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Honnan vette Vörösmarty Mihály 
a „Zalán futása" elnevezést? 

Bizonyára sok irodalomtörténetírónak és még több irodalomolvasónak 
megfordult az eszében: vájjon miért adta Vörösmarty a maga nagy eposzá-
nak ezt a különös nevet: „Zalán futása"? Miért nem nevezte a honfoglalás 
hőskölteményét az addigi példákat követve, az Iliász, Zrinyiász, Hunniász, 
Rudolfiász, Henriász mintájára Arpádiásznak? Vagy miért nem használt az 
elnevezéshez helynevet, amint azt több kisebb-nagyobb eposzánál tette: Cser-
halom, Eger, Szépiák, Magyarvár, A két szomszédvár és amint tündérmeséit is 
ily névvel l á t t a el: Tündérvölgy, A délsziget, A rom? 

A „Zalán futása" név annál kevésbbé talál, mert a hőskölteménynek 
nem Zalán a főhőse és mert csak negatíve fejezi ki a cselekvény döntő moz-
zanatát : Árpádnak alpári győzelmét. Sokkal inkább megfelelt volna ilyenforma 
cím: Alpári csata vagy Alpári győzedelem, mely utóbbi esetben mintegy ellen-
párja let t volna a „Szigeti veszedelem"-nek. 

Én a „Zalán futása" elnevezést irodalmi hatásból, még pedig Katona 
Józsefnek a hatásából származtatom. Katona 1820-ban kiadja „Bánk bán"-
ját és művét Kecskemét városának ajánlja; e verses ajánlásnak első sorai így 
hangzanak : 

„Hol hazánk egyik legelső 
Vára, ősz Partiscum álla; 
Hol Zalán első futása 
Győzedelmi halmot ása 
Ung-urinknak" stb. 

íme, Katona évekkel Vörösmarty hőskölteménye előtt Zalán futása kifeje-
zéssel jelzi a honfoglalás döntő csatáját, az alpári győzedelmet. Mi sem termé-
szetesebb és valószínűbb, minthogy a fiatal Vörösmarty képzeletét megragadta 
ez a kifejezés, annyira, hogy elnevezésül használta a Bánk bán megjelenése-
idején már elméjében forró hőskölteményhez. De vájjon olvasta-e az if jú Vörös-
marty a Bánk bán első kiadását? Nehéz bizonyítani, de könnyű elhinni. Ha 
magától nem vette volna észre ezt az új irodalmi terméket, könnyen ráterel-
hették figyelmét még a Bánk bán megjelenési évében a Hazai és Külföldi Tudó-
sítások, majd pedig 1825-ben a Tudományos Gyűjtemény, melyek ha röviden 
is, megemlékeztek a Bánk bánról és amelyekhez Vörösmarty elég közel ál lott . 

Ha a felsorolt adatokkal és ez adatoknak a kapcsolatával nem sikerült 
volna is a Bánk bán és a Zalán futása közötti összefüggést teljesen bebizo-
nyítanom, annyi kétségtelen, hogy a honfoglalás döntő csatáját, Árpád alpári 
diadalát nem Vörösmarty, hanem Katona József nevezte először Zalán 
futásának. Kardos Albert-
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Hutten Ulrik és Vörösmarty Mihály. 
Mit keres ez a két név egymás mellett? kérdezheti bárki és joggal. 

Eszembe sem jutot t volna a két költőt- egymás mellé állítani, ha Randolf 
liungaldier. bécsi tanár Oesterreich (Weltpolitische Bücherei, Herausgegeben 
von Dr. Adolf Grabowsky, Band 4., Berlin, 1928.) c. munkájának befejezésé-
ben nem idézné Hutten Ulrich költeménye gyanánt Vörösmarty Szózatának 
nyolc sorát. Ez a befejezés így szól (49. lap. ) : 

„Wir schliessen diese kurze Betrachtung Oesterreichs mit 
den prophetischen Worten Ulrich von Hutten's, des hellen Vorkämpfers 
deutscher Einheit. Vörösmarty szózatában : 

Es kann nicht sein, dass soviel Geiat Az nem lehet, hogy ész, erő 
Und Kraft und he i l ig Mut És oly szent akarat 
Hinwelken soll, wei l auf dem Land Hiába sorvadozzanak 
Ein schwerer F luch nun ruht. Egy átoksúly alatt. 
Noch kommen muss und kommen wird Még jöni kell, még jöni fog 
Ein bessrer Tag, um den Egy jobb kor, me ly után 
Viel hunderttausend Lippen, ach. Buzgó imádság epedez 
Mit heisser Inbrust fleh'n. Százezrek ajakán. 

Első tekintetre is látnivaló, hogy a Huttennek tulajdonított vers Vörös-
marty Szózatának fordítása. Hogyan kerülhetett Vörösmarty költeménye 
Hutten versei közé? A Literatura szerkesztősége (L. Literatura 1928., 8. sz., 
274. 1.) kérdést intézett Rungaldierhoz, honnan vette az idézetet, de a tanár 
úr azt felelte, hogy eredeti jegyzeteit elveszítette s így nincs módjában az ere-
deti locust közölnie (!) Hát ez a válasz nem kielégítő. 

Az idézett hely Hutten Ulrik (1488—1523) versei közt sehol sem talál-
ható, de igenis, ezóról-szóra olvasható Vörösmarty Szózatának német fordítá-
sában, mely 1866-ban jelent meg a Vasárnapi Újság „mellékletén 1860-ból", 
Moltke Miksa tollából. 

A bécsi tanár úr eljárása különös. A Szózatot eddig a csehek sajátí tották 
ki a tótok számára s íme, most az osztrákokat lelkesítik soraival. Hasonló 
eset történt más magyar költő műveivel is (pl. a Petőfiével). Különös, ha 
akár osztrákot, akár tótot, vagy oláht kell lelkesíteni, ha a nemzeti érzést 
kell bennük lángra gyújtani, amiért pedig bennünket annyira gyaláznak, a 
mi poétáinkból lopnak egészen szemérmetlenül. Jó lesz az ilyen esetekot emlé-
kezetben tartani. Perényi József. 

A Bor Vitéz tárgyköréről. 
Arany János Bor vitêz-в a ha lo t t vőlegény sejtelmes megjelenésének s 

kísérteti nászra indulásának mesteri feldolgozása, a misztikus mozzanatok 
művészi alakításának párját ritkító remeke. Felmerül a kérdés, sajátos meséjével 
elszigetelten áll-e Bor vitéz? 

Kedvelt tárgya volt ez Lauka Gusztávnak is. Alig hinnők, hogy a köny-
nyed pajzánságot sugároztató humoreszkek Don Gunárosz-a mennyire vonzó-
d o t t hozzá. 

Először rövid Románc-ban énekli meg a szerelmesétől eltiltott s a vigasz-
talást temetőben kereső leány sorsát (Hazánk, 1847, 130. szám). Részletezőbb 
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ugyancsak Románc című költeménye (Szilágyi Sándor Magyar írók albumá-ban, 
(1850, 51. 1.) Arról szól, hogy a vecsernyére gyülekező virágos leányok között 
csak Juliska jelent meg feketébe öltözve. Harcban elesett kedveséért imádkozik. 

Érdekes, hogy a tárgy punctum saliens-e, a vőlegény kísérteti megjelenése 
a Romancero-ban, abban a költeményben ötlik fel, mely ugyanabban az évben 
jelent meg, mint Arany Bor vitéz-в (Budapesti Visszhang, 1855, II. k., ápr. 15, 
459. 1.). A haldokló leány ágya mellett fekete lovag jelenik meg, majd magával 
ragadja a halott szeretőt. Kardjával sírt ás neki s földet szór reá. Részleteseb-
ben is kidolgozza (Románc, Költemények, 1864, I. k. 143—145.). 

Egyik költeményének (ez is Románc, a Költemények I. k.-ben, 1864, I. k. 
126—127 1.) az a tárgya, hogy virágvasárnap meghalt a leányka. Mindenki 
elfeledte, csak kedvese nem: 

Nagypéntek éjfe lén fülkelt a holt l eány. 
Fehér volt ruhája, arcája halovány, 
Elment kedveséhez, ki róla álmodott, 
Megcsókolta s csendben, ahogy jött, távozott. 

Húsvét vasárnap már az ifjú feküdt a gyászpadon. Meghalt kedvese mellé 
temették. 

Évtizedek múlva is visszatér ehhez a tárgyhoz. A Képes Családi Lapok-
kiadta Románc (1896, 531. 1.) hárs a lat t beszélgető szerelmesekről regél: az 
ifjú megértteti a leánnyal, bármikor jön érte, elmegy vele. Ez fogadkozik, hogy 
még a sírba is követi. Az ifjú meghalt. Híve követte a zordon hantok bús 
világába is. 

Lauka Gusztáv balladáinak Arany János Bor vitéz-é\e\ való összehason-
lítása érdekes tanúlsággal jár. Bor vitéz mintegy a kristályosítási mag szerepét 
játssza Lauka költői terve alakításában. Arany balladája előtt valami halvá-
nyan elködlő kép félhomályában mosódik el Laukánál a két szerelmes síri tör-
ténete. Bor vitéz után egy fontos motívum hatalmasodik el benne: a halálba 
hívás és a sírba követés mozzanata. De míg Aranynál a lélektani kimélyítés 
shakespearei mélysége ragad meg s a verselésnek a helyzet földöntúli sejtelmes-
ségéhez simuló varázsa bűvöl el, Laukánál olcsó érzelmesség hangja siraml к 
felénk s a misztikumnak nyersebb nyilvánulata ötlik szembe. De tárgytörténeti 
szempontból számot kell adnunk róla, még ha inkább a sáfárt foglalkoztatta 
is bennünk, mint a becslöt. Az irodalom kutatójának a szellem szerényebb javait 
is ki kell ásnia, latolgatnia, motivumkörükbe vonnia, mint — teszem — a bota-
nikus is éppen olyan komoly vizsgálat alá fogja a törpe fenyőt, mint a sudárba 
szökkenő jegenyét. Elek Oszkár. 


