
SKÓT ÉS ANGOL HATÁS ARANY JÁNOS 
BALLADÁIBAN. 

A skót népbal ladán kívül más hatással is számot kell ve tnünk. 
Rövidesen kiderül, hogy egy angol anthologiának egyik köl teménye 
is megtermékenyítet te A r a n y képzeletét.1 A m a már egészen elfeledett 
XVIII . századi költőnó'nek, Anna Lietitia Barbauldn&k Edwin and 
EtJielindeje erősen hatott A r a n y Jánosra. A magyarázatul közölt be-
vezető sorok is dicsérik Edvin és Ethelindeot, «a kitűnő, szép bal ladát» . 2 

1 Handbuch der englischen Sprache und Literatur, Poetischer Theil, 
Berlin bey C. G. Neuck, 1811. Szerkesztették H. Nolte és L. Ideler. Azon a 
példányon, mely rendelkezésemre áll, ez olvasható : Ács Zsigmondé, 4 f r t . 
30 kr. Ács Zsigmond autogrammja két helyen is előfordul. Ács Zsigmond 
Arany Jánosnak Nagykőrösön tanártársa volt. Hogy Ácscsal az irodalmi 
érdeklődés közvetetlensége a kar társ i viszonyt még bensőbbé tette, néhány 
adat könnyen igazolhatja. Ács Zsigmondról 1855 július 1-én kelt levelében 
ezt ír ja Szász Károlynak : «Ács Zsiga elmegy . . . Ács pap lesz a Duna 
mellett valami Fogtő vagy Foktő nevű faluban. Sic transit gloria mundi.» 
(Lev. II. к. 72. 1.) Összeköttetésbe lép Ács Zsigmonddal a Shakespeare-
fordítás ügyében is. Tomori Anasztáznak ezt í r ja : «Ács Zsigától most 
várom a választ.» Tomori Anasztázhoz írott leveleiben még többször hivat-
kozik Ácsra. (Lev. II., 131., 132. 1.) 

Ács Zsigmond 1851 szeptember 18-tól 1854 júliusáig volt Nagykőrö-
sön. A görögöt tanította. Arany János, kiről Benkó Imre azt írja, hogy 
«összebarátkozott csakhamar tanártársaival», kik «szorosan összetartozó 
kis társasággá tömörültek» (Arany János tanársága Nagykőrösön. 20. 1.), 
jó viszonyban volt az európai műveltségű Ács Zsigmonddal is. Fokozhatta 
ezt még az is, hogy Ács volt a tanári könyvtár őre. Valószínű, hogy Ács 
maga hívta fel Arany figyelmét az angol anthológiára. Valóban, Arany 
János nagykőrösi tanárkodásának idejére esik balladatermelésének arany-
kora. «Innen (Kőrösről) — mondta Arany körösi szobra előtt Beöthy 
Zsolt — indult meg balladáinak sora Rozgonyiné-tói a Walesi bárdok-ig, 
a conceptio és jellemrajz e kis remekeié, melyekben, épen mint a gyémánt 
fényében, együtt látszik ragyogni a tűz és a könny» (Budapesti Szemle, 
1910, IV. k. 128. 1.) 

2 Ibidem, 585. 1. 

Irodalomtörténet. 33 
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Bor vitéz kedvese kisírta szép szemét, mert apja ináslioz erőlteti. 
Eskü elől az erdőbe szökik. Az Ethelindetól fájdalommal búcsúzó 
Edwin is az erdőben ad találkát a leánynak. 

Éj i órán zúg a rengeteg, mikor Bor kedvese elindul az erdőbe. 
Midőn Ethelinde útra kelt a vadonba, akkor is elhatalmasodott a 
sötétség. Szive minden zajra megreszket. Keblében éltető remény s 
fagyasztó félelem váltakoznak. Majd rút vihar tör ki. Szegény Ethe-
linde elrémülve nézi a fenyegető égboltot, a puszta erdőt s kínosan 
szenvedi át az éj borzalmait. Kedvese nem jő, hiába várja. Dúló 
viharban bolyong, majd gyötrelmeiben istenhez imádkozik. 

Bor vitéz kedvesét az apa máshoz akarja erőltetni, Barbauld balla-
dájában is vad erőszakkal áll a leány apja a szerelmesek útjába. Bor 
menyasszonya épen úgy, mint Ethelinde az erdőbe szökik. Arany egy-
egy vonással rajzolja a képet, a bércet-völgyet megülő vak homályt, 
a hűs szél zörrentette puszta fákat, a zúgó, kisértetlepte erdőt. Bar-
bauld az Ethelinde lelkében tusázó gyötrelmeket részletesen, bőbeszé-
dűen festi.1 

Már eddig is több közös részletre mutathattunk a két balladában. 
Arany János mesteri költeményében a leány előtt egyszerre kápolna 
tűnik fel, képzelete kápolnává építi a romokat : 

Egy kápolna romban ott áll, 
Régi fényét visszakapja, 
Zendül a kar, kész az oltár, 
Díszruhában elhúnyt papja. 

Az illúziónak mindég van valami magva, a valóság valamely 
mozzanata, de van-e ezúttal olyan alapja, hogy a romok között fény 
elöntötte oltár képe támadhatna az erdőben bolyongó leány lelke elé ? 
Hiszen vak homály borul, sűrű ború terül bércre, völgyre s az erdő 
mély árnyat hány. Hogy illúziója van, érthető, de hogy ez az illúzió 
épen ilyen, külső körülménnyel magyarázható. 

Ezt a tényezőt is Barbauld balladája, Arany János forrása érteti 
meg velünk. Mikor Ethelinde gyötrődve, kétségbeesve bolyong az 
erdőn, világosságot pillant meg, gyertyafény nyomul feléje s irányá-
ban halad : 

At length a dis tant taper's ray 
Struck beaming on her sight, 
Thro'brakes guides her fainting steps 
Towards the welcome light. 

1 Barbauld Bürger Lenorejét Taylor fordításában előkelő irodalmi 
(edinburghi) társaságban nagy hatással felolvasta. (W. Scott : Minstrelsy 
IV. к., 56—58. Ik.) 
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Az erdő sűrűjében felvillanó fény remete kunyhójából sugárzik. 
Barbauld költeményében remetelak, Aranyében — a bolyongó meny-
asszony lelkén át — kedves kápolna szelid képe enyhíti a sivár vadon 
kisérteti hangulatát. 

Barbauld balladájának befejező része csak egy mozzanatban hason-
lít Bor vitézhez : a szerelmesek halálában. A halálra sebesített Edwint 
a remetelakba hozzák. A halódó ifjú még egyszer felnéz kedvesére, 
kiszenved. Ethelinde utána hal.1 A halálban való egyesülésnek ezt a 
mozzanatát Arany mellőzi. Meggyőződhettünk, hogy ezúttal már a 
skót népköltészet ihleti.2 

Arany János a kettős hatásra olyan remekművet ír, melyben a 
lélekrajz, a mesteri nyelv és páratlan nyelvművészet feledhetetlen 
varázzsal ragadják meg az olvasót. 

IV. 

A kidolgozás shakespearei művészetét kell kiéleznünk a Walesi 
bárdokat tárgyaltunkkor is. Arany János ennek a költeménynek az 
anyagát is ugyanabból az anthologiából meríti, mint a Bor vitézét, 
de a népköltészetnek ezúttal már nincs szerepe. 

1 Anna L. Barbauld: Edwin and Ethelinde, Ideler és Nolte Hand-
ЪисЦлЪлп : 587—590. Ik. 

2 Némi hatássa l volt Arany Jánosra az Alcanzor and Zayda c. bal-
lada is, melyet Percy gy.-ben épen úgy olvashatott, min t Ideler ós Nolte 
anthologiájában. A szerelmeseknek el kell válniok, mer t Zayda kegyetlen 
apja ellenzi szerelmüket. (Id. és N. anth. 590—593. lk.) 

Az a motívum, hogy a bérci fok közt sívó bagoly mintegy a leány 
szomorú sorsát jelzi, erősen emlékeztet Ideler és Nolte anthologiájában 
Jerminghamnek, The Magdalens c. k.-ben a következő versszakra : 

Her mind recalls how at t he awful hour 
The dismal owlet screamed her shiv' ring note, 
How srieked the spirit from the haunted tow'r. (580.) 

Mallet tragikus költeményében, az Edwin and Emma c. balladában 
is ugyanaz a helyzet, mint Bor vitézben. A kedvesót sirató Emma a teme-
tőben bolyong, fagyos szél fú : 

. . . the dark owl screamed 
Her lovers funera l song. (Ideler és Nolte, 387. 1.) 
Hatot t még Aranyra 7tc/ceinek tragikus szerelmi történetet regélő 

Colin and Lucy с. balladája (Ibidem, 276—278. Ik.), Pope borus Eloisa to 
Abelardja, (Ib., 295—305. 1.) és Graingernek Junio and Theana c. tragikus 
t á rgyú költői elbeszélése. (Ib., 396—400. lk.) 

3 3 * 
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A Walesi bárdok tárgyát Ideler és Nolte gyűjteményének két 
költeménye szolgáltatta. Gray Tamásnak A bárdja és Warton Tamásnak 
Arthur király sii*ja című műve. Az idegen hatást izmosítja Arany 
korának sivár politikai hangulata s így e költeményen is raj ta van 
«a psychologiai dátum nyoma». 

Gray a walesi bárdokról pindarosi ódát (a pindaric ode) ír. Ehhez 
a költeményhez a következő jegyzet járul : «Első Edward, miután be 
fejezte Wales meghódítását, megparancsolta, hogy mindazokat a bár-
dokat, kik hatalmába jutottak, végezzék ki.»1 Ez a hagyomány ihleti 
Gray Tamást, hogy a walesi bárdokat megénekelje.2 

Edwardot Walesben átok fogadja. Gloster, Edward kísérője meg-
döbbenve hallgatja, a másik kisérő, Mortimer fegyverre szólítja a 
megátkozott Edward király embereit. Zordon sziklán agg bárd jelenik 
meg s mesterkézzel, prófétatűzzel pendíti lantját, mely csak zokogni 
tud. Elpanaszolja, hogy Cambria végzetes napja óta elhallgatott Hoel 
hárfája, Llewellyn dala, elnémult Cadwallo nyelve, Űrien sírba költö-
zött, Modredet a hegyek siratják. Haldokló walesi nemzetük vészkiál-
tásai közt szállott el a lelkük. De az agg bárd jós szeme a jövőbe 
pillant, látja П. Edward kínos haláltusáját, az elhagyott III. Edwardot, 
a hatalmas királyt, kit egy szív sem szán, egy könny sem sirat, a 
pompázó H. Eichardra kegyetlen szomjúság s éhhalál vigyorog vésze-
sen, hallja a belső háborúk ijesztő robaját, előrémedeznek a fehér és 
a piros rózsa áldatlan tusái. A Wales-tipró zsarnoknak azt is a fülébe 
dörgi, hogy hitvese nemsokára a sír ölébe hull. Az öreg lantos láto-
másában édes vigasztalást talál Erzsébet, Shakespeare s Milton el-
bűvölő jelenéseiben. A bárd átokszavak után a hegy magasából a 
zúgó árba veti magát. 

Gray költeményében a legsajátságosabb mozzanat a vaticinatio 
post eventum. Az agg bárd úgy átkozza a Walesben zsarnokoskodó 
I. Edward királyt, hogy jós-lélekkel családjának iszonyú végzetére 
mutat. Ez kissé lomha eszköz, célozgatásaiban burkolt, siető utalá-
saiban pedig homályos eljárás. De hellyel-közzel az átok kifejezésé-
ben ihlet van. Az izzó gyűlölet sugalmazta szárnyaló lendület megtette 
hatását Arany Jánosra. Megragadta még az átokszóró agg bárd ihle-
tett, fenséges alakja is. Valóban, Arany János mesteri balladájában az 
ajtó megöl emelkedő, fegyvercsörgést, halálhörgést dalló, zsarnokfeddő 
«ősz bárd»-nak, a «fehér galamb»-nak tisztes, nemes alakja élénken 
emlékeztet Gray öreg lantosára, ki zordon sziklafokról zúdítja gyűlö-

1 Ideler e's Nolte anth.-ban, 430. 1. 
2 Thomas Gray : The bard, Ideler és Nolte anth.-ban Э40—345. Ik. 
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lete láváját Wales ádáz gyilkosára. Lenyűgözte Arany lelkét Warton 
költeményének ősz bárdja is.1 

Az ifjú bárd énekén is érzik Gray hatása : 

Ah lágyan kél az esti szél 
Milford öböl felé, 
Szüzek siralma, özvegyek 
Panasza nyög belé. 

A természet könyörülő lelke befogadja a panaszt, a sóhajt. így énekel 
Gray bárdja is. Elsírja, lent «szörnyű hangokat nyög minden óriási 
tölgy, elhagyott barlang a hegyi patakokba», hogy rekedt morajlásaik-
kal a zsarnokra «bosszút leheljenek».2 

Yan még Gray költeményének egy indítéka, melyet Arany János 
a lélekbúvár nagy művészetével aknáz ki : a bűntudat. Az ősz bárd 
azt mennydörgi, elköltözött bárdtársai elhagyják sírjaikat, hogy Edwardot 
rémítgessék : 

They do not sleep 
On yonder cliffs, a griesly band 
I see them sit, they linger yet 
Avengers of their native land 
With me in dreadful harmony t hey join 
And weave with bloody hands, the tissue of thy line.3 

Arany János költeményében a bárdok átokzúdításának mintegy 
kerete a lakoma. Ez sem Arany János leleménye. Edward király 
Montgomery várába szállt. A vár ura jól tartja, megvendégeli. Arany 
János ezt a mozzanatot Warton: Arthur király sirja című költemé-
nyéből meríti. Erre is Ideler és Nolte gyűjteményében talált. Nagyon 
érdekes a költeményhez fűzött bevezető magyarázatban a következő : 
«II. Henrik királyt, minthogy hadjáratra vállalkozott Írország ellen, 
hogy a Roderick King of Connaught keltette lázadást elfojtsa, Walesen 

1 Advanced a bard of aspect sage 
His silver tresses, thin besprent 
To age a graceful reverence lent. .. 

Warton : The grave of King Arthur, Ideler u. Nolte, 528. 1. 
2 Ibid., 431. L — A Milford öböl, visszaemlékezés Shakespeare Cymbeline-

jére : Leonatus Pisaniónak meghagyja, hogy hűtlennek gondolt nejét, Imo-
gént Milford öbléhez édesgesse. Előfordul a Milford név III. Richárdban 
is. A IV. felvonás IV. színében Catesby jelent i I I I . Richardnak, hogy 
Richmond Milfordnál ha ta lmas haddal szállt ki. 

3 U. o. 432. 1. 
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keresztülvivő útjában a walesi bárdok énekei mulattatták». Egy bárd 
Arthur király sírjáról énekel. A bárd énekének a hatására II. Henrik 
abba a kastélyba megy, hol Arthur pihen. Ez "Warton költeménye sze-
rint Cilgarran vára Pembrokshireban, melyet •— mint a bevezetésben 
olvassuk — Boger Montgomery úr emeltetett. Montgomery П. Henrik 
királyt fényes lakomával fogadja. A boltozatot ezer fáklya világítja 
meg. A serlegekben csillog a mézbor : 

F r o m massy cups with golden gleam 
Sparkled the red methegl ins ' stream. 

A walesi bárdokban is száz szolga hord mindent, mit a szép sziget 
terem : 

S mind ami bor pezsegve forr 
Túl messz i tengeren. 

Hogy Montgomery úr fokozza a lakoma fényét, bárdokkal énekeltet 
az ősi dicsőségről : 

While gifted bards, a rivel throng 

To crown the banquet 's solemn close 
Themes of British glory chose. 

A tárgyalt mozzanatok eléggé igazolják, hogy Arany János fő-
forrásai a fejtegettem két költemény, melyeket művészi célja szerint 
használ. 

Arany János mindazt, amit forrásaiban talált, lélekfestő művész 
módján dolgozza ki.1 Minden mozzanatot bensővé tesz s nagy művé-
szettel mélyít ki. Legmegfelelőbb eszközei az illúzió, a hallucináció és 
az őrület. Az, amit Gray költeményéből merített, a Walesi bárdok-
ban épen úgy hallueinációvá mélyül, mint Janfarie Katalin nyers 
anyaga az Éjféli párbajban vagy a magyar népballadáé az Árva fiú-
ban. Abban a pillanatban, mikor alkalmas balladatárgyra bukkan, 
mindjárt előtte a minta : Shakespeare. Méltán nevezte Gyulai Pál 
Arany Jánost a ballada Shakespearejének. Arany úgy avatta shake-
speareivé a balladát, hogy forrásaiból a nagy tragikus költő eszkö-
zeivel varázsolt remekműveket. Petz Gedeon Ágnes asszony egyik for-
rását Chamisso Die Jungfrau von Stubben к am m ei 'j é b e n találta meg. 

1 Kéki Lajos Arany János elbeszélő költészete című dolgozatában arra 
muta t rá, hogy A képmutogatón Tennyson hatása érzik. (Bud. Szemle, 
1911, 256. 1.) Ennek a megállapításnak nagyobb értéke volna, ha Kéki 
pontos megjelöléssel igazolta volna. 
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Nem csodáljuk, hogy Petz a lélekrajz művészetéről ezt í r j a : «A té-
bolyodás rajza valóban méltó volna Shakespeare géniuszához is».1 

Arany János a balladában tökéletes műveket alkotott, melyeket 
Shakespeare tragédiáival mérhetünk össze. Ezekben a kis tragédiák-
ban is a lelkek vergődő válsága a legmegragadóbb. Arany költészeté-
ben a benső, ennek tusái, küzdelmes viharai vagy félelmesen ásító 
örvényei shakespearei mértéket követelnek. Erre a lelki mélységek 
felé tartó repülésre Arany János géniuszának szárnyai Shakespeare 
példájára bátorodtak. 

Shakespeare már ifjúkorában is eszményképe volt. 1845 december 
4-én közli Szilágyi Istvánnal, hogy Macbeth, «Bánk bán», III. Richard 
s «Angelo» között összehasonlításokat tesz.2 1846 február 2-án pedig 
azt írja Szilágyinak, hogy minél több új francia, angol, német s ezek-
ből összelopkodott magyar elbeszélést, regényt vagy színművet olvas, 
«annál több Homert és Shakespearet hozzá».3 

Macbeth, III. Richard példáin okul. A csudát alanyivá, shake-
spearei remekeken finomodott művészetével a zaklatott lélek halluci-
nációjává mélyíti. Hamlet, Macbeth, Jidius Caesar és III. Richard 
arra tanítják, hogy a tragikai hatású csuda csak az izgatott vagy a 
vergődés örvényein hánykódó lélek önalkotása lehet. Az iromba csu-
dát, a nyers babonát kárhoztatta. Ezért ítéli el Jókai Mór egyik 
novelláját: «Nekem úgy tetszik — írja Szilágyinak 1847-ben, — 
mintha a költő rémes éjfélen lepedős kisértet-alakban üldözné az 
olvasót, rettegve maga, rettegtetve mást. Én nem hiszem, hogy a köl-
tészet célja a hajmeresztés legyen. » '' 

+ Uz Gedeon : Arany János «Agnes asszony -áról. Egy. Ph. K., 1905, 
894—896. lk. 

Levelezés, I. k. 7. 1. 
Levelezés, I. k. 15. 1. 
Levelezés, I. k. 31. 1. 

A Shakespearerel való részletes összevetés felesleges, annyira szembe-
szökő a hatás. Különben is foglalkoztak már e kérdéssel. Először Greguss 
Ágost tárgyalja Shakespeare pályájában. Jancsó Benedek Arany János 
lelki betegeiről c. tanulmányában az általános pathológiai kutatásokat is 
figyelemmel kiséri. Különösen Maudsley-ve 1 foglalkozik. Tárgyalja Hamlet, 
Macbeth és Széchenyi látomásait. Arany balladái és Shakespeare tragédiái 
közt értékes párhuzamokat von. Kund Abigél katasztrófájáról azt mondja, 
hogy Arany János igazi kórtani szabatossággal rajzolja. Méltán veti össze 
János király egyik jelenetével. Ágnes asszonyt Lear király-ljal hasonlítja 
össze. (Figyelő, 1884, 321—340. lk.) Riedl Frigyes mesteri Arany Jánosá-
ban értékes jegyzet szól Sh. hatásáról. Példaképen említem Riedl Frigyes 
összevetései közül : «Tuba Ferkóban az alvajárás oka egy bűn tudata, ami 
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Shakespeare hatásán kívül még olyan mozzanatra kell utalnom, 
mely nem kevésbbé jelentős. A kedélyélet rajzára Arany Jánosnak a 
Percy közölte balladák is remek példákat adtak. Arany a Percy ki-
adta skót népballadákban láthatta, hogy a lelkiállapot jelzése meg-
kapó bennök. A gyermekek az erdőben című balladában a gonosz 
rokon nagy lelki kínokat érez : 

His conscience felt an hell ! 1 

Egy másik balladában az ádáz féltékenységében kegyetlenkedő asszony 
egy szép leányt kerget halálba. A féltékeny nőt a lelki vádak meg-
őrjítik : 

The wicked lady at this sight, 
With hor ror strait ran mad 
So raving dy'd.2 

A nő bukásában a lelkiállapot rajza részletes. Az elhagyott leány 
kebléből mély sóhajok szakadnak ki, nem tud pihenni, kínos gyötrel-
meket szenved, halálát érzi, mely végre megváltja.3 

A kis Musgrave és Bernáthné c. balladában Bernát lord a gyil-
kosság után kínos lelki vádakat érez.4 

A székely balladákban a lélek ilyen sivár vergődésére s kínzó 
borújára nem akadunk. Mennyire elhalványodik Budai Ilona keserve 
a skót balladák szenvedőinek maró bűntudata mellett. Arany János 
léleklátásának ereje Shakespeare és a skót balladák kettős hatására 
izmosodott. 

V. 

A skót népköltés szerkezeti sajátságainak a hatása nem kevésbbé 
jelentős. Arany János a skót balladáknak nemcsak tragikai és kó-
mikai szellemét lesi el, Percy és Scott gyűjteményeinek nemcsak 

Sh.-féle felfogás (pl. Lady Macbeth.)», I I I . к. 16. 1. Zlinszky Aladár, 
Arany balladaforrásai c. jeles forrásnyomozó tanulmányában kiélezi, hogy 
V. László ban shakespearei hatásokat lehet kimutatni . V. László vergődései 
Macbeth és III. Richard kínos éjszakáit ju t ta t ják eszébe. V. László és 
Shakespeare tragédiáinak még egy közös vonására utal : a sympathikus 
természetérzésre. Értékes Agnes asszony és Macbeth összehasonlítása is. 
(Irodalomt. Közi., 1900, 132—133, 281—282. lk.) 

1 Percy, III. к. 154. 1. 
2 Percy, III. к. 234. 1. 
3 Percy gy.-ben : The Lady's fall, I I I . k. 120—125 lk. 
4 U. о. I I I . k. 60—64 lk. 
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tárgyai hatnak reá, hanem a balladák alkatának sajátos módját is 
vizsgálja, megépítésük titkait is éber figyelemmel fürkészi. Legmeg-
győzőbb bizonyságunk Rozgonyiné.x 

A vitézség egyik legremekebb költői kifejezése, a magyar hősi 
balladák egyik legigazabb gyöngye, Rozgonyiné mintája is skót nép-
ballada.2 

Eozgonyiné hősiségét történeti adatok bizonyítják. Legfontosabb 
forrásunk Eozgonyiné vitézségéről Zsigmond királynak 1433-ban kelt 
adománylevele. Zlinszky Aladár kimutatta, hogy Агаиу János Rozgo-
nyiné tárgyát Szalay László nagy történeti munkájából merítette.® 
Zlinszky a történelmi forrás kinyomozása után a költemény befejező 
versszakairól ezt í r j a : «Különben a költeménynek erre a részére, a 
gálya, vésszel teli hajózás gondolatára Arany János vallomása szerint 
egy skót ballada, az általa fordított Sir Patrick Spens is volt némi 
hatással».4 Ezek a sorok kissé zavarosak és nem kevésbbé megtévesz-
tők. Arany János Pákh Albertnek 1853 február 6-án irott levelében 
csakugyan bevallja, hogy skót ballada volt Rozgonyiné mintája, de 
egy szóval sem mondja, hogy ez a ballada épen Sir Patrick Spens. 
Arany skót balladát említ a levélben, le is fordít egyet, Zlinszky pedig 
buzgó hamarsággal azonosítja az Arany fordította és említette két 
balladát. Arany a levélben nyíltan bevallja, hogy a mintául választott 
skót balladának a menetét - követi. Ezúttal csupán balladaszerkezeti 
kérdésről van szó. 

1 Ezúttal jegyzem meg, hogy Arany balladáinak és a skót népkölté-
szetnek közös indítéka még a hősiség. Willoughby lordról érdekes skót 
ballada szól : Norris-szal és Turnerrel hősiesen harcolt W. ; lelkesen tüzeli 
katonáit s fényes diadalt arat az ellenségen. (Percy, Brave Lord Willoughby, 
II . 185—189. lk.) Egyik ballada azt énekli meg, hogyan foglalta el Howard 
Cadix városát. A ballada büszkén hirdeti a diadalt, a spanyolok meghódo-
lását. (Percy, The winning of Cales, II. к. 190—194. lk.) Egy másik bal-
lada arról regél, hogy a skót királyt az ellenség megtámadja s Hardyknute 
védi meg hősi küzdelemben. (Percy, Hardyknute, I I . k. 81—94. lk.) Arany-
ban erős volt a történelmi érzék s figyelme elől nem surranhat tak el a 
skót népköltés hősi balladái sem. Az, aki Szihinyányi .Iánkról, Szondiról 
drámai erejű balladákat írt, inkább okult a hősiség eleven élettel és cse-
lekvő mozgalmassággal teljes alkotásain, melyeket a skót balladaköltészet-
ben talált, min t Czuczornak és Garaynak szónokiasságba puffanó áradozá-
sain. Hősi vállalkozás a tárgya Sir Patrick Spemnek is, melyet Arany 
mesterien fordított. 

2 Levelezés, II. kötet, 83. 1. 
3 Id. tanulmány, 273—275. lk. 

|
4 / t d . tanulmány, 275. 1. 
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Percy püspök gyűjteményének valóban van egy olyan balladája, 
mely azoknak a tényezőknek, melyeket Arany Pákhhoz irott levelében 
jelez, pontosan megfelel : ez Ambree Mária.1 Ambree Mária is vitéz 
nő, mint Eozgonyinó. Hősiségét történelmi forrásokkal nem tudjuk 
igazolni. A skót ballada tárgya valószinűleg az 1584-iki eseményekkel 
kapcsolatos. A pármai herceg Gentet elfoglalja s több győzelmet arat 
a hollandokon.2 Ennyi lehet az amazonballada történeti alapja. 

Mikor a vezérek Gent ostromára indultak, megválogatták kato-
náikat, de Ambree Mária volt a legkiválóbb. Mikor a szeme láttára 
áruló módon megölték a kedvesét,3 megfogadta, hogy kemény bosszút 
áll. Katonáit lelkes szavakkal buzdítja. Az eget is megtölti lövései 
füstje s golyói sorra pusztítják az ellent. De elárulják, visszavonul, 
erős várba zárkózik. Ellenségei megtámadják. Abban bizakodnak, hogy 
Ambree Mária nem tud sokáig védekezni. A vakmerő leány a vár-
falakra megy. Az ellenség kapitánynak hiszi, de Mária elárulja, hogy 
csak egyszerű angol leány. Az ellenséget is bámulatra ragadja. A pármai 
herceg is hallja hírét, feleségül kéri s gazdagon megajándékozza. 

Igazolhatja-e Rozgonyinénak Ambree Máriával való összevetése, 
hogy ez volt az a ballada, mely hatott Aranyra, melynek a menetét 
követte ? 

Arany balladájában a harcra készülés, Bozgonyiné hősisége s a 
dicsőség szárnyalása a főmozzanatok. Ugyanerre a három főtényezőre 
mutathatunk Ambree Máriában is. 

Bozgonyiné puha keblét páncélba szorítja, kardot is köt, gyöngyös 
főkötőre sisakot borít, piros csizmáin ezüst sarkantyú villog, acél-
patkós paripája felleget ver a poros úton. Ambree Mária is páncél-
inget ölt : 

A fair shirt of mail then slipped on she. 
Sisakot, kardot, páncélkeztyűt szerez : 

A helmet of proof she straight did provide, 
A s t rong arming sword t h e girt by her side, 
On her hand a goodly fa i r gauntlet pu t she, 
Was no t this a brave bonny lass, Mary Ambree ? 

1 Percy, II. 181—185. Ik. 
2 L. Robert Armstrong : Old ballads of England and Scottland, 1909. 

198. 1. 
3 Hasonló helyzet van az Egri leányban : 

Szeretője keblét a mely átalverte, 
A vasat, a vasat kézből kitekerte. 

Rozg.-t 1852-ben, az Egri leányt 1853-ban írja. 
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Máriának szerelem sugallta vitézkedése is erősen hat Aranyra. 
Ambree Mária kedvese, Major János miatt száll csatára, azért, hogy 
megbosszulja. Bozgonyiné keblét is töri a páncél, de jobban a gond, 
az aggódás szeretett férje miatt. 

Feltűnő a harmadik mozzanat, a ballada hősdaliás kihangzása, 
a hősmagasztalás epikai csattanója, a szájról-szájra járó hír : 

Egy árva szó sem beszéli 
Zsigmond győzedelmét, 
Mind a világ, széles világ 
Bozgonyi Cicellét. 

Ambree Máriáról is szárnyaló hír zeng : 

Therefore English captains of every degree 
Sing forth the brave valours of Mary Ambree.1 

A két ballada hármas tagoltsága, három részre oszthatósága a 
tárgy feltűnő rokonságán kívül is bizonyítja az idegen népköltészet 
hatását. Erről a hatásról tanúskodnak Arany János balladáiban egyéb 
szerkezeti sajátságok is. 

Elsősorban a panaszdal-alaíot kell kiemelnem. Költészetünk-
nek legmegragadóbb panaszdala : Both bajnok özvegye. Az özvegy 
panaszából, melyet gyermekeinek sír el, mindent megtudunk. Csak 
az árvái szegény kenyérből szelhet nekik, nem puhából, nem fehér-
ből. A rokonhad birtokukba ült. Aki védelmezné őket, messze köl-
tözött. Levél el nem juthat, izenő szó el nem hathat hozzá. Szemük 
fénye, édes apjuk sírba szállott, л csernai malom vámját más szedi. 
A domb, a völgy másnak zöldéi. A jövevény azt sem tudja, merre 
bujdostak el Both bajnok árvái. 

A panaszdal, mely érzelmi visszahatásban tükrözi a multat s 
mintegy lírában rögzíti meg a történteket, a skót balladakölté-
szetnek is jól ismert fajképe. Ebbe a csoportba tartozik a Határ-
széli özvegy panasza.2 Az özvegy megölt férjét siratja. Kesereg, 
hogy cselédjei elhagyták, de nemes hűséggel őrizte éjjel-nappal 
a kedves tetemet, majd sírt ásott s maga temette el, sírhalmát 
zöld gyeppel takarta ; nem tudna sohasem mást szeretni. A sze-
gény, elhagyott leány panasza valóban megkapó a Willow, willow, 

1 Mary Ambree, Percy gy.-ben, II . к. 181—185. 1. 
2 The lament of the Border Widow, W. Scott Minstrelsy-jében, II . 

к., 97. 1. 



5 2 4 ELEK OSZKAB. 

willow című balladás képben.1 A Bonny Bee Home című skót 
népballadában egy leány tengerbe veszett kedvesét siratja.2 Remek 
mintául szolgálhatott Bothwellné panasza is.3 A szerencsétlen nő 
búbánatát kis gyermekének zokogja el. Míg gyengéden ringatja s édes 
szavakat mond neki, megsiratja szomorú sorsát. 

A balladának ez az alakja ismeretes a székely-magyar népkölté-
szetben is. Egy székely panaszdalban csalódott szerelmes kesergését 
halljuk. Ha az ég minden csillaga íródeák, a föld minden fűszála 
penna, az erdő minden levele papiros, tenger sűrű habja tinta volna, 
mégsem írhatná le búját, bánatát, élte szomorúságát. Levelet szeretne 
küldeni hűtlen kedvesének. Ha rigóra bízná, elcsácsogná, méhecskére, 
virágra szállna. A szelet kéri, vigye el levelét, tegye ablaka végére, 
fújja a keblére. Ha nem élhet rózsájával, «végit adta isten» gyászos 
életének.4 

Valóságos remekmű ez a panaszdal : 

Bózsából lesz temetőm, 
Liliomból lepedőm, 
Bozmaringbul keresztem, 
Soha el nem felejtem.5 

Nemcsak a Both bajnok özvegyében nagy művészettel kifejezett 
panaszdal gyökerezik a skót-angol és székely-magyar népköltészetben, 
hanem Arany János balladáinak másik szerkezeti sajátsága is : a 
drámai erejű párbeszéd. Arany balladáiban a párbeszéd elevensége a 
drámaiság egyik legfontosabb eszköze. V. Lászlóban a ballada tragi-
kai, zaklatott modorához alkalmazza, szelíd és édes a madárka s a 
leány beszélgetése az Egri leányban, eleven, mozgalmasságú Mátyás 
anyjának sürgető kérdése s a szolgák fürge gyors ajánlkozása. Ki-
tűnő mintákat nyújtott Aranynak Percy gyűjteménye. A szürke rendi 
barát-ban6 a párbeszéd fürge frisseségű, drámai veretű a Lázadás 
éjszakon c. balladában Percy grófnak s feleségének a beszélgetése is.7 

1 Percy gy.-e, I. k., 159—163 lk. 
2 Child gy.-e, IV. k„ 318. 1. 
3 Lady Bothwell's Lament, Percy, H/165. 1. 
4 Kriza: Vadrózsák, 10—11. 1. 
5 Erdélyi: Népdalok és mondák 1/58. 1. Ezúttal jegyzem meg, hogy 

Arany János balladáinak a székely-magyar népköltéshez való viszonyát 
Arany János és balladaköltészete c. dolgozatomban tárgyalom részlete-
sebben (Uránia , 1912, 8 0 - 8 4 . 11.) 

« Percy gy. I. k. 203—208. lk. 
7 U. о. I. k. 228. 1. 



SKÓT ÉS ANGOL HATÁS ARANY JÁNOS BALLADÁIBAN. 5 2 5 

Van Kriza Vadrózsáinak egy balladaszerű költeménye, melynek egyet-
len leíró sora sincs, az egész párbeszéd.1 

A drámaiság követelése mintegy a gyors leperdülés. Ebből ter-
mészetesen következnék a leíró mozzanatok teljes hiánya. Egy-két 
esetben valóban gyors, szakgatott, homályos a skót ballada épen úgy, 
mint az Aranyéi. De épen ezúttal van szükség nagy óvatosságra, hogy 
a ficta universalitas hínárjába ne bonyolódjunk. Az a bizonyos ho-
mály csak ritkán üli meg a skót balladákat. Percy, Scott vagy Child 
gyűjteményeinek a balladái nagyon sokszor részletezők, világosak s 
nem rohanó futásuak. 

Riedl Frigyes azt í r ja Arany Jánosról, hogy «a ballada csa-
pongó, lobogós megvilágításában a népköltészet nyomán halad».2 Ez 
a megállapítás csak néhány esetben igazolt. Ha ez így volna, akkor 
Rozgonyinét, a skót balladatanulmánynak ezt az első termékét ho-
gyan lehetne magyaráznunk s hogyan értenünk a hős asszony fegyver-
kezésének részletes leírását épen a rohanó csapongással azonosított 
balladaiság szempontjából? A cikázó, fel-felcsapó megvilágításban 
szabadna-e még egy szemvillanásnak is vetődnie a gyöngyös arany 
főkötőre, kardra, gyémántos fogantyúra, pici piros csizmán csillogó 
ezüst sarkantyúra? Abban nagy igazság van, hogy Arany János 
«hellyel-közzel —• mint Riedl mondja — skótabb a skótoknál», de 
ilyenkor Aiany a skót költésnek elkopott, meghézagosodott termé-
keire gondolt Az eredeti skót ballada teljes, világos és biztos körvonalú. 

Asbóthné Ferenczi Sári3 is arra mutat rá, hogy a székely nép-
balladákban a balladai homály nem eredeti, hanem másodlagos és 
kopásból eredő. 

Hogy Arany nem mindig a másodlagos mintákra gondolt, mi-
kor balladáit írta, igazolhatta Rozgonyiné s mintája, Ambree Mária. 
Még legkomorabb balladái sem sietősek mindég. Milyen gyönyörű 
megpihenés Ágnes asszony zokogásának a leírása. Az út nem sürgető, 
a művésznek van ideje, hogy az orcára hulló könnyet liliomról pergő 
harmatul, hattyú tollán csillámló vízgyöngyűl fesse. Ettől a festő 
eljárástól a skót népköltészet sem tiltotta, sőt tanácsolta neki. Szép 
Rosamond könnyei is végigomlanak arcán, mint az Ágnes asszonyén : 

Wich like the silver-pearled dewe 
Ranne downe her comely face.4 

1 Cím nélkül, 12—13. lk. 
a Id. mű. 50. 1. 
3 A székely névballadáról, Egy. Ph. К., 1912, 203. 1. 
4 Percy, II. к. 116. 1. 
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Van Arany János balladáinak a skót és magyar népköl 
emlékeztető még egy sajátos vonása, melyet balladai tanács fogásá-
nak nevezhetnénk. Arany balladáiban olykor finomabb szövetű ez a 
tanács, a balladák végéhez fűződő tanulság alakjába öltözik. Bende 
vitéz menyasszonya maga vallja, az elsőt nem érdemelte, a második 
őt nem, az Úr jegyesei közé véteti fel magát. A nyilt utca során 
lefutó Kund Abigél dala annak a tanácsnak a művészi mása, senki 
se játsszék könnyelműen az emberi szívvel. A képmutogató tanácsa 
kissé érdes, Dalos Eszti könnyelmű lépését a Tengeri hántásban 
ez a figyelmeztetés kíséri : 

Ne tegyétek, t i leányok. 

A tanács indítéka a maga széles bőbeszédűségével legnépiesebb 
A hamis íanuban.1 A mélységből felbukkanó vén Márkus izgága 
kötődése után ezzel a tanácscsal végződik a ballada : 

Ne feleljetek rá körösi halászok ! 
Kétélű a kérdés, bajt hozna reátok. 
Kötni : összekötné hálótok egy bogba, 
Oldni: széjjeloldná hosszan a habokba, 
Ha lkan imádkozva evezzetek itt el, 
S ne mondjatok esküt, h a nem igaz hit tel . 

Az Éjféli párbaj forrásául szolgáló skót ballada azt a tanácsot 
adja az angol uraknak, ne keressenek feleséget a skótok között. 
Bothwell hölgyének panaszában a gyönyörű panaszdal természetes 
kihangzásául hallszik az, a leányoknak adott tanácsa, ne bízzanak. 
Eleven erejű a tanács mozzanata annak a balladának a végén is, 
mely egyik forrása volt a Tetemre hívásnak. A kegyetlen Allen Bor-
bála leánytársainak ezt a tanácsot adja : 

Farewell, she said, ye maidens all 
And shun the faults I fell in.2 

Egy székely balladában a zsivány halálra szánja feleségét. Ez 
meghagyja szolgájának, mikor fejét veszik, ürmös borban mossa meg, 
takarja gyolcsba, vigye Moldvába, mutassa apjának, anyjának: 

1 Riedl Frigyes kimutatta, hogy Arany János A hamis tanú tárgyát 
Szabó Károlynak az Új Magyar Múzeum 1850—51. évfolyamában a hely-
nevekről közölt értekezésének egyik jegyzetéből merítette. (Kármán-Emlék-
könyv. 160—161. 11.). 

2 Percy, III/lll. 1. 
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Hogy egész Móduva 
Vegyen példát róla, 
Senki a leányát 
Tolvajnak ne adja.1 

Egyik legnépszerűbb balladánkban, Szőcs Marcsa ban is izmos 
hatású a balladai tanács : 

Leánytársaim, rólam tanuljatok, 
Hogy irigy legénynyel ne barátkozzatok.2 

Arany János balladáiban a skót népköltészet és az angol iroda-
lom szolgáltatta tárgyaknak, indítékoknak és szerkezeti sajátságoknak 
a vizsgálata mély tanulsággal jár. Minden mozzanat művészi célra 
tör, minden idegen forrásból merített elem művészete varázstégelyére 
kerül. Balladáiban legfőbb lélektani elve az emberi lélek tusakodá-
sainak művészi kiaknázása. A szenvedések láttán VignyYél mondhatta 
volna: «J'aime la majesté des souffrances humaines». Lélektani vezér-
elve a maga körébe vont minden tárgyi elemet, minden szerkezeti 
részecskét. Ezért keresgélt s olyan mozzanatokra is ráirányult a 
figyelme, melyek mellett mások lomha közönnyel haladtak volna el.3 

1 Vadr., 137—138. 
2 M. Népk. Gyűjt. Székelyf. gy. 102. 1. még Erdélyi : Népdalok és 

mondák, 1/379. 1. etc. — A madárkövetség indítékát is megtaláljuk Arany 
János balladáiban. A fekete szélvészből lecsapó liolló kiragadja a .levelet 
Mátyás anyjának a kezéből, Prágába viszi, választ is hoz. Az egri leány 
ablakán is kis madár kocog, a szerelem hü madara, édes szava kedvesé-
nek. Bor vitéz menyasszonyának szomorú h í r t visz a kis pacsirta. Arany 
balladáinak erre a népköltészettel közös indítékára rámutatott má r Greguss 
Ágost is. Ki kell emelnem, hogy ez a motívum széles elterjedésű, csak-
nem minden nép költészetében megtalálható. A tót népdalban a szerel-
mes sólyomra bizza szomorú üzenetét. (Tót népdalok, Kisf.-Társ. kiad. 
21. 1.) Egy remek skót népballadában (The Gay Goss-Ilawk), melyet W. 
Scott gyűjteményéből Arany János is ismert, a galambász héjának azt 
mondja a szerelmes ifjú : 

You shall carry a letter to my love ; 
Bring an answer back to me. 

(The minstrolsy of the Sc. Border, 11/152. 1.) 

Könnyen megismerheti, Anglia virágai között ő a legszebb rózsa. Ajtaja 
előtt nyírfa nőtt, szálljon reá s énekeljen, mikor kedvese a templomba 
készül. 

3 Péterfy Jenő Arany Jánosnak nagyra, kicsinyre kiterjedő gondos-
ságáról szólva, így ír : «Igazán pontos sáfárja volt tehetségének». (Összegy. 

^JZ , I. k. 285. 1.). 
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«Ki tudja, — írja Toldy Ferencnek 1851-ben — mit, hol használ-
hatok ? Egy töredék, egy forgács, egy példabeszéd gyakran becses 
eszméket költ fel, s építőnek, míg műve nem kész, az anyag sohasem 
felesleges.»1 így alkotta balladáit is. Vörös Rébékben népmondai töre-
dékre épít.2 Az idegenben talált anyagot lángelméjével alakította, 
szárnyaló lelke sugalmaira teremtette remekekké s művészi kifejező 
készségével biztosította hervadhatatlan életüket. Ezekre a mesteri 
balladákra is illik az, amit Taine mondot t : «Az ilyenfajta munkák 
túlélik a századot és a népet, mely létrehozta őket». Arany János 
dicsősége nemcsak a miénk, balladái lehetnek a tanuk, hogy a világ-
irodalomé is.3 

ELEK OSZKÁR. 

^'Hátrahagyott ir. és lev. III/248. 1. 
2 A Tengeri hántás alapja is babona, A hamis tanúé is. 
3 Úgy értesültem, hogy Arany J á n o s könyvtárában megvolt Diekens-

A Child's History of England-je, melyben Dickens közli a walesi bárdokra 
vonatkozó mondát. «Van egy monda arról, •— írja Dickens — hogy meg-
óvandó a népet, valahogyan lázadásra ne izgassák bárdjaik és hárfásaik 
énekei, I . Edward ezeket halálba küldte . Néhányan közülök más em-
berek közé kerülhettek, kik kitartottak a király ellen. De ez az általános 
mészárlás, úgy gondolom, maguknak a hárfásoknak az agyréme, kik, 
azt hiszem, éneket költöttek róla n é h á n y évvel azután s a walesi tűz-
helyek mellett addig énekelték, míg h i te l re talált». (I. b. 195—196. lk.) 

Ez az utalás Arany János érdeklődését felkeltette a t á rgy iránt. Dickens 
skepsise Arany Jánosnak a jegyzetébe szorult, melyben a walesi bárdok 
vértanúságáról azt í r ja , hogy «a tör ténelem kétségbe vonja, de a mondá-
ban erősen tar t ja magát» . Dickens könyvének csak érdeklődéskeltő jelentő-
sége van, de A walesi bárdok főforrásai Gray és War ton költeményei. 


