mert célja nem az egykori, „elveszettnek" hitt naiv eposz újrateremtése, — hanem 
a népben élő nemzeti eszmék fölszínre hozása, össznemzeti tudatosítása és érvényesítése. Gyakran 
idézik Aranynak Gyulaihoz intézett 1854. január 21.-i levelét, melyben az emlékezetes sorokat 
írja: „Nem tudom, benn van-e az aesthetica szótárában a terminus: 'eposzi hitel' de én annyira 
érzem ennek hatalmát, hogy történeti, vagy mondai alap nélkül nem vagyok képes alakítani; talán 
nincs inventióm,phantásiám: elég az hozzá, hogy nekem ha építni akarok, tégla kell és mész". 

Arany eposzi hitelről szóló elméletét a fenti idézet alapján szokták általában megítélni, 
— holott 1854-ben ez az elmélet még nem alakult ki annyira, mint a Hebbel- vagy a 
s Dózsa Dániel-bírálatban. 1854-ben Arany még csak a hiteles s „szilárd" anyagot kereste 
mintegy alkotó munkájának biztosítékait akarta megteremteni. De a Trilógia tervének 
kimunkálása, valamint a Hebbel-bírálat idején már nem csak a cselekmény, az epizódok, 
vagyis a költői „nyersanyag" hitelét keresi a népi „tudalomban", hanem annál sokkalta 
többet: a nép tudatának, emlékeinek azokat a nemzeti tartalmait, melyeket fel kell emelni 
az össznemzeti költészet szintjére. Míg 1854-ben még csak támaszték volt számára az eposzi 
hitel fogalma, — addig később inkább lendítek lett. 

Nem látjuk helyesen Arany eposzi hitelről szóló elméletét, ha annak csak formai, eszté
tikai oldalát vesszük tudomásul, ha úgy véljük, hogy a verses epikával ő csak a régi és az új 
magyar népköltészetben meglevő „formaelemeket, művészi eszközöket és lehetőségeket" 
kívánja felhasználni. Ezeknél a „formaelemeknél" is fontosabbak voltak számára azok az 
eszmék és emlékek, melyeket a nép őrzött meg a nemzet számára, s melyeket valóban, csak 
a verses epika tudott össznemzetileg kifejezni. 
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Arany eposzelmélete, de különösen az eposzi hitel elve: a népiesség lehetőségeinek 
jelentős kiszélesítése, mégpedig az igazi forrás, a „legfőbb inventor" és emlékőrző: a nép felé. 
De jelen van ebben az elméletben a megszorítás szándéka is: a Hebbel-bírálat ugyancsak 
sokat idézett mondata szól erről: „azokkal sem tartok, kik az elbeszélő költeményt, s magát 
az epopoeát, oly módon akarják közelebb hozni korunkhoz, hogy a mindennapi életbe, a prózai 
valóságba, nyárspolgári aprólékos ügybajaink közé sülyesztik le". A Hebbel-bírálat egyér
telműen kirekeszti az eposzból a jelen valóságát, a társadalmi problematikát. Ez utóbbi, 
Arany felfogásában, már nem férhet meg a nemzeti eszmével. Ez a kirekesztés, ez a megszorítás 
az eszményítés esztétikájának hatására jön létre. 

Arany eposzelmélete némileg rokon az ókortörténet akkoriban elterjedt nézeteivel is. 
Lukács Móricz, aki Róma régi történeteinek hitelessége és eredete című cikkében (BpSz. 1858) 
Niebuhr munkásságával, valamint Macaulay Lays of Ancient Rome\áva\ foglalkozik, utal 
Niebuhr felfogására, mely szerint „azon költői mondák összegét, mit évezredek óta tudósok 
és nem tudósok, mit a rómaiak magok hiteles históriának tartottak, elveszett régi népdalokból 
és hőskölteményekből" kell származtatni. Ez a nézet emlékeztet Arany elméletére, mely ily 
módon Wagner zenedráma-koncepciójának ellenképeként (és tudatos elutasításaként is), 
valamint a klasszika-filológiában kialakult új, kritikai-filológiai szemléletre adott visszhang
ként: a maga helyét, önállóságát megőrizve, részévé válik a XIX. század nagy művészeti 
és tudományos áramlatainak. 

Elsősorban az eposz, de általában, a népies-nemzeties verses epika ábrázolási lehető
ségeinek szélesítését gondolja végig elméletileg Arany. Ez a törekvése készteti arra, hogy az 
Aeneas-típusú, elvont, „fogalmi hős" helyett valódi jellemeket teremtsen. Ugyanis az eszmé
nyítés elvét el is fogadva, azt sohasem emberábrázolásban, vagy épp a lelki élet rajzában 
alkalmazta, hanem inkább a témakörök kiválogatásában. Arany tehát nem az ábrázolás 
eszményítő leegyszerűsítéséért, hanem a jellemek összetettségéért száll síkra: „Az Iliász hősei 
mind nagyok, de mind emberek, nem szabadok emberi gyöngeségtől: ő nem indult ki a szabály
ból, egyet szándékosan a többi fölé emelni, s abból példányhőst teremteni, hanem jellemezte 
mindeniket" stb. A „példányhős" típusának ebben az elutasításában ismét csak különbséget 
-kell látnunk az eszményítés elvét elfogadó Arany, —• és az eszményítés elvén újból nagyra 
növő romantika között. Arany „pozitív hősei", Toldi éppúgy, mint Etele, tragikus hibáikkal 
és hiányaikkal együtt válnak élőkké, hitelesekké és meggyőzőekké, s múlják fölül a Jókai
hősök közül épp azokat, akiket az író túlságos buzgalommal eszményített. 

A motiváció szükségessége az eposzban 

A népies-nemzeties költészetet s különösen az epikát Arany leginkább azzal gazdagí
totta, hogy a lélektani ábrázolás eljárásait hasonította át, alkalmazta annak anyagára; a 
lélektani valóság, az elemzés, a motiváció: mindez a kortársi, analitikus regénynek is mód
szere, de Arany nem feltétlenül a regényből veszi át, hanem sokkal inkább a drámából, melytől 
eredetileg a regény is kölcsön vette. Aranynál a motiváció az epikai hitellel némiképp rokon 
szerepet tölt be, — noha éppen nem oly fontosat. A valóság az ő számára a bemutatott világ, 
a jellemek, a lelki folyamatok hitelességén és szükségszerűségén múlik. A képzelet játékaival 
s a túlságosan eredeti leleménnyel szemben idegenkedő Aranyt mintegy megnyugtatja a cse
lekmény, a fejlemények oksági, logikus előkészítése, a minél teljesebb és finomabb motiváció. 
Bizalmatlanná válik, mihelyt a fordulatokat, az eseményeket a véletlen, nem pedig a moti
vációból folyó szükségszerűség alakítja ki; gondolkodásmódja: analitikus, — epikájában 
éppúgy, mint kritikai írásaiban a boncolás, az elemzés módszerével él, akár lelkiállapotokat 
kell bemutatnia, akár egy műalkotás sajátosságait megfejtenie. 

Tanulmányai, nyilatkozatai a lélektani motiváció, az indoklás fontosságát hangsú
lyozzák; mindez, természetesen, eltávolítja attól a naiv ábrázolásmódtól, melyre a Daliás 
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időkben törekedett; az 50-es évek végétől kezdve az elemző-indokló, lélektani és jellemfestési 
eljárásokat tartja már méltóknak a népies-nemzeti irányzathoz. Ez is az eszményítő ábrázolás
mód elutasítását jelenti: „A művészet az embert se mint angyalt, se mint ördögöt nem rajzol
hatja. Gonosz tetté nem lehet csupán ezáltal indokolni. A világköltészetben legnagyobb két 
gonosztevő Jago és III. Richard Schakespearenél, nem csupán azért követnek el alávaló és 
szörnyű vétkeket, inert bennük az ördögi természet, hanem, mert erre ingereltetnek. Az első 
Othello általi mellőztetéséért áll bosszút, a másik gyűlöli az egész világot, mert az őt idomtalan 
külseje miatt lenézi. Megvan bennük a gonosz hajlam, de tettük indokoltatik. "Arany ábrázolás
művészetében egyformán nagy súly esik a hajlamok sommásan elemző bemutatására és a 
tettek gondos indoklására, vagyis a motivációra. 

Arany igazi példaképe: Shakespeare, — nemzeti viszonylatban pedig: Katona József, 
akinél azt bámulta, hogyan „tudta a nagy szenvedélyeknek oly megragadó kifejezéseit olyan 
gondos beosztással elrendezni, hogy tudott annyi számítással — költeni". Ez a gazdaságosság 
jellemzi Aranyt is, már az első Tolditól fogva; de, hogy a motiváció művészete mennyire 
tudatos számára, azt Bánk bán-elemzései mutatják meg. Míg Gyulai a tragikum elvének 
érvényesülését vizsgálja Katona művében, addig Arany minden figyelmet a gazdaságosság 
és az indoklás művészetére összpontosít. Különös gondossággal vizsgálja a gyilkosság gondola
tának „izmosodását" Bánk lelkében, majd pedig az „erkölcsi jogcím" megsemmisültével, 
a „boszuló mardosás" kialakulását. Arany tehát bűn és bűnhődés lélektanát elemzi Bánk bán
ban, vagyis ugyanazt a problémát, melyet balladáiban s eposzai nagy részében is megragad. 
A lélektan, a motiváció tanulságait fontosabbaknak, érdekesebbeknek tekinti, mint a tragikum 
elméletét. Kemény regényhőseiben Gyulai a jellemek összetettségét emeli ki; hasonlóképp 
Arany is a kedélyállapotok összetettségét tartja számon Katona alakjainál, s ő maga is alkotói 
gyakorlatában, összetett helyzetek, kedélyállapotok létrehozására törekszik. Bánk első indu
latait elemezve, a későbbi fejlemények előzményét, indokát keresi a színre lépő főhős lelki
állapotában, mely az udvar pazar vígalma miatti bosszankodásból, és abból a feszültségből 
tevődik össze, melyet a Petur hívása mögött lappangó titok kelt föl Bánkban. A kezdő helyzet 
lelkiállapota megszabja a későbbi helyzetek alakulását, mihelyt a drámai fejlemények küszö
bére érkeztünk: Arany ezt a dramaturgiai kauzalitást következetesen érvényesíti eposzi 
cselekményeiben. A költői elbeszélésről szólva, „széptani jegyzeteiben" ugyanazt az oksági 
törvényszerűséget fogalmazza meg, melyet Bánk bánban is megfigyel: „Hőseinek egyéni 
jellemet ad ez is (ti. a költői elbeszélés) de azt drámailag fejti tovább, a lelkiállapotokat, azok
nak fokonkénti fejlődését tüntetvén elő. E szerint a cselekmény drámaibb haladású, mint 
az eposzban... A költői beszély a dráma felé közelít". Ha ezt az oksági törvényszerűséget 
tartjuk szem előtt, azt kell mondanunk, hogy Arany sohasem alkot eposzt a szó eredeti és régi 
értelmében, sőt, nem is áltatja magát azzal, hogy ilyet alkothat. Hőseinek egyéni jelleme, 
de méginkább fokonként fejlődő lelkiállapotai felől szemlélve az ő eposzműfaját: azt kell 
mondanunk, hogy Arany még leginkább eposzi jellegű műveiben (Buda halála) is a költői 
beszély drámai jellem-fejtését, lelkiállapot-fejlesztését alkalmazza. 

Bánk bán dramaturgiai felépítésében is a „lélektani fejlemény", a „belszükség" érdekli. 
Az a tudatosság, mellyel Bánk mozgásait elemzi az első jelenetben, tulajdon motiváló művé
szetének tudatosságáról tanúskodik. Ez a tudatosság eredményezi azt a tömör gazdaságos
ságot, melyet a balladákban visz végső tökélyre. Az Arany eszménye szerinti cselekményben 
minden szükségességből történik; még a tettek elmaradásának is „belszükségből" kell követ
keznie. Bánk már indul Peturhoz, de Melinda miatt visszatér: „Visszatérése tehát nem léha 
színpadi fogás, hanem a szenvedélyből, a hánytvetett lélek állapotjából folyó szükségesség". 
Katonával annyira rokon módon gondolkodva, még abban is „belszükséget" lát, hogy 
a hallgatódzó Bánk nem ront elő rejtekhelyéről: ott marad, mivel teljes elégtételt kíván 
becsületének, — „im, ez a lélektani fejlemény, mely Bánk hosszas rejtekben maradását 
megfoghatóvá teszi, sőt belszükségnek mutatja föl". De még arra is fölfigyel, hogy miért 
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kell Bánknak meztelen fegyverrel jönnie elő rejtekhelyéből. Már korábban kivont kardját 
„öntudatlanul hozza kezében, mert lelke annyira el van foglalva, hogy nem figyel külső 
viseletére". S milyen finom dramaturgiai érzékkel ismeri föl Arany e helyzet színpadi 
veszélyét is: „Oly pont, hol a magas pathoszt hajszál választja a nevetségestől", — 
tehát a színész ne hadonásszon a kardjával, ne törpítse Bánkot „Falstaff-szabású" vitézzé. 

Csaknem jogászinak érezhetjük Arany gondos elemzését, midőn egy-egy cselekedet, 
vagy állapot minősítésére törekszik. Nem véletlen, hogy Katona művészetében is ezt a 
minősítési gondosságot követi nyomon, így pl. midőn megfigyeli, hogy a gyilkosság gon
dolatának „megizmosodása" előtt Bánk hosszasan latolgatja, hogy Gertrudis mily mértékben 
lehet részes a gyalázatban, s vajon szándékosan, vagy gyanútlanul vett-e be altatót? Az „épülj 
fel, izmosodj meg, gondolat!" költői megfogalmazása Katona- és Arany ábrázolási módszerét 
is jellemzi; felépülő, megizmosodó gondolatok és cselekedetek képét elemzi Arany a Bánk 
bánban, s tettek, gondolatok felépülését, megizmosodását mutatja be epikai alkotásaiban. 
De tulajdon költői hajlamának párját is igen érzékenyen fedezi föl Katonánál: a megzavarodott 
lelkiállapotok gondos kidolgozását. Bánk és Ágnes asszony: egyazon pszichológiai hajlam 
jelentkezései. Bánk: az Arany-balladák és eposzok hőseinek rokona, bűn és bűnhődés lélek
tanának első, nagy kifejezése a magyar költészetben. Lelkéből lelkedzett hőst jellemez Arany, 
midőn a Tiborc-jelenetben Bánk dúltságát bemutatja: „Bánk lelke a gyilkosság eszméjével 
küszködik; tudja, látja ugyan Tiborc jelenlétét, hallja szavait, de csak mintegy gépileg, s amit 
ennek mond, az is főleg saját lelki állapotára vonatkozik"; — s tudatosság-öntudatlanság 
micsoda modern vegyülete jön létre Bánknak ebben a lelkiállapotában. „Bánk — folyvást 
saját gondolatján tépődve, — hallja a panaszt is; lelkébe szívja mintegy öntudatlanul s táp
lálja vele a véres bosszút". Az emberi lélek kétfelé hasadásának, a tudat kétfelől befogadó 
tevékenységének mennyire jellemző példája bontakozik ki itt, s ismét csak az Arany-balladák 
lélekdrámáira kell gondolnunk, midőn a tanulmány a gyilkos Bánkot idézi elénk: „Azon perc
ben, midőn a tett végre vala hajtva, midőn Bánk vérbosszúját kielégítette, már a lelkiismeret 
vádja is fölébredt". 

Arany tehát túlhatol a népies naivságon, s a népies-nemzeti költészetet, néhány igen 
lényeges megszorítás árán ugyan, szélesíteni, eszközeiben és témáiban gazdagítani s a korszerű 
művészet szintjére emelni törekszik. Talán ő látja legtisztábban a népiesség hiányait, elég
telenségeit, — de ezeket néha mégis növeli, midőn a nemzetiességet csak egyoldalúlag, a tár
sadalmi problematika feladásával érvényesíti. Az eposszal a regényt igyekszik pótolni, az 
epikai hitel elvéhez pedig azért ragaszkodik, mivel ennek révén a nép „tudalmához", emlékei
hez és eszméihez remél visszautat. Shakespeare éppúgy, mint a XIX. századi irodalom a lélek-
és a jellemrajz művészetét, a motivációval elérhető hitelességet, a szükségszerűség nyomán 
fakadó valódiságot kívántatják meg Arannyal. De ezen a téren is megtalálja a nemzeti példát: 
a Bánk bánt: ennek a műnek lélektani, jellemrajzi művészete mindenfajta idegenszerűségtől 
mentesen, nemzetivé hasonította már át a motiváció, a lélektani szükségszerűség, az-elemzés 
világirodalmi vívmányait. Katona József példája megerősíti Aranyt azon az úton, melyen 
a balladákkal elindult, — s arra ösztönzi, hogy Buda halálában, Toldi szerelmében ez úton 
még tovább haladjon. 

Az eposzt, a költői elbeszélés műfaját nemzetivé és korszerűvé fejlesztő népies-nemzeti 
költészet azonban magában hordozza a magyar irodalmi polgárosodás megkésettségének 
vallomását is. A költői elbeszélés előkészíti és pótolja a regényt, de nem tudja, s nem is akarja 
kifejezni azokat a problémákat,melyeknek elmondására a regény lenne hivatott. Ezekről a prob
lémákról Világos után, hosszú ideig, a költői elbeszélés éppúgy hallgat nálunk, mint a regény. 

Arany hosszú ideig töpreng,tépelődik a népiesség jogosultságán,időszerűségén.Végül meg
nyugvásra lel a nemzeti fokra emelt népiesség elé táruló feladatokban, az eposzra ruházott nem
zeti eszmeiségben, a világirodalom nagy példáihoz igazodó lélek- és jellemrajzi művészetben. Ez a 
megnyugvása nyer kifejezéstBuda ftatótóban,valamint a Csaba-trilógia töredékeiben és terveiben is. 
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A Csaba-trilógia 

Mit ért a Világos utáni korszak a nemzeti fogalmán az irodalomban? Talán elsősorban 
azt az érzést, melyet Salamon Ferenc találóan az otthonosság érzésének nevezett; ez a kor 
otthonosan akarja érezni magát a művek témái és szereplői, érzései és problémái között. Nem 
nyugtalanságot keres az irodalomban, hanem emelkedettséget, nem gondokat, hanem biztatást 
és vigaszt. Különös módon, az otthonosságot mégsem a jelenben, — hanem a történelemben 
keresi a Világos utáni művek javarésze; igazán nemzetinek a múltat, a történelmet érzi az 
irodalom. Persze, a nemzetinek feltétele a valódiság is; az idegenszerűség, az utánzás utolsó 
maradványait is le akarják küzdeni a költők s a kritikusok. De az otthonosságot, a nemzeties-
séget kereső vágy néha a menekülés vágyának álcázásául szolgál; az otthonosság óhaja Világos 
után gyakran az idegenség érzésének bevallása, a nemzetinek kultusza pedig dac a korral, 
s a környező világgal szemben. A Csaba-trilógia alapeszméje ilyesmit is kifejez: a hun nép 
egyedül áll a világban, nincsenek testvérei, szövetségesei, s egész léte ez idegenség következté
ben válik fenyegetette. A hunok végzete: a legyőzött idegenek. Az „egyedül vagyunk", a 
„csak magunkra számithatunk" gondolata jelen van a Trilógia egész tervében, s az egész 
magyar történelem lényegének summájaként hat. 

Péterfy Jenő már szépen megmutatta, mint alakult ki Buda halálának alapeszméje 
a Trilógia terveiből, töredékeiből, — mint jutott el Arany, a kompozíció központi motívumá
hoz, Etele tragikai vétségéhez, illetve a „nibelungi kompozícióhoz", melyben Péterfy az eposzi 
naivság és a drámai, szigorú szerkezet párosodását látja. De ha sok minden megváltozott is 
Arany tervében, az idegenek hozta végzet és a kivonulás eszméje mindvégig megmaradt benne. 
Az őshazába visszatérő nép, az idegenek közül kivonuló hunok képe: a hazáját nem lelő magyar
ság előképe is. Szívszorító az 1855—56-os Csaba-vázlat befejezése, mert Arany csüggedt dacát 
éppúgy kifejezi, mint nosztalgiáját a réginek és népinek elképzelt őshaza után. Itthagyni 
Európát, kivonulni az ellenséges népek közül, megtalálni régi önmagunkat a mesés őshaza 
berkeiben, mezőségein: olyan költői eszme ez, melyben a nemzeti érzés egy új, sértődött és 
tagadólagos változata bukkan föl. Mi több, a színlelő és cselszövő, legyőzött, de elégtételre, 
bosszúra váró idegenekben nem nehéz a Magyarországon élő nemzetiségekre ismernünk; 
Arany a 49-es bukás, a magyarok ellen támadó nemzetiségek emlékét vetíti vissza az ősmon-
dába. Gyógyíthatatlan sebről, jóvátehetetlen sérelemről tanúskodik ez a visszavetítés: Arany a 
nemzetiségeknek sohasem bocsájtott meg, s a Trilógia alapeszméje azt is hirdeti, hogy nemzeti 
létünket a nemzetiségek veszélyeztetik, s a nemzetnek állandó készenlétben kell élnie a belülről 
fenyegető veszély kivédésére. Némiképp hasonlít ez a felfogás Kemény tragikus történelmi 
képére, — bár lényeges kérdésekben különbözik is tőle. A Trilógiát tragikus hangulattal telíti 
a kivonulás eszméje, a végzetszerű vereség, az elkerülhetetlen és mégis oly igazságtalan bűn
hődés gondolata. A Trilógia szemlélete tehát tartalmaz már valamit a későbbi korszakok „tra
gikus magyarság" szemléletéből, — anélkül, hogy egységes történelemszemléletté kerekítené 
azt. Mert Arany nemzeti tragikumot lát ugyan, — de nem tragikus nemzetet, s Etele tragikus 
vétségét elkerülhetőnek tekinti. A Csaba-tervek és töredékek szövevényéből azért tudott ki
bontakozni Arany, mivel a tragikus testvérharc motívumában a maga korához szóló, történelmi 
tanulságra bukkant; ez a tanulság szorította háttérbe Csabát, s állította előtérbe-Etelét. 

A Csäba-alaprajzok a koncepció némi elkomorulásáról is tanúskodnak 1855—56 és 1881 
között. Az 1881-es terv nem oly világos és derűs a jövőt illetően, mint a korábbi. Arra a szerepre, 
melyet az 1855—56-os „első alaprajz" szerint a magyarok majd betöltenek az elvesztett 
birodalom visszaszerzésében: az utolsó tervvázlat mellékesen utal. Ebben a vázlatban azonban 
az „idegenekkel", s különösen a németekkel való konfliktusnak súlya megnövekedik. Az első 
tervvázlat azzal végződik, hogy Csaba visszaindul az őshazába, „Erdély szélein hagyván 
a székelyeket. Hadak útja, és végül: kilátás a jóslat teljesültére, a magyarok bejövetele által." 
Az 1881-es tervvázlat azonban a „hunok harcának" látomásával zárul, s hiányzik belőle a 
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jóslat beteljesedésének biztató Ígérete. Megnövekszik, kifinomul az első vázlathoz képest 
a végzetesség, a tragikum eszméje is. Arany már az 1855—56-os „alaprajzban" is a végzetesség 
s a tragikai vétség elvéből indul ki: „A körülményekben rejlő végzetesség által, melyet Detre 
ármánya elősegít, Etele odasodortatik, hogy bátyját Budát megöli. Nagy tulajdoni s a látszó 
igazság bocsánatot nyernek ki a népnél, de az isteni nemesis ily könnyen ki nem engesztelhető" 
stb. Az 1881-es „utolsó dolgozat" nem vak végzetet hirdet, hanem olyat, melyet bűn, elvakult
ság, dölyf hív ki, vagyis olyat, melyet el lehet kerülni: „Sorsát a hatalmas ne hívja ki, kérdvén : 
Sokszor a bal végzet hever isten térdén S ott marad a meddig bosszúra nem költi Bün, s emberi vak 
dölyf, mely az elmét tölti, — Birodalmak süriin támadnak, enyésznek, Hamarább, ha gyorsan 
növekedést vésznek :" stb. Etele tragikumát ez a dolgozat épp nagyságából, nemességéből 
fejti ki, — a tragikum végső oka tehát éppúgy a lelkiismeret, mint az Arany-balladák hőseinél 
is. Etele bűnhődése máris megkezdődik, mihelyt Detre a Buda miatti lelkifurdalást felidézte 
benne: „Etele, nemes vagy! ez lesz a megtorló ; Elaludna ezt más, közlelkü bitorló, De te birodalmad 
sir ját ásod ; Buda vérhalála lesz a te bukásod!". 

A Trilógiában — és Buda halálában is — középponti helyet nyer a tragikum elve; 
Toldi estéjében a tragikumnak történelmi értelme volt, a Trilógiában azonban az erkölcsi értelem 
kerül előtérbe. A Bánk bán-tanulmány, láthattuk, nem a tragikumra, hanem a lélektani 
motiváció szövevényének kibogozására fordított figyelmet. Etele tragikai lelkifurdalásának 
mikéntjét az „alaprajzok" nem jelölik meg, de hihető, hogy annak hasonlítania kellett volna 
Bánkéhoz: „De e büszke önérzet eltűnik lassankint, a lelkiismeret elnyomott vádja mind 
hangosabb lesz, s Bánk önmaga szemében is gonosztevővé sülyed alá" stb. Hisz az utolsó 
változat záróstrófája csak úgy nyerhet értelmet, ha a „nemes vagy, ez lesz a megtorló" gondolata 
testet ölt a lélekábrázolásban, s betekintést nyerünk a lelkifurdalás folyamataiba. Arany 
ugyan gyakorlatilag nem a Kemény-, s nem is egészen a Gyulai-féle tragikumelvet vallja, 
de a Bánk bán-tanulmányban őt is a „létező világrend, a törvény, a társadalom ellen" elkö
vetett „tragikai fellázadás" vizsgálata érdekli. Etele bűne is tragikai fellázadás a „létező 
világrend", az erkölcsi törvények ellen, s tragikuma igy egészen másféle, mint az öreg Toldié, 
akinek bukásában az erkölcsi motívumok másodrendűek. Bánk tragikumában Arany az 
„erkölcsi jogcím" hitelét, majd elvesztet tartja fontosnak, — ilyen motívum a Trilógiában 
nem fordul elő. Az 1881-es változat láthatólag a lelkifurdalás lélektanát állította előtérbe, 
az 1855—56-os töredék azonban inkább hajlik a végzetesség hangsúlyozására; a jóslatot 
megismerő Etele a végzet el jegyzetteként áll előttünk: „De többé mégse hallók nevetni Atilát, 
Hordozva nagy szivében a végzetek nyilát". 

Arany legnehezebb feladata az 1855—56-os változatban és a Trilógia egészének meg
tervezése közben is, a kusza, túlságosan bonyodalmas anyag rendezése volt. Péterfynek 
igaza van, midőn Etele tragikai vétségének kijelölésétől számítja a döntő rendezést; amíg 
e vétség gondolatát meg nem ragadja, nem tud úrrá válni az anyag fölött. Nehezíti feladatát 
a cselszövésintrika eposzi megoldása is: jellegzetesen regényszerű mozzanat ez, a Buda halálá
ban Arany csak a naiv megoldás választásával tudta a nehézkes bonyodalmasságot elhárítani. 
De továbbra is feleslegesen bonyolultnak érezzük a Trilógia utolsó részében, az Etele halála 
utáni fejleményeket, a gyilkosság eltitkolást, majd fondorlatos áthárítását a hunokra, Detre 
intrikáit Aladár és Csaba körül stb. stb. Ez a túlhajtott szövevényesség mindenképp akadá
lyozza az eposzi forma érvényesülését. Az Iliászban naiv módon megoldott hasonló bonyodal
masságok nem mindig szolgálhatnak mintául a modern eposz számára. Toldi és Toldi estéje 
azért is állhatnak előttünk a költői elbeszélés vagy a modern eposz nagy, sikeres példáiként, 
mivel témájuk egységes, korrajzuk pedig nem nő túl a műfaji kereteken. A Trilógia azonban 
igényt tart arra, hogy naiv-krónikás módon, de mégis, az egész fiktív történelmi korszaknak 
„politikai" életét is bemutassa. Toldi és Toldi estéje kitűnően elevenítette meg a cselekmény 
hátterében a valódi történelmet anélkül, hogy annak extenzív bemutatására törekedett volna. 
A Trilógia viszont nagy gondot fordít egy elképzelt történelem, egy merőben költőileg meg-
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teremtett „közélet" bemutatására; Toldinak nem volt krónikás jellege, — a Trilógia viszont 
a krónikás-történész szemével az egész népet érintő „politikai" fejlemények bemutatására 
törekszik, s ezzel a téma teljes egységesítését, a valódi drámaiság érvényesülését akadályozza. 
Buda halála azért lesz eredményes vállalkozás, mivel abban sikerült valódi drámát létrehozni. 
Az 1855—56-os változattal szemben Buda halála a dráma érvényesülését mutatja, a krónikás bo
nyodalmasság ellenében. Ezt a drámaiságot azonban az egész Trilógia terve nem mutathatja föl. 

A Csaba-töredékek a költői nyelv egy régies-krónikás változatának kialakításával 
szélesítik a népiesség-nemzetiesség s általában a magyar költészet nyelvi lehetőségeit. Arany 
egyedülálló, nyelvi remekléseivel találkozhatunk ezekben a töredékekben, s a szófűzés ritka 
megoldásai, a stílus ódon pompája, a régi nyelv szépségeinek erőteljes megelevenítése hatéko
nyabban járul hozzá a történelmi légkör érzékeltetéséhez, mint a voltaképpeni történelem-eleve-
nítés. Az olyan sorok, mint: „Ül Isztrigamban ISTVÁN szent király, Pap- és parasztur mind 
körötte áll" (Csanád) egy iniciálé naiv-pompázatosságával hatnak; a krónikák, az énekmondók 
naivságát Arany a legrafináltabb stíl- és rím-művészettel, néha Édes Gergely, vagy a „rím
kovács" Kovács József ötleteinek ironikus fölidézésével rekonstruálja. A ponyva-költészet 
csengő-bongó hangzatosságát utánozza csak kezdetben (pl. „őtet kivel nem birna száz, Lebirkozó 
vad Detre szász", Keveháza), — majd az 1855—56-os Csaba-töredékekben a naiv zengés egyre 
inkább az archaizálónak adja át helyét: „Kifogja megtorolni méltóan estedet? Vérrel beundokitott 
fejdelmi testedet?" ; „Tőbúl kivágni készült a világ városát: De kardos ősz, csikorogva, fölötte 
megjelent" ; „S ha megjön tenger elvöl, kezébe leteszem" ; „Mint vízben elmosódik minden salak, 
szemet" ; „ Fiát ezer, anyostul, szerette az apa" stb. De az 1855—56-os változat egyébként 
is archaikusabb hatású sokhelyütt, Buda halálánál is; a hatalommegosztást ez a változat még 
sokkal inkább krónikás-archaikus módon mondja el, — míg Buda halálában ugyanez az 
epizód majd archaikus-regényszerű színezetben jelenik meg. Az 1855—56-os változat nem egy 
erőteljes helye láttán sajnálnunk kell, hogy a mű félben maradt; Aranynak itt sikerült egy 
olyan sűrített, ódon s mégis drámai stílust kialakítania, mely Buda halála vagy Toldi szerelme 
stílusával, előadásmódjával, versmondatművészetével vetekszik. A műben olyan megragadó 
részletekre bukkanunk, mint pl. a menyasszony ébredése, Bulcsú szavaival, melyek a szánó 
gyengédség hangsúlyától („Nem vagy bűnös, királyné — világos ez nekem —; Ártatlan vagy, 
galambom : ne reszkess, gyermekem!") az érzéki szemléletességig árnyalódnak („Fehér öled 
feldúlni, mely még nem volt anya, Melyért még sok szerelmes ifjú sóhajtana"). Úgy érezhetjük, 
hogy Arany a shakespeare-i beszédmód stílusát tekintette mintának, s annak párját teremtette 
meg eposzaiban. A Csaba-trilógia tehát a népies-nemzeti költészet új lehetőségeinek próbája is: 
megtaláljuk benne a drámaiság iránti fokozott igényt, a nyelvi lehetőségek gazdagításának 
példáit, — de a nemzetinek egy olyan tragikusabb értelmezését is, melyben a „kivonulás" 
és a bezárkózás majdani hajlamainak korai jelentkezésére ismerhetünk. De a népies-nemzeti 
költészet új törekvéseinek legjellemzőbb példája: Buda halála. 

Buda halála 
Péterfy óta mindannyian, akik Buda halálával foglalkoztunk, hajlottunk arra, hogy 

e „hun eposzban" a regény módszereit lássuk, s e mű korszerűségét az ábrázolás modern, 
regényszerű eszközeihez való közeledésén mérjük le. Holott Buda halála „regényszerűsége" 
talán még csekélyebb is, mint Toldi estéjéé, s a történelmi példázat, a tragikumot kifejező 
eszme műfaji-formai testet öltése, e műben, valóban a régi eposz „újöntetűségét" eredményezi. 
Buda halála olyan epikai változat, mely sem a Toldi-trilógiához, sem az egyéb Arany-epikához 
nem hasonlít, — sőt, még a Csaba-töredékekhez sem. Buda halála igazi előzményei: a körösi 
balladák, mégpedig nem formailag, hanem eszmeileg inkább; ezt a nemzeti célzatosságot, 
melyet e balladák kifejeznek, Buda halála még magasabb fokon hirdeti. Ady meglehetősen 
igazságtalan „strófái" Buda haláláról mégis helyesen mondják e művet „elhúzott balladának". 
Buda halála az epikában folytatás nélkül maradt, amiként a népies-nemzeti irányzat sem 
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talált Arany után méltó folytatásra. De Buda halálának típus- és jellemformálása Móricz 
művészetét is előkészíti; az Erdély-trilógia legközelibb rokonát Arany epikájában találjuk meg. 
Elődjét pedig Bánk bánban. 

Buda halála az epikai hitelnek abból a felfogásából született meg, mely a „néptuda-
lomban" és a történelemben nemcsak a hitelesség biztosítékát keresi, hanem az elsőrendű 
ihletforrást is; Buda halála Aranynak azt a felfogását példázza, mely szerint a „néptudalom-
ban" élő eszmét és témát fel kell emelni s átadni az össznemzeti tudatnak. Buda halála a nép
tudat valódi, hiteles rétegébe nyúl témáért és eszméért. Ez az eszme: a nemzeti katasztrófa, 
a vereség emléke és fennálló veszélye. A hun—magyar mondakör a magyar történelemre 
jellemző eszmét fejez ki; a hun birodalom bukása, a „kivonulás", majd a „visszatérés", a „meg-
váltatás": mindez mitoszi formában, de a valóságot jellemzőn tükrözi a nemzeti történelem 
természetét. S különösen hajlamos lehetett a nemzeti történelem, a nemzeti sors ilyen fel
fogására a Világos és a kiegyezés közti korszak. Barta János helyesen jegyzi meg: „A testvér
harc tragédiája, a nagy hivatás eljátszása összehangzott azzal a tragikus érzéssel, azzal az 
önvádfélével, amely azidőben a nemzet szellemi vezetőit eltöltötte". Buda halála valóban 
a szabadságharcra utal, burkoltan és mértéktartón, de félreérthetetlen figyelmeztetésként. 
Ezt az utalást nem úgy kell értenünk, mintha Arany Etele és Buda alakja mögé a szabadság
harc vezetőit kívánta volna rejteni, hanem úgy, hogy a hun nép egységének felbomlásában, 
az egymás ellen forduló belső erők képében, a hun közvélemény nagy megzavarodásában 
visszakísért valami a szabadságharc korának fájdalmas tapasztalataiból s abból a hangulatból, 
mely a Koldus énekben „az erőt ásta benső féreg" sorvégére a „ Büszke, szenvedélyes, versengő 
vezérek" sorát rímeitette. De áthallik Buda halálába az a személyesen átélt epizód is, melyet 
Ercsey Sándor mesél el; Aranyt, Világos utáni menekülési útjában egy paraszt ember gúnyosan 
szólította meg eképpen: „szökünk uram! szökünk?". Ez a mondat, mely Ercsey emléke szerint 
annyira fáj Aranynak, a Budától Eteléhez érkező Szömöre megjelenését is kiséri: „szöktök, 
uram, szöktök" (X., 104.). 

Buda halála a nemzeti történelemre nehezedő végzetről szól, — de ezt a végzetet nem 
mondja szükségszerűnek, elkerülhetetlennek. Etele elérhetné az áhított nagyságot, ha a végzet 
állította feltételt betartja: „Űr az egész földön, ha ez egy hibáján" (VIII. 82.). Kemény végzete 
feltétlen, — de Aranyé feltételes; mert Hadúr feltételként állítja Etele elé, hogy önmagát 
megfékezze; Arany végtelen finomsággal — s a kálvinista erkölcsi szemlélettel egybehangzón 
— gondoskodik arról, hogy ezt a feltételt Etele ne ismerje. Mert ehhez a hőshöz csak az lehet 
méltó, ha szolgai engedelmeskedés nélkül, szabadon, a törvényt nem is ismerve hajt fejet 
a törvény előtt. Etele azt sem tudja meg soha, hogy isten kardját mivel érdemélte ki; Hadúr 
sohasem közli vele, hogy amiért a vadászaton Buda életét megmentette, s Ármány csábításán 
diadalmaskodott, vált csak méltóvá a jutalomra („mert lám, győztes akarattal, Győzi magát, 
s harcol riadó haraggal" VIII., 81.). Etele tragikumához hozzátartozik, hogy a feltételt (melynek 
érzetét lelkében kellett volna őriznie), csak a vétek elkövetése után, önlelkében ismerje föl. 

Etele végzete — s a hun—magyar népé — elsősorban önmagában lakik. De ez azt is 
jelenti, hogy önmagában keresheti csak, s találhatja is meg menekvését. Az önmagában föl
ismert és legyőzött végzet képessé tette volna Etelét, hogy a külső végzettel szembeszálljon. 
Ez a külső végzet valójában szoros társ: vele együtt hál, Krimhilda személyében, s vele egy 
levegőt szív, mint Detre. A legyőzött népek, az „idegenek" szerepe más, Buda /zafófóban, mint 
a Csaba-töredékekben volt. Szerepüket átvette az egyedüli s a legnagyobb ellenség: a német. 
A hun—magyar sorssal alattomosan és elszántan áll szemben a gót—germán sors. A külső 
végzetet itt Krimhilda és berni, szász Detre képviselik; a hun mondakör eposzi ellenlábasa: 
a Nibelung-ének. Buda halálának ez az egyértelmű gót—germánellenessége, ez a német vég
zetre kisarkítottsága történelmileg és mondailag egyaránt indokolt, helyeselhető. Arany ebben 
a célzatosságban nemcsak a magyar történelem egészének végzetességét jelöli meg találón, — 
de a maga koráét is. Buda halála tehát egyáltalában nem elvont alkotás; a viszálykodás, a belső 
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egyenetlenség képével éppúgy a legfrissebb történelmi tapasztalatokra épít, mint germán-
ellenességével is. Amennyire friss tapasztalat e két mozzanat, éppannyira ősi és általános. 

Az, hogy együtt hál tulajdon végzetével, Etelét Hadúr titkos feltételének még sürgetőbb 
megismerésére, még szigorúbb betartására kötelezné. Hatalmának és erejének bódulatában 
a megismerésről is, a betartásról is megfeledkezik. Az eposz négy főszereplője körül — akiket 
Arany gondosabb művészettel egyénít, mint Toldi kivételével epikájának bármelyik alakját — 
a végzetet hordozó Krimhilda nyer különös fontosságot. Arany tartózkodik a költői elfogult
ságtól, s teljes tárgyilagossággal rajzolja meg Etele feleségét: Krimhilda csaknem akaratlanul, 
szinte ártatlanul készíti elő férje romlását. De ez még ijesztőbb tanulság egy olyan kor számára, 
mely mégiscsak a dualizmust tekinti céljának, s az Etele—Krimhilda-házasságot kívánja újból 
nyélbe ütni. Ismét csak nem szabad Buda halálában a kiegyezésre törő politika valaminő eluta
sítását látnunk. Itt sokkal többről van szó: a néptudat egyik legősibb emlékének, tapasztalatá
nak, az újabb és újabb szenvedések által megpecsételt németellenességnek általános példáza
táról. Mit sem változtat ezen, hogy Arany mennyire szerette Deákot, s hányszor látogatta meg 
Visegrádon Görgey Artúrt. Ami nem lehet kétséges: a német „házasságot" történelmileg éppoly 
végzetesnek tartotta, mint Etele és Krimhilda házasságát, s a magyar nép jövőjét a szász 
Detrék romboló, álnok tanácsaitól, megrontó intrikáitól mentesnek kívánta. Vagyis: az ő álma 
is a nemzeti függetlenség volt. Költői álom, igaz, de félreérthetetlen, s egyértelmű, még akkor 
is, ha a nemzeti függetlenség legnagyobb politikai képviselőjéhez, a száműzött Kossuthhoz 
Aranynak nem is volt köze. 

Krimhilda, a Nibelung-hősnő, éppoly kevéssé érzi át, érti meg a hun sorsot s annak 
követelményeit, mint a magyar sorsot, a magyar történelmet Ausztria. Arany, persze, végső, 
mondai általánosítással fejezi ki Krimhilda helyzetét és gondolkodását: az idegent kell látnunk 
ebben az asszonyban, aki lelke legmélyén sohasem tud a nemzettel, a néppel azonosulni, mert 
érdekei, kötelmei másfélék, s eleve másféle ügynek, másféle emléknek jegyeztetett el. De 
Ildikón kívül egy másféle végzet is együtt él Etelével: az isten kardja, mint tulajdon nagyságá
nak, hatalmának és erejének jelképe. Egyetlen hiba, az önuralom egyetlen kihagyása követ
keztében e nagyság, e hatalom és erő: átfordul végzetté. A kétféle végzet szükségképp egybe
kapcsolódik, s ennek az egybekapcsolódásnak baljós ígérete mutatkozik meg abban a jelenet
ben, midőn Ildikó isten kardját Aladár kicsi derekára csatolja („Örült Aladár, hogy zörömből 
utána", IX., 56.); ez a jelenet, a „Csillag esik, föld reng" ... világuralmi víziójának közvetlen 
szomszédságában, nyugtalanító kontrasztként hat; a Péterfy említette „tragikai irónia" ebben 
a jelenetben egész többértelműségével érvényesül. De „Hilda asszony" végzetes szerepe még 
inkább kiviláglik a fiához intézett magánbeszédszerű vallomásban: Ildikó változatlanul szereti 
megölt férjét, Szigfridet („Szeretem holtan is, szeretem még most is ; Ha sírba lezárnak, szeretem 
még ott is", IX., 43.), s a szerelemnek ez a kitartó, rendületlen nagysága, mely Krimhilda egyé
niségének legnemesebb, legértékesebb része, egyszersmind árulás is Etelével szemben, — vagy 
legalábbis végzetének betöltése. Krimhilda életének értelme ugyanis nem Etele, nem is a hun 
nép sorsa, — hanem a még mindig szeretett Szigfridért állandó bosszú. Életcélja tehát ellen
tétes Eteléével, s fiától ő nem a hun nép sorsának emelését, a hun birodalom nagyságának 
biztosítását, hanem a maga családi viszályának véres megoldását várja. Krimhilda asszonyi 
kicsinyessége eleve végzetes szerepet játszik az amúgy is megosztott hun táborban; az a kímé
letlen pontosság, mellyel tulajdon érdekét felméri, s legszemélyesebb célját kijelöli, egyszer
smind leplezetlen bevallása is Etelétől s a hunoktól való mély feloldhatatlan idegenségének; 

Közelebb vagy hozzám, mint Etel, a férjem, 
Tested az én testem, véred az én vérem : 
Bosszút az anyádért bár iszonyút vennél, 
Nincs nemesebb tetted, nincs igazabb ennél. (IX., 54.) 

Ismét, s újból és újból: az idegenség motívuma, mely az egész Trilógián átvonul, a nem
zeti sors társtalanságának, az egyedül állásnak, a magára utaltságnak hangsúlyozása. Krim-
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hilda idegenségét Arany finoman azzal is kifejezi, hogy Etelével való kapcsolatát pusztán érzé
kinek mutatja, — ez az érzékiség hiánytalanul megfelel Etele egyéniségének, lelki-testi han-
goltságának, s hogy ennyire megfelel, épp az nyit a végzetnek is utat. 

Gyöngyvér, Buda felesége, meddőn maradó méhével is „nemzetibb" asszonytípus, 
s férje révén a hun sorssal is szorosabban azonosuló Ildikónál. „Szép barna szemét" Arany több
ször is említi, a kis Aladár iránti, anyai-mohó ragaszkodását, — habár végzetesnek, de emberien 
fájdalmasnak is érezteti, s noha a körülmények „kényszerűségénél" fogva ő is a katasztrófa 
bekövetkeztét segíti, mily szépen és gyengéden vállalja a férjével közös végzetet: „Feles felesé-
ged hadd legyek a bajban" (X., 53.). 

Buda halála alakjait Arany ha nem is távoltartón s nem is kritikailag, de a jellemvoná
soknak olyanfajta összetettségében ábrázolja, mely gyakorlatilag az erények s a hibák egységét 
jelenti, s ennek az egységnek módosulásai nyomán eredményezi a tragédiát. Buda halála alakjai 
még annyira sem egyértelműek, mint Toldi Miklós, aki pedig szintén erények és gyarlóságok 
kölcsönhatásából megformált jellem. Etele és Buda, Ildikó és Gyöngyvér erényei, hibái kezdet
ben még az egyensúly állapotában maradnak, s ez az egyensúly a békét jelenti, melyre Buda 
törekszik a hatalom megosztásával, s melyet Etele is szilárdan vállal. Ennek az egyensúlynak 
Detre közbeléptével kell végzetesen felbomlania, s az eposz drámaiságát az erények és hibák 
egymásnak feszülése, dialektikus hullámzása hozza létre. Az öt főszereplő közül csak Detrének 
szerepe állandó és változatlan: az intrikus szerepe, mely a drámákban épp oly kevéssé változik, 
mint a raisonneur-öké. Detre nem változó jelleme és szerepe az a sarokpont, melyre a másik 
négy szereplő indulatainak, cselekedeteinek tengelye támaszkodhatik: a végzet körforgásának 
tengelye nem mozdul helyéből, s ez hozza el hibátlan pontossággal a katasztrófát. 

Az eposz alapelvét tehát a történelmi helyzetben — és a jellemek viszonyában teremti 
meg Arany. Az első: az idegenek közé szorult, társtalan és végzetesen önmagára utalt nemzet 
helyzetét jelenti. A második: az összetett jellemekből olyan érzelmek és cselekedetek kiválasz
tódását, melyek végzetesekké elsősorban e sajátos történelmi helyzetben válnak. Ez az eposzi 
alapelv tükröződik a kompozícióban, s a motivációban is. Buda halála szerkezetileg az idill és 
a tragédia kontrasztjára épül, s a cselekmény az idilltől egyetlen ívben vezet el a tragédiáig: 
a mű az idill, az egyetértés, a béke és a jószándék állapotában kezdődik, hogy a tragédia, a 
viszály, a gyűlölet és a testvérgyilkosság szférájába vezessen el. Az idill és a tragédia szférái 
éppúgy egymásnak feszülnek a szerkezetben, mint a jellemek erényei és hibái. Idill és tragédia: 
Zrínyi óta a magyar verses, illetve prózai epika oly gyakori formái. Móricz regényei is idillek 
és tragédiák váltakozásában követik egymást, — Buda halálában idill és tragédia csökkenő
növekvő mértékben, együttesen van jelen. Az idill napsütésén kezdetben csak felső-árnyékok 
futnak át, de még újból felderül az ég; a viharfelhők azonban szaporodnak, a napfény mind 
nehezebben tör át rajtuk, s a testvérgyilkosság a történelmi tragédia komor égboltja alatt tör
ténik meg. Idill és tragédia ily váltakozása szorosan kapcsolódik a „tett izmosodásának" 
folyamataihoz, melyek a négy főszereplő jelleméből mintegy kikristályosítják a katasztrófát. 
A végzet tehát nem névtelen abszurditással sújt le itt, mint Kemény Gyulai Pó/jában, hanem 
megszakítható, feltartóztatható folyamatossággal következik be, s valójában nem is lenne 
nehéz útját állni, akár az utolsó pillanatig. Arany tehát nem azt hirdeti Buda halála végzetével, 
hogy a nemzeti katasztrófa szükségszerű és elkerülhetetlen, nem azt, hogy a hun—magyar nép 
sorsa eleve megszabatott. De a szabad elhatározásnak juttatott nagy szerep, a jószándék érvé
nyesülésének biztosított szabad lehetőség láttán érezzük súlyosabbnak a négy főszereplő vétkét, 
s lényegileg kiérdemeltnek a végzetet. Kemény kiérdemeletlen végzetével szemben Aranyé a 
küzdés, a megjavulás, a megváltatás lehetőségét mindvégig nyitva tartja, s nemcsak Buda 
halálában, de a Trilógia egész koncepciójában is. 

A tragikus vétség elkövetésének erőteljes, aprólékos és finom motiválása, melynek foko
zataiból Arany az eposz gerincét teremti meg, lényegileg biztató célt szolgál: ez a motiváció 
fosztja meg ijesztő, értelmetlen arculatától a végzetet, ez ébreszti fel bennünk az elkerülhetőség 
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reményét. Mert a motiváció minden egyes fokozata arra figyelmeztet, hogy a könnyelmű, a 
meggondolatlan cselekedetek halmozódását meg lehet akadályozni, s a jellemben rejlő végzetes 
indokokat bölcsességgel, szilárd akarattal vagy önuralommal ki lehet küszöbölni. Sokkal kevésbé 
lenne biztató az eposz cselekményképe, ha Arany a motivációra kevesebb gondot fordítana, s a 
katasztrófát inkább a külső körülményekben, sem mint magukban a jellemekben készítené elő-
Detre intrikája önmagában tehetetlen: a négy főszereplő jellemének ellentmondásai könnyít
hetik csak meg útját. De ha a végzet bennünk magunkban lakozik: bennünk magunkban terem, 
het meg orvossága is. 

Van azonban Buda halálának egy másfajta végzetessége is, mely már sokkal nyomasztóbb: 
a hun nép ártatlanul és tehetetlenül válik a vezetők bűneinek, tévedéseinek áldozatává. Buda 
halála, mely egy nép végzetét mutatja be: a vezetők magánéletében tud csak igazi konfliktusokat, 
tragikus helyzeteket teremteni, s ezek érvényessé válnak az egész népre is. Etele és Buda hibái 
a népre is jellemzők lehetnek, s bizonnyal jellemzők a vezető osztályokra; ne feledjük, Arany 
a szabadságharc elvesztéséért is a vezetőket teszi felelőssé. S a történelem valóban teremt olyan 
helyzeteket, midőn a vezetők döntése vagy magatartása az egész nép sorsára kihat. Buda halá
lának nyomasztó hangulatát az kelti, hogy a remény, a megváltatás lehetőségei is csak erkölcsi 
értelemben merülnek föl, nem pedig tényleges történelmi erőkként, tárgyiasult valóságukban. 

Buda halála motivációja Bánk bánét követi. A katasztrófa felé mutató helyzetek és 
cselekedetek Buda oldalán sokasodnak, — Etele jóidéig mentes tőlük, hogy majd annál heve
sebben következzék be nála a fordulat. A jószándéknak önnön visszájára fordulása Arany 
műveiben (ld. Toldi estéjét) gyakran fordul elő; a fordulat mindig katasztrofális körülmények 
közt, a végzet beteljesedéseként történik meg. Az intrikának, a csábításnak ellenálló Etelét 
messzebb sodorja az indulat, mint Budát a maga régóta lappangó gyűlölködése. A motiváció 
egyetlen váratlan, előkészítetlen elemének érezhetjük Buda rossz hangulatát (II., 4, 5.), a hata
lom megosztásának másnapján, midőn tettét némiképp megbánva („friss gond veri, hajtja 
Marcona józanság hidegen csusz rajta") hajlamossá válik Detre sugalmazásainak befogadására. 
Buda e hirtelen változékonysága, bizonytalansága összehangzik jellemének később megmutat
kozó vonásaival, de az első ének csaknem háborítlan idilljében mindebből semmit sem veszünk 
észre, s ezért a „marcona józanság" a II. ének kezdetén, az első ének összképétől indokolatlanul 
elüt, s nem fejlik szervesen az előzményből. Buda változékonysága, tettét megbánó következet
lensége, asszonyias ingatagsága („Vád neki a mit tett, bánja ha mit nem tett" IL, 5.) végzetes 
tulajdonságok, de nem jóvátehetetlenek. Külön-külön, a tragikus fokozódás valamennyi tagja 
nyitva hagyja a menekvés lehetőségét, — a katasztrófához olyan út vezet, melyen bármikor 
vissza lehetne fordulni. Budát sem Detre változtatja meg, — hanem Detre mintegy az ingatag 
jellem ismeretében, a szavaira már eleve fogékony Buda hajlandóságát használja ki, növeli meg, 
s indítja el a gondolat „megizmosodásának" útján. Ez a „megizmosodás" csaknem azonos 
azzal a folyamattal, melyet Stendhal „kristályosodásnak" jelöl, s melyet a nyugati analitikus 
regény már akkor jó ideje alkalmaz. De Aranynál nem találkozunk az analitikus regény elemző 
eljárásaival, melyek egy-egy lélekállapot, egy-egy „pszichológiai pillanat" taglalásával jutnak 
el ábrázolási céljukhoz. Arany jellegzetesen drámai elemzést végez, vagyis ahelyett, hogy egy-
egy helyzetnél, állapotnál elemzőn időzne, az indokok, az ösztökélő, a cselekményt fejleményről 
újabb fejleményre mozdító elemek induktív oksági láncolatát építi ki. 

Detre hosszú magánbeszédei Buda, majd Etele előtt, a szereplők „beszélgetésének" itt 
alkalmazott módszerére hívják fel figyelmünket. Arany a hagyományos epikai eljáráshoz 
folyamodik, mely az Iliász óta az eposzi hősök, ,beszéltetését" sohasem életszerűen, hanem bizo
nyos naiv stilizáltsággal, afféle „szónoklat" módján végzi. Ezért tehát az eposz nem is a „be-
széltetést" használja fel az egyénítésre, hanem a cselekményt s a cselekedeteket. Arany is 
csak igen óvatosan használja fel egyénítésre szereplőinek magánbeszédszerű „szónoklatait". 
Detrét a bőbeszédűség jellemzi, a ravasz, példálózó, a tárgyra messziről térő szóáradat, a pél-
dálózások, a burkolt utalások, a célzatos bölcseségek, melyeknek bozótjában titkolt céljához 
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egyre közelebb lopakodik. Etelét, ellenkezőleg, a szűkszavúság, az összefogottság, a beszédnek 
egy királyibb stílusa. Buda halálában nem találkozunk párbeszédekkel, — az eposz a drámai 
magánbeszéd menetét követi, s az egyes alakok beszédnemét bizonyos egyöntetűségben tartja; 
ebből az egyöntetűségből annál plasztikusabban domborodnak ki a szereplők tettei. Arany 
azonban azáltal is egyénít, hogy Etele csak egy ízben szólal meg hosszabb magánbeszédben 
(VII., 31—42.), midőn a követjárás után Budának a maga uralmi terveit kifejti. Nagy egyéni
séget, nagy politikust ismertet meg velünk ez a részlet. A szereplők beszéltetésénél Arany 
részint Shakespeare drámai beszédmenetét veszi át, részint a népies beszédmenetet. De hát 
Shakespeare-t is népies beszédmenetre, s némi ószerű hangnemre ülteti át, pl. Hamlet-fordítá
sában. Ha arra gondolunk, hogy mennyire sommás volt Lajos és az ősz Toldi párbeszéde, arra 
kell gyanakodnunk, hogy Arany ez egyszer élvezi is az eposzi beszélgetés terjengős, kényelmes 
menetét: a bőbeszédű Detrével a bőbeszédűséget is megtetézőn mondat sokat, csak, hogy még 
kerekdedebben mondathassa. Budának elmondja élete történetét Keveházától kezdve, holott 
Buda e részleteket ismeri; de ez az „ószerüen naiv" eposziság teszi csak lehetővé, hogy a népies 
beszédmód olyan fordulataival élhessen, mint: „Mértékre imbolygott a beszéded rúdja" (II.,19.), 
vagy: „No hát eleinte szemesen ügyeljed, Hogy el ne szorítsa közös ülőhelyed, Mert savanyú lesz 
majd ülni kicsiny szélen, S visszakapaszkodni földre-bukó félen" (II., 38.). Arany a szereplők 
beszéltetésénél szinte sohasem archaizál, s majdnem mindig a népi beszéd sajátos választékos
ságára törekszik. Nemcsak a beszéd, de a hozzája illeszkedő epizód is népi nyelven hangzik: 
„Szó nyelvire a szó hebehurgyán tolta" stb. (III., 39.). 

Etele felháborodottan utasítja vissza Detrét, s emez mégis azzal távozhatik, hogy 
„lám, bent van az ék is" (III., 45.). Detre kettős kezdeménye nyomán indul meg az „izmosodás", 
a motiváció láncolata, melynek egyes elemei növekvő intenzitást mutatnak; elébb csak parányi 
moccanással ad jelt magáról a megfogant gyanú: Buda bizalmatlanul nézi a gyűlő sereget, — 
„Jobbra fejét a balra komolyan hintálván" (IV., 12.) — s habár a gyanú folyamatai csak Budánál 
indultak meg, éreznünk kell, hogy ezek kiváltják majd Etele bizalmatlanságát is. A félelem 
vagy megvetést szül másoknál, vagy üldöző vadász-kedvet; Etelénél Buda elébb-utóbb mind
kettőt kihívja: a hadak gyakorlatán megrémül a rárontó dandártól (IV., 43—44.), — Detre 
szavainak megfogantáról egyelőre még csak ennyi árulkodik. 

A súlytalan mozzanatoktól haladunk a mind súlyosabbakhoz; Arany csodálatos finom
sággal érzékelteti a súlytalanságban is megmutatkozó végzetet, a futó gondolatot is, mely nyo
mot hagy későbbi, keserűbbek számára. „Ildikó azonban feljőve, mint hajnal" (V., 1.), s ez a 
napfényes jelenet, a verssorok s a hintó lágy himbálásában, a voltaképpeni végzet kezdete: 
Etele sebezhetetlen volt Detre ármányának és Buda gyanakvásának, — de amit Szigfrid 
sarkának a ráhullott falevél, azt jelenti őneki Krimhilda iránti érzéki szerelme. Egyelőre csak 
Gyöngyvér titkos irigységének vagyunk tanúi („Ki hát ez az asszony? miféle királyné? . . . " 
V., 9.), de ez a gondolat elsimulhat, ennyi feszültség ártalmatlanul lappanghat a családi életben, 
még ha a két asszony találkozása a későbbi viszály csúf jeleneteire elő is készít bennünket: „Hide
gen egymásnak ezalatt benyelték Ruháit, alakját egész teste-leikét" (V., 24.). Dehát kell-e két sógornő 
ferde nézésének testvérgyilkossághoz vezetnie? Birodalomnak kell-e összeomlania egy ilyen talál
kozástól, melyet úgyis, asszonyi túlzással, kitárt karú, csók-zivatarú vendég-üdvözlés követ? 

Etelénél eddig meg sem moccant a belé ültetett gondolat; mintha Detre beszéde leper-
. gett volna róla. Fontos, politikai fejleménynek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy a Detre kívánta 
irányba hajoljon. Nem is Detre részes abban, hogy van valami, amit a bizánci követség kétélű 
hízelgéséből nem tud elutasítani („Mégis szíve szerént nem bírt haragunni", VII., 20.); ez a 
parányi mozzanat éppoly ártalmatlan, mint Gyöngyvér irigysége. Nem is ez a könnyen elhes
sentett gondolat mélyíti el az ellentétet, hanem Buda nőies durcáskodása, ernyedtségre valló 
sértődése, az egyezséget visszavonó, kicsinyes fenyegetése: „Jogomat kívánom, eskü szerint. 
Vagy-vagy! Máskép szakad a húr : a mi valál, az vagy". (VII., 25.). Ami ebben a jelenetben 
megdöbbentő, az Etele váratlan, csaknem indokolatlan indulata, mely a malomkövet hajító 
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vagy a buzogányával körbekaszáló Toldi természetére emlékeztet: „Felforra Ételnek hirtelen 
a vére, Zúgó patakokban ömlött a fejére" stb. (VII., 26.). Ez az indulat az erő szükségszerű kísé
rője, — de ugyanez változtatja is az erőt gyengeséggé. Az erő tehát, Etele ereje, — eleve gyen
geség? És ezek a vad szavak, ezek a kíméletlen sértések, melyek annyira rácáfolnak Etele addigi 
önuralmára: „Eszeveszett, hallgass : vígeszü, oktalan, Gyáva, gyanús lelkű, pulya, boldogtalan!" 
stb. (VII., 27.). Etelét ez az indulat veszti el, sez lett Toldinak is veszte. Aranya testvérgyilkos
ság első előzményét állítja most elénk, s művének erkölcsi „tanulsága" a nemzeti erények ellent
mondásosságára figyelmeztet: nagyság, nagylelkűség, és erő, — mely gyengeség is a kísérő indu
lat miatt. Ennek a jelenetnek csak úgy lehet meg a lélektani hitele, ha visszahatólagosan is meg
világítja a két testvér viszonyát: az ilyen jelenetek eredete a múltba, gyermekkorukba nyúlha-
tik csak vissza, s ez a láthatatlan előzmény avat most baljóssá minden jószándékot, minősíti 
már kilátástalanná a békülés minden kísérletét. A VII. és VIII. ének ugyanis a végzettel 
szembeszegülő jószándék küzdelmeit is bemutatja; és Etele indulata mögött már ott érezzük 
a feltételt, mely az „erős törvény" betöltet még elháríthatná, — ott érezzük Hadúr kívánságát, 
hogy önmagán erőt vegyen: Arany költői kívánsága is ez nemzetével szemben. A cselekmény 
kezdeténél korábbra, sokkal korábbra nyúlt rossz emlékek magyarázhatják csak meg Etele 
önkénytelen, bűnös gondolatát is, midőn a bölénybika Budát megtámadja: „Nem volna-e 
bátyját jobb hagyni halálra, Mint hagyni türelmét örökös próbára (VIII., 49.). Az, hogy Ármány 
bűnre akarja csábítani, s az, hogy Hadúr oly nagy jelentőséget tulajdonít Etele szilárdságának 
(ezért nyeri el jutalmul isten kardját), ugyancsak azt sejteti, hogy Etele és Buda ellentétének 
lényeges, korábbi előzményei vannak már. 

Etele nem minősül még tragikus hősnek, mert akaratával győzött a végzeten, csak épp 
győzelme nem végleges. A katasztrófa felé fejlődő cselekménybe most kapcsolódik bele igazán 
a két királyné, a dráma dialektikájának ez új két ága; ők az okai annak, hogy Etele nem tudja 
megtartani a megszerzettet: önmagán aratott diadalát és az isten kardját. A két asszony csa
ládi viszálya a kicsinyes, kínos civakodás jeleneteivel kezdődik (kirobbanásukat ismét csak 
egy semmiség készíti elő: Aladár húzódik nagynénje faló csókjaitól, VII., 56—57.), — s amily 
hirtelen tör ki, oly hirtelen véget is ér, — de már elhozva a végleges szakítást. Pedig megint 
csak súlytalan epizód, véletlen fejlemény vezet ide: Ildikó sólyma megöli Gyöngyvérét, —Etele 
békítésére pedig felesége azzal válaszol, hogy a maga sólymát kitekert nyakkal veti sógornője 
elé. A két testvér most még kibékíti őket, de a két asszonyban már végbement mindaz, ami 
bennük kettejükben még csak végbe fog menni. És a kitekert nyakú sólyom — Krimhilda tet
teként ! — már a testvérgyilkosság előképe is. A végzet nem is Detre ármányával, nem is Buda 
puhaságával, — de a sógornők tetteivel fészkelte most már bele magát a hunok sorsába. 

Fordulópont ez, s eszmei, szerkezeti forgópont is, — valamint az eposz légkörének, 
egész színezetének megváltozása. Itt helyezkedik el a Hadúr-jelenet, itt tekinthetünk be a vég
zet állította feltételbe; Arany ismét csak kerüli a henye csodálatosságot: a Hadúr-jelenet mentes 
a pátosztól, az operai látványosságtól. Inkább mese- és álomszerű (VIII., 80—82.), szerény, de 
valódi népi képzelet teremtménye. Az eposznak ezen a szakaszon szűnik meg az a kettős színe
zete, mely addig az idill és a tragédia egymást váltásában nyilvánult meg. A kezdet idilli har
móniáját meg akarja bontani Detre, de a béke még fennmarad, az idill fényeváltozatlan erővel 
felragyog. Harag és kibékülés váltják egymást a követség körüli bonyodalmakban, de még a 
viszály első epizódjai sem tudják csökkenteni annak az életörömnek sugárzását, mely Ildikó 
feljövetelének, vagy a mátrai, nagy vadászatnak képeiből árad. A létrejött összhang mégsem tud 
állandósulni: túl korán bontják meg baljós epizódok. A követségi bonyodalom után a családi de
rűt máris megzavarja Aladár, midőn Gyöngyvért megszégyeníti; Etele Ármányon vett diadalát 
lerontja a sólyomepizód, — és isten kardjának felbukkanása óta, vagyis épp Etele dicsőségének 
beteltével, az egész égbolt beborul, többé nem derül föl az idill, Gyöngyvér és Ildikó utolsó 
viszálya után (mely az Aladár derekára kötött isten kardja miatt tör ki) a testve- rek szakítása 
véglegessé válik; „Buda királylyal nincs közöm ez'tán semmi" — jelenti ki Etele (IX., 72). 
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Az eposz új szakaszba lép, a katasztrófa bekövetkeztének szakaszába, s Arany motivá
ciós eljárása is megváltozik,— ha eddig a családi, a magánéleti konfliktusok idézték fel a vég
zetet, most ezek folyományaként a tragédia már a közéletben, a hun nép széles köreiben is elő
készül. A kiszélesedő viszály, a hun egység megbomlása, Buda kincsen vásárolt hívei, s ezek 
ingadozása: gyorsuló ütemben tartunk a testvérgyilkosság felé. Az eposz egyre inkább a kor
társi, a magyar valóságra utal; a felbomló közvélemény képe már Arany személyes emlékeiről, 
tapasztalatairól árulkodik, s a vihar előtti táj képe, ez a túlságos részletességgel kidolgozott 
hasonlat (XL, 49—53.), az ingatag tábor, az Etelét hátba támadó önzés: mindez a készülő 
tragédiát széleskörűen nemzetinek mutatja, s történelmileg is általánosítja. Nem egyetlen kor
szak, hanem az egész hun—magyar történelem tragédiáját akarja megmutatni Arany. Az eposz 
cselekménye egyre jelképesebbé válik: Buda felépülő városa (a majdani magyar főváros !),mely-
nek köveit testvérgyilkosság vére öntözi meg, a Gyöngyvér átka, mely annyiszor betelik még 
e falak közt: milyen komor és fenyegető kép ez a magyar történelemről! Hiába vállalja Etele 
tettével együtt a végzetet is („Hun urak, mit néztek! ez csak az én tettem.''' XII., 83.), — Hadúr 
már kimondta a nála is erősebb törvény érvényét: „Jaj! betelik, monda, már íme betelnek — 
Népe jövendői számlálva Ételnek" (XII., 74.). 

A tragikai alapeszme világos: a nagyságot, az erőt aláássa a gyarlóság, — önmagunk 
gyarlósága és másoké. Etele ugyan túlságosan merész feladatra vállalkozik, de nem merészsége 
veszti el, hanem az, hogy népe nem képes nagyságra. Etele gyarlóság okozta bukása rokon 
Ádáméval, akinek nagy lelkesedései és reménységei is az emberi gyarlóságon buknak el. Arany 
történelemszemlélete nagy gondot és félelmet fejez ki: az erősnek látszó nép valójában gyenge, 
— Etele és Toldi ereje egyszeriben gyengeséggé válik, ez a gyengeség épp céljaik kapujában 
veszti el őket. Etele és Toldi sorsának tanulsága itt azonossá válik — Csóri vajdáéval. 

Aranynál tehát nincs névtelen, értelmetlen végzet, — de van végzetes gyengeség. Erőt venni 
e gyengeségen, fölismerni alattomos jelentkezéseit, kérlelhetetlen, erkölcsi szigorral lenni úrrá az 
erőből fakadó gyengeség fölött: ez Buda halálának történelmi-erkölcsi tanulsága. És ez a tanulság 
vet világot Arany nemzeti eszmeiségére is. Ez a nemzetiesség nem hízeleg a hibáknak, hanem ko
mor-fájdalmasán tárja fel ó'ket,s ha zord tekintettel fordul a jövő felé, csak azért, mivel a gyengesé
get maradandónak érzi. Aranynak a maga jelenéről alkotott komor felfogása vetül vissza a múltba. 

A népies-nemzeti költészet Buda halálában vállalkozott utolsó, nagy tettére, s ebben 
a tettben az irányzat nagysága éppúgy megmutatkozik, mint elégtelensége. Ez a nagyság és 
ez az elégtelenség ugyanúgy van együtt a népies-nemzeti költészetben, mint Etelében vagy 
a hun—magyar történelemben. Arany megkísérelte, hogy Toldihoz hasonlóan, a nép sorsának, 
a nemzet történelmének lényegét világítsa meg, s a maga korához ismét úgy szóljon, mint 
Toldiban szólott. Buda halálában tovább szőtte Toldi egyik vezérlő eszméjét: az erő és a gyar
lóság, a nagyság és az elégtelenség veszedelmes, tragikus viszonyáról. Buda halálában sokkal 
inkább, mint Toldiban vagy Toldi estéjében, ezeknek az ellentéteknek feszültsége foglalkoztatja. 
Megdöbbent tekintete előtt megmutatkozik a végzet: a nemzet eredendő gyengesége, valami
fajta kiszolgáltatottság, fenyegető magányosság,—gyanútlan felvértezetlenség a legnagyobb 
ellenséggel, a germánsággal szemben. Mindebben igaza is van, s a nemzeti történelemben meg
mutatkozó kudarcnak, elégtelenségnek példázatával a hazaszeretetet kívánja elmélyíteni, 
a felelősségérzetet növelni. íme, művének nemzeti célzata, tanítása. Ez a célzat, ez a tanítás 
a szabadságharc bukásának emlékében, fájdalmában fogamzik meg. Buda halála a nemzeti 
történelem vereségeinek, a Mohácstól Világosig vonuló katasztrófa-sorozatnak mitoszi értel
mezése. De ez az értelmezés nem teljes, és féloldalúságában megtévesztő is. Nyomasztóan hat 
Buda halála, mivel mindvégig fennáll ugyan benne a végzet elkerülésének lehetősége, de a vesze
delmet senki sem érzi át, senki sem tesz ellene. Etele még a befejezésben is jogosnak véli tettét 
(„Szigorún, de igazán büntettem" XII., 83.). Hadúr „feltétele" rejtve marad, a jóslatot a Tri
lógia a második részre halasztja, s oda kívánkozik Etele lelkiismereti válsága, a Detre ígérte 
bűnhődés is. De mindez mit sem változtat azon, hogy a nemzeti történelemben megmutatkozó 
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gyengeség és elégtelenség morális magyarázata — nem az igazi magyarázat. Toldiban a nép 
a nemzeti tettek porondján jelenik meg, — Buda halálában a nép tehetetlenül vállalja a veze
tők kihívta végzetet. A nemzeti gyengeség nem csupán erkölcsi okok következménye, s nem is 
csupán a gót—germán bomlasztásé. A nemzeti eszme, melynek jegyében Arany gondolkodik, 
s melynek jegyében Buda halálát megalkotja: a gyengeség, az elégtelenség legmélyebb okát, 
a társadalmit elfedi, s csak a morálisát mutatja meg. A nemzeti eszme, a társadalmitól megfosz-
tottan, maga is féloldalassá, elégtelenné válik. Buda halálából hiányzik az a társadalmi eszmei
ség, mely Toldiban még párosult a nemzetivel. Etele és Buda történetében: a nemzeti célzat 
maradt meg pusztán. Miként a liberális polgárosodás szemléletében, úgy Aranynál is a nemzeti 
és az erkölcsi szorosan egybekapcsolódnak, s kiszorítják maguk mellől a társadalmit. Ady 
sokat idézett megjegyzése „Egyébként pedig az sem igaz, hogy a testvér-harc ölte meg a ma
gyart, mert mindig és ma is azok a legfejlettebb, legboldogabb népek, ahol a testvér-harc a leg
nagyobb volt") nem is annyira szöveg szerinti értelme, mint inkább a mögötte rejtező gondolat 
miatt találó: Ady a forradalmak testvérharcára gondolt. A nemzeti egység eszméjének letéte
ményesei a forradalomban is Buda és Etele végzetét látják. Arany fölismerése a hun—magyar 
nemzet történelmi gyengeségéről, elégtelenségéről: helyes, kritikai fölismerés volt. A Trilógia 
távlatában ott rejtezett a feloldás, a megváltatás Ígérete is. De a gyengeség végső, legmélyebb 
okának morálissá minősítésében Arany épp arról terelte el a figyelmet, aminek következményeit 
oly fájdalmas aggodalommal akarta számon tartani. 

Etienne Sőtér 
LA MÓRT DE BUDA 

Dans le premier chapitre de l'étude, Tauteur se penche sur la théorie de l'épopée de 
János Arany, dans laquelle le poéte hongrois s'est proposé comme but la mise en forme de Iá 
derniére et la plus grandé réalisation de la tendance dite nationale-pópulaire. La cause de 
l'humanité, la cause de la nation, le dévouement á ces causes et la conscience de celle-ci gráce 
á des oeuvres grandioses poétiques: voiláles buts que gráce á l'épopée Arany a voulus atteindre. 
La conception de l'épopée de János Arany est bien rapprochée aux entreprises semblables, 
grandioses, nationales et humaines de la poésie du XIXe siécle. Parmi les oeuvres lyriques 
de la littérature mondiale les plus proches á Arany sönt les «Legendes du siécle» de Victor Hugo. 
Dans cetté oeuvre le poéte fran§ais s'est proposé de composer l'épopée de l'humanité entiére, 
tandis que Arany a voulu représenter le destin de la nation hongroise, sa chute et son reléve-
ment. La conception de l'épopée d'Arany et la réalisation de celle-ci dans la Mórt de Buda 
et dans le fragment de Csaba est apparentée aussi á la conception de Wagner sur Topéra, 
le musicien ayant voulu créer un «Gesamtkunstwerk» de la matiére des. legendes mythologiques 
germaniques. Malgré la prétention élevée, la conception d'Arany de l'épopée marqua un recul 
devant les demandes les plus brűlantes de l'époque, étant donné que la tendance populaire-
nationale n'était plus capable de satisfaire á ces exigences. L'épopée est aussi une retraite 
olympique devant la réalité sociale de la vie populaire-nationale. 

Dans les chapitres suivants, Tauteur analyse la théorie d'Arany sur la crédibilité épique 
et sur la nécessité de developper les motifs dans l'épopée. Les écrits théoriques d'Arany portent 
témoignage de longues hésitations sur l'actualité de la tendance populaire, mais il se rassure 
finalement á l'idée des täches qui s'offrent au peuple arrivé au stade de Devolution de la nation, 
de Tidéalité nationale déléguée á l'épopée, ä l'art psychologique et caractérologique se con-
formant aux grands modéles de la littérature mondiale. Cet apaisement trouve son expression 
dans la Mórt de Buda de mérne que dans les fragments et projets de la trilogie de Csaba. Dans 
la conclusion de l'étude, une analyse sous plusieurs aspects de la Mórt de Buda est donnée. 
La mórt de Buda gráce á laquelle nous sommes introduits dans le cycle de legendes hunno-
hongrois prend le sujet et l'idée dans les couches authentiques de la conscience du peuple. 
L'idée qui la domine est celle de la catastrophe nationale, le souvenir de la défaite de la guerre 
d'indépendance. Dans le cycle hunno-hongrois une idée est exprimée, celle de la chute de Tempire 
des Huns, puis la «rédemption» caractéristique á l'histoire hongroise; tout cela refléte dans 
la forme d'un mythe, la réalité de la nature de l'histoire nationale. La Mórt de Buda n'est 
que Tinterprétation mythique des défaites essuyées au cours de l'histoire nationale, de la 
succession de catastrophes depuis Mohács (1526) jusqu'á Világos (1848). L'interprétation 
toutefois ne brossé pas un tableau entier. De la faiblesse qui se révéle dans l'histoire nationale, 
Arany ne fournit que Texplication morálé, Texplication sociale resté dissimulée. L'idée sociale 
qui marchait encore de pair avec l'idée nationale dans le Toldi, fait défaut dans la Mórt de Buda. 
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