
A HOMÁLYBÓL 

„ÖTSZÁZ, BIZONY, DALOLVA MENT 
LÁNGSÍRBA WELSZI BÁRD" 

Arany János egyetlen nem magyar tárgyú, s mégis leg-
nemzetibbé vált balladájának forrásvidékét, csaknem min-
den motívumára kiterjedően, közel száz éve már többen is 
felderítették, anélkül, hogy a bárdok tömeges legyilkolásá-
nak eredetét és a többszázados mítosz útját tisztázták vol-
na11. Edward angol király történelmi helyét sem világították 
meg hitelesen. Л walesi bárdok keletkezésének máig elfoga-
dott időpontja felől is kétségeink vannak. Tanulmányunk-
ban főképpen e három kérdéssel kívánunk foglalkozni. 

III. Henrik (1216-1270) fiának, Edwardnak (1239-1307), 
bőven volt ideje felkészülni az uralkodásra. IX. Lajossal 
együtt indult el a Szentföldre, de a francia király már Tu-
nisz ostroma közben meghalt (1270). Edward, akit nem sok-
kal ezután ért utói apja halálhíre, folytatta a hadjáratot, 
Názáretet szükségtelen vérontással bevette, Acre-ban tízév-
re szóló békét kötött, s csak ezután indult haza, ahol har-
minchárom évesen, távollétében már előbb királlyá válasz-
tották (1272). A korábbi angol történészek értékelése sze-
rint középkoruk kiemelkedő uralkodója volt: az a valóság-
ban is, ölestermetű, „válltól magasb mindeneknél", ahogy a 
dominikánus krónikás, Nicholas Trivet megörökítette.2 Ra-

1 Arany János: Kisebb költemények Bp. 1951. Sajtó alá rend.: Voino-
vich Géza. Jegyzetek: 503-505. 

2 Nicholas Trivet (12587-1328): Annales sex Regum Angliáé (1136-
1307). Nyomtatásban: Oxford, 1709. - Vö. Winston S. Churchill:/! History 
of the English-Speaking Peoples. London, 1956.1. 224. 
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gadványneve, „Longshanks" [= hosszú lábú], a jó lovast is 
jellemezte, izmos-inas karja kardforgatásra termett. Lovagi 
tornákon ritkán akadt igazi ellenfélre, a harcban pedig, mi-
ből fiatal korától fogva, élete végéig bőven kivette a részét, 
megtanult győzni, de veszteni is, majd újra támadni. így vált 
belőle önmagához is kemény, szívós, nemegyszer nagylelkű 
katona és merész vezér, akit sokan csodáltak-szerettek, de 
féltek is. Az újabb történész-nemzedék nem egy tagja a vég-
letekbe csapó természetű, bosszúállásra kész, gyakran em-
bertelenül kegyetlen, a nem angol nemzeti függetlenséget-
szabadságot eltipró hűbérurat látja benne, és nem ok nél-
kül. 

Nagyapja, a gyakran köpönyeget fordító János király 
(1167-1216) kényszerből írta alá a maga korában feltűnően 
újszerű, bár sok általánosságot is tartalmazó Magna Cartá-t 
(1215), amiről Shakespeare háromszázhetven nyolc év múl-
va királydrámájában már említést sem tett. I. Edward, az 
unoka nevéhez fűződik az addig írásba nem foglalt, csak 
szokásjogként élő törvények gondos összegyűjtése, szaksze-
rű rendszerezése, amiért máig „angol Justinianusnak" hív-
ják. Elfogadásukra a különböző városokba összehívott „par-
lamentumokon" került sor: betartásukat, amolyan utazó ki-
rályként, gyakran maga az uralkodó ellenőrizte, s a hatalom-
mal való visszaélést, a pontatlan ügyintézést keményen meg-
büntette. 

Parlamentumot először apja hívott össze (1254), Ed-
ward továbbfejlesztette és rendszeresítette az újszerű intéz-
ményt, a meghívott bárók, lovagok, a grófságok képviselői 
és gazdag városi polgárok időről időre változó összetételű 
megbeszéléseit, ahol a résztvevők országos ügyekben dön-
töttek. Ezután nem függött minden kizárólag a koronától 
vagy a koronától és a bárók tanácsától, mint korábban, ha-
nem egyre inkább a király vezetésével ülésező és tárgyaló 
parlamentumtól. Azért még jó kétszáz év kellett, míg Ang-
liában erős nemzeti monarchia és alkotmányos parlament 
fejlődött, de az alapot ehhez mindenesetre I. Edward rak-
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ta le, életre keltve ezzel egyben az angol nemzeti tudatot 
is: nem annyira Anglia hozta hát létre parlamentjét, mint 
inkább a parlament teremtette meg Angliát.3 Hiányzott a 
képből a jobbágyság, s ez hosszú ideig így is maradt: ők, 
ahogy az 1381-ben történt, egy-egy véres lázadással adtak 
életjelt magukról, amit aztán a vezető osztályok még ször-
nyűbb kegyetlenséggel toroltak meg. 

A párizsi béke (1259) jó harminc évig nyugalmat terem-
tett Anglia és Franciaország között, s Edwardnak lehetősé-
get, hogy az ország határát előbb nyugatra, majd északra to-
vábbterjessze. A szigetország három részének egyesítésére, 
a majdani egyesült királyság létrehozására ő tette meg az el-
ső, súlyos harcokkal teli lépést. 

A walesi ólom-, réz- és aranybányákat már a rómaiak is 
használták, de a teljes tartományt nem tudták elfoglalni: 
így jártak vele később az angolszászok, majd a normann-
angolok is. Wales jóval nagyobbik keleti felén egymással 
örökösen torzsalkodó, de az angol királyhoz hűbéri eskü-
vel kötődő, bár nemegyszer vele is szembeszálló határmen-
ti lordok osztoztak; a szinte áthatolhatatlan, hegyes-erdős 
nyugatit időtlen idők óta az odaszorult merően más kul-
túrájú, más nyelvű, egészen más előtörténetből kifejlődött-
formálódott kelták lakták, a walesi hercegek irányította, 
egymással vég nélküli harcban élő törzsi kötelékben. A leg-
híresebb köztük minden bizonnyal Llywelyn ap lonverth, 
Nagy Llywelyn volt 1240), a hosszú időn át remélt walesi 
nemzeti állam alapjainak lerakója, az angol János király tör-
vénytelen lányának férje, akinek a Magna Carta aláíratásá-
ban is része volt: bizonyság erre az a három pont, amely Wa-
lest érintette. Tetteit a walesi bárdok sok, máig fennmaradt 
énekben örökítették meg. 

Edward még angol trónörökösként, 1255-ben vezette el-
ső hadjáratát Wales ellen, de az apja és a határmenti lordok 

3 George Macaulay Travelyan: History of England. London, 1932.1. 
193. 
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segítsége elmaradván, vereséget szenvedett. Újabb walesi 
felkelések leverésére 1277-ben megint csak maga irányítot-
ta azt a nagyszabású támadását, amelynek időpontját Arany 
János is említi A walesi bárdok lábjegyzetében.4 Edward 
hajói elfoglalták Anglesey-szigetét és a termékeny nyugati 
partokat, a tartomány éléskamráját, embereivel körbezárta 
a hercegség északi részét, Gwyneddet, a Snowdon hegység 
erősségeit, a „saSfészket", a védőket kiéheztette, s utat vá-
gatva a rengetegen keresztül végre győzött. A harcosokkal 
együtt bizonyára bárdok is elestek, de akkori vagy későbbi 
tömeges legyilkolásukról mit sem tud a történelem. Balla-
dája lábjegyzete a tanú, hogy ezt Arany is tudta. 

Az 1277-es leigázás és hűbéri eskütételek után angol 
mintára grófságok alakultak a walesi hercegség területén, 
új, erősebb várak épültek, közülük máig nem egy épen 
megmaradt. Nagy Llywelyn unokája, Llywelyn ap GrufTydd 
azonban, az angoloktól teljes elszakadást tervezve, 1282-
ben újabb felkelést kezdeményezett, csakhogy még ebben 
az évben, portyázás közben életét vesztette: fejét a győz-
tesek lándzsára tűzve hordozták körbe Londonban. Két év 
múlva királyi rendelettel az egész tartományt az angol koro-
nához csatolták (1284), s Edward fia lett az első angol walesi 
herceg, aki Caernarvon várában ugyanabban az esztendő-
ben született: jó hétszáz éve viseli ezt a címet az angol ural-
kodó elsőszülött fiúgyermeke. 

Az újabb felkelésig csak tíz év telt el, amit könyörtelen 
leszámolás követett, s ezzel Wales száz esztendőre elcsen-
desült, „mint megannyi puszta sír". Időközben a győztes an-
golok átvették az ellenfél újszerű haditechnikáját, a hosszú-
vagy nagy íj használatát, amivel a páncélt is át lehetett ütni, 
meg a lovas combjával együtt a ló oldalát; ezt a skótok ellen 
rövidesen ki is próbálták, majd jó hatvan év múlva ezzel ver-

4 Kézikönyvtárában megvolt: Allgemeine Weltgeschichte fiir das deut-
sche Volk, von Fridrich Steger, Leipzig, 1848. három kötete. Az 1277-es év-
szám: I. 534. vö. Arany: i. m. Jegyzetek, 504. 
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ték tönkre a franciákat Crecy-nél (1346), meg Poitiers-nél 
(1356). De nemsokára használniuk kellett IV. Henrik idejé-
ben, Walesben is, ahol 1400-ban Owen Glandower. (13597-
1416?) néhány éven át walesi hercegként vezette a függet-
lennek kikiáltott tartományt, hogy aztán nyomtalanul tűn-
jön el: bár a híre balladákban máig is él. 

A walesiek jó kétszázados felkelés-sorozata teljes törté-
nelmi elégtétellel végződött, és Shakespeare drámájának jö-
vendölése a Bosworthi síkon beteljesedett: 

„Mivel az ír bárd azt jósolta hajdan, 
Ha Richmondot látom, hamar halok meg."5 

s III. Richárd legyőzésével a walesi származású Richmond 
grófja, „Anglia reménye",6 a majdani VII. Henrik király, a 
Tudor-ház megalapítója mintegy az isteni parancsot teljesít-
ve hozta a megváltó békét és rendet a kivérzett, de megna-
gyobbodott országnak (1485). 

I. Edward uralkodásának második fele eredményeiben 
nem hasonlítható az elsőhöz: tele volt az egyéni tragédiával, 
újabb háborúskodással. A király egymás után vesztette el 
szeretett feleségét, Castiliai Eleonórát, anyját, két fiát: a fe-
leség halálát sohasem heverte ki. A második asszony, IV Fü-
löp francia király húga, éveit tekintve inkább lánya lehetett 
volna, mint felesége; a házasságra politikai meggondolásból 
került sor. Aztán egyszerre keveredett háborúba a skótokkal 
és a franciákkal, a hadviselés folytatásához szükséges ren-
geteg pénzt az egyre kedvetlenebbül fizető, sőt lázadó alatt-
valóiból préselte ki, miután az ország zsidóságát — s ezért 
az újabb történetírók közül többen is elítélik —, akik ko-
rábban rendszeresen kölcsönöznek neki, bizonyára szent-
földi harcaira is emlékezve, mint „hitetleneket" kifosztotta, 
majd kegyetlenül elűzte Angliából: utódaik közel négyszáz 
év múlva, Cromwell idejében tértek csak vissza a szigetor-

5 III. Richard, IV felvonás, 2. szín. Vas István fordítása. 
6 VI. Henrik, III. rész, IV felvonás, 6. szín. Vas István fordítása. 
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szagba. Száz esztendővel Edward előtt a másik Szentföldet 
megjárt király, Oroszlánszívű Richárd idejében, minden bi-
zonnyal hasonló vallási okra visszavezethetően, szintén kí-
méletlen pogromokra került sor. Később Walter Scott, első 
tisztán angol tárgyú regényében, a szép Rebecca és Ivanhoe 
közti románc beiktatásával — legalább az irodalomban — 
oldani tudta ezt a rettenetet. Könyvei Erdélyig eljutottak, 
de John Paget meglepetéssel hallotta egy idős zsidó ember-
től a Vág völgyében is, hogy ismeri ő a „skót bárd" más mű-
vét, nemcsak az Ivanhoe-t, aminek egy agyonolvasott német 
példányát elő is húzta a köpenye alól.7 

A skótokkal, a rómaiaktól kezdve, egyik hódító sem bol-
dogult. Edward eleinte le-legyőzte őket, hűbéresküt vett a 
vezetőiktől, sőt a kelta eredetű, hatalmas skót „koronázási 
követ" Scone-ból hadi zsákmányként Londonba vitette és 
beépítette a Westminster Abbey-ben máig ott lévő, s azóta 
is használatos koronázási székbe (1296). De a William Wal-
lace vezette skótok demokrata patriotizmusukban újra meg 
újra felkeltek szabadságuk védelmében, nemegyszer hatal-
masan győztek is, s bár vezérüket elfogták, a londoni West-
minster Hallban nagy ceremóniával elítélték, felakasztották 
és a fulladozót, hogy még jobban kínlódjon, „meghúzatták", 
majd a még élőt felnégyelték: feje a London Bridge pózná-
jára került, jobb karja Newcastle-ba, a bal Berwickbe, a két 
lába Perthbe és Aberdeenbe (1305).8 Minden bizonnyal ez 
volt a legkegyetlenebb kivégzés a kivégzésekben gazdag an-
gol történelemben; de a skótokat mégsem rettentette el at-
tól, hogy Robert Bruce-t Skócia királyává ne koronázzák; ez 
ott folytatta, ahol elődje abbahagyta. Mit lehetett kezdeni 
olyan ellenfelekkel, akik azt vallották, hogy „Nem is gazdag-
ságért, becsületért vagy dicsőségért, hanem a szabadságért 

7 John Paget: Hungary and Transylvania. London, 1839.120-121. 
8 Charles Dickens: A Child's History of England. The Works of 

Charles Dickens. London, 1907. 177. — Aranynak az 1853. évi kiadás volt 
meg. 
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harcolunk, amit tisztességes ember csak az életével együtt 
veszíthet el."9 Edward király „the hammer of the Scots" [ = 
a skótok pörölye] csak újabb csatát nyert, de a következő 
évben, már betegen és öregen megint indulhatott Skócia el-
len: útközben érte a halál. Szívét mégse vitte száz lovag a fel-
szabadításra váró Szent Városba, halott teste sem bátorítot-
ta a skótok ellen harcoló katonáit, mert gyenge, érdemtelen 
utóda, II. Edward, nem teljesítette apja utolsó kérését. Ro-
bert Bruce pedig, hét év múlva, tönkreverte az angol sere-
get Bannockburn-nél (1314). A felégetett, századokig sze-
génykedő Skócia ezzel a győzelemmel valójában a nemzet 
lelkét nyerte meg, máig tartóan, de vereségüket az angolok 
se felejtették el, azóta sem. 

Az ír bard, a kimbriai baird, s a későbbi bardos-bardus szó 
énekest jelent: az írástudatlanság idejének dalnokai ölben 
tartott hárfájuk kíséretével, lakomák alkalmával versekben 
énekelték-örökítették meg a múltat, a törzs harcosainak tet-
teit, a vallás reguláit, az ősi törvényeket, a szerteágazó csa-
ládfákat, de jóslásaiknak is széles körben hitelt adtak. Iro-
dalmi kezdeteik a VI. századig nyomozhatók. Ők voltak a 
törzsi közösségi öntudat őrzői, ébrentartói, ha kellett felszí-
tói. A modern kelta, főleg a walesi nyelvben szintén bard a 
költő neve, s az Eisteddfod ünnepségen máig ezt a rangot 
kapja a legjobb verselő. 

A bárdokat elsőként Lucanus emlegette, mint Gallia és 
Britannia kelta eredetű énekeseit, akik később Walesbe és 
Írországba szorultak a rómaiak, a gótok és a vandálok elől. 
Jogaikat és kiváltságaikat az egykori walesi fejedelem már 
Kr. u. 943-ban megállapította, Gryflydd ap Cynan, a kirá-
lyi törzs megalapítója pedig megújította (kb. 1079): eszerint 
külön rendet képeztek, sajátos viseletük volt, s nem elhanya-
golható befolyásuk a törzsi vezetőkre, de a köznépre is. Da-
losversenyeiket jóval később Erzsébet királynő tiltotta be. 

9 Skót Függetlenségi Kiáltvány. 1320. 
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Idő múltával, a XV. században már kimutathatóan, a kel-
ta bárdok és minstrelek jó része vándorénekessé süllyedt, 
egy sorba kerültek a kéregető koldusokkal, és törvényeket 
hoztak ellenük (1457); ötven év múlva, akárcsak a csavargó-
kat, az arcukon megjelölték, és kellő büntetés után akár fel 
is lehetett őket akasztani (1609). A patrióta érzelmű walesi 
történészek szerint erre gyakrabban került sor Walesben, 
mint Angliában. 

A bárdok becsületét a preromantika, a minstrelét Wal-
ter Scott adta vissza. Az elsőt David Garrick Song című ver-
sében, azóta is használatosan, egyenesen Shakespeare-rel 
hozta kapcsolatba: „For the bards of all bards was a War-
wickshire Bard." A másikat Scott költeménye emelte ma-
gasba: The Lay of the Last Minstrel (1805).10 A Percy püs-
pök gyűjtötte balladák bárdjai is egyszeriben népszerűek 
lettek (1765), de bárd lett a neve Macpherson Ossiánjá-
nak is (1760-1765): első magyar fordítóját, Batsányit, szin-
tén „bardusnak", „magyar Ossziánnak" titulálták,11 ő pedig 
„Attila bardussait" emlegette.12 

Az ősi dalnokokat Thomas Gray (1716-1771) halhatat-
lanította The Bárd. című pindaroszi ódájában (1757). Már 
három évvel korábban elkezdte írni, aztán megakadt, mert 
nem volt hozzá megfelelő „anyaga". De ahogy Cambridge-
ben hallgatott egy vak hárfást, John Perryt (|1782) az „elbű-
völő ezeréves dallam és szöveg hatására" — ahogy írta13 — 
rögtön befejezte máig egyik legismertebb darabját az öldök-
lő harcok után életben maradt magányos ősz bárdról, aki 
elpusztult társait siratva jóslásszerű átkot szór I. Edward-
ra, Cambria-Wales kegyetlen leigázójára. A holt bárdok ár-
nyai, megannyi férfi-párkaként, véres kézzel szövik tovább 
a király és utódai sorsának fonalát, megjövendölve a szere-

1 0 Vö. bard-címszó: Oxford Dictionary of the English Language. 
11 Kisfaludi Sándor minden munkái Bp. 1892. VIII. 165. 
1 2 Bevezetés a Kassai Magyar Muséumhoz, 1787. 1. sz. 
13 The Dictionary of National Biography. London, 1973. XV 373. 
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tett feleség halálát, ami a walesi tartomány teljes elfoglalá-
sa után nemsokára be is következett; aztán II. Edward ször-
nyűséges pusztulását, III. Edward és a Black Prince halálát, 
majd a II. Richárdét, akit meggyilkoltak; ezt követően a fe-
hér és piros rózsa öldöklő polgárháborúját, VI. Henrik és V. 
Edward meggyilkolását, a III. Richárd dicstelen végét. Min-
den megváltozik azonban — szólt a jóslat — a walesi ere-
detű Tudor-ház, Arthur király leszármazottainak, „Britan-
nia igazi királyőseinek", békét és dicsőséget hozó éveivel, s 
végül felrémlik az ódában Shakespeare és Milton költői lá-
tomása is. A jóslatsorozat végén az ősz bárd követi társait a 
halálba és a sziklacsúcsról beleveti magát az alatta örvénylő 
tengerbe. 

Gray ódáját, amelyben főképpen azt akarja bemutatni, 
hogy mindig akadnak költők, akik a zsarnokot elítélik — 
megbélyegzik, azonnal felkapták: Goldsmith elismerően írt 
róla a Monthly Review-ban, Garrick és Wartburton szin-
tén lelkesedett érte, de akadt, aki homályosságát emleget-
te. Hogy a szöveg nem egy célzása érthetetlen az angol tör-
ténelemben való alapos jártasság nélkül, maga Gray is érez-
hette, ezért látta el magyarázó jegyzetekkel. Mindeddig el-
kerülte a figyelmet Gray három sora az első versszakban, 
amely kulcsa lehet Edward király Arany által is leírt bünte-
tésének: nem kellett máshoz, esetleg Shakespeare-hez for-
dulnia a lelki büntetésfajta keresésekor: 

„Helm, nor hauberk's twisted mail, 
Nor e en thy virtues, tyrant, shall avail 
To save thy secret soul from nightly fears"... 
„Se sisak, se a páncéling sodrott vértezete, 
De még bátorságod se használ, te zsarnok, 
Hogy megóvja leglelked az éjjelenti 
rettegéstől"... 

Ha Gray ódájában a három, név szerint említett bárd az 
angol betolakodók elleni harcban pusztult el az Anglesey 
szigetével átellenben lévő parton, a negyedik pedig megöl-
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te magát, akkor honnan ered tömeges legyilkolásuk, teljes 
megsemmisítésük legendája? Hiszen az ódához bevezető is 
tartozott: 

„Első Edward, miután befejezte Wales meghódítását, megparancsolta, 
hogy mindazokat a bárdokat, akik kézre kerültek, végezzék ki." 

Hányan voltak ezek, nincs róla említés; mi történt azok-
kal, akik a harcosokhoz csatlakoztak és túlélték a tarto-
mány leigázását: erről se tudunk semmi biztosat. Az összes 
bárd kivégzéséről szóló, történelmileg igazolhatatlan mon-
dát ugyanis Sir John Wynn (1525-1626 vagy 1627) találta 
ki családja hírnevének öregbítése céljából,14 meg azért is, 
hogy ezzel a Tudor- és Stuart-uralkodók alatt szerzett ha-
talmas vagyonához saját jogát erősítse. John Wynn Erzsé-
bet királynő idejében már Caernarwanshire és Merionet-
shire főispánja volt, akit I. Jakab ütött lovaggá (1606), sőt öt 
évre rá az öröklődő baronet-i rangra emelt, azt kívánta be-
bizonyítani 1600 körül írt, History of the Gwydir Family című 
családtörténetében, hogy ő a tizenharmadik generációból 
való egyenes leszármazottja Owen Gwyneddnek, Gruffydd 
ap Cyan észak walesi királyi herceg XI. században élt fiának. 
Az ősi bárd-költészet gyűjtőjének nem jelentett nehézséget, 
hogy a családi krónikát teletűzdelje régi darabokkal, csak-
hogy I. Edward uralkodása és 1400 között nem tudott ilye-
neket idézni saját őseit illetően, mert azok akkor még nem 
voltak olyan magas polcon, hogy egy családi bárd örökítet-
te volna meg tetteiket. Kitalálta hát a következő történetet. 
Idézte előbb egy bárd, Rhys Goch Eryri 1400 körüli versét, 
majd így folytatta: 

„This is the most ancient story I can find extand which is addressed to 
any of my ancestors since the reign of Edward I, who caused all our bards to 
be hanged by martial law as stirrers of the people to sedition, whose examp-

1 4 Neville Masterman: The Massacre of the Bards. (The Migration of 
a Myth.) The Welsh Review, 1948. VII. 1. sz. 58-66. - UÔ. Andrew Ady 
(1877-1919) and the Welsh Bards. The Anglo-Welsh Review. 1967. XVI. 
122-130. Benne a Kétféle velszi bárdok angol fordítása. 
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le being followed by the governors of Wales until Henry IV's time was the 
utter destruction, of that sort of men."15 („Ez a legrégibb fennmaradt tör-
ténet az őseimről, amire bukkantam, ugyanis I. Edward haditörvényszéki 
ítélettel az összes bárdot felakasztatta, mint akik a népüket zendülésre lá-
zították, példáját követték a walesi kormányzók, míg aztán IV Henrik ide-
jében az ilyen féle embereket teljesen kiirtották.") 

Sir John kéziratos családtörténete egyébként azért ér-
tékes, mert a XV-XVI. századi észak walesi társadalom és 
történelem hű rajza: egy ideig másolatokban terjedt, az-
tán 1770-ben Daines Barrington kiadta, majd többször is 
megjelent. De a bárdok lemészárlásának legendája már ko-
rábban utat talált Thomas Carte (1686-1754) The History 
of England című könyvébe (1747-1755), két walesi tudós-
barátja, Lewis Morris (1700—1755) és Evan Evans (1731— 
1789) révén,16 akik a Sir Thomas Mostyn, régi emlékek gyűj-
tője, Mostyn és Flintshire második baronetje birtokában lé-
vő kéziratokhoz juttatták hozzá, köztük Sir John Wynn His-
tory of the Gwyndir Family-jének akkor még kiadatlan szö-
vegéhez.17 Evan Evans latin nyelvű dolgozata, a De Bardis 
Dissertatio csak később, 1764-ben jelent meg a Some Spe-
cimens of the Poetry of the Ancient Welsh Bards című gyűj-
teményben. Egy évvel korábban látott napvilágot Dr. Hugh 
Blair (1718-1800) értékelő dolgozata,/! Critical Dissertation 
on the Poems of Ossian, the Son of Fingal, amely azonban 
gyakran jelent meg az ossziáni darabokkal együtt, vagy a 
szerző más írásait is tartalmazó kötetben. 

„Amikor I. Edward Walest meghódította — írta ebben Blair — minden 
walesi bárdot kivégeztetett. Ez a kegyetlen politika világosan mutatja, mily 
nagy befolyást tulajdonított e bárdok énekének a nép érzületére, és hogy 
ezt a hatást milyen természetűnek ítélte." 

15 History of the Gwydir Family by Sir John Wynn. Közreadta: Sir John 
Ballinger. Cardiff, 1927. 18. 

1 6 Saunders Lewis: A School of Welsh Augustans. Wrexham, 1924. 
1 7 W J. Hughes: Wales and the Welsh in English Literature. London, 

1924. 
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Arany valószínűleg ismerhette Blair dolgozatát; Rhetori-
kai és aesthetikai leczícéinek két kötetét háromszor is (1851, 
1853, 1856) kikölcsönözte a nagykőrösi gimnázium tanári 
könyvtárából, s ebben nem is egy helyen van szó a „bar-
dusokról", meg a „celta vagy gael" nyelvről, de a tömeges 
kivégzés legendája nem fordul elő. Thomas Percy püspök 
(1729-1811), a híres Reliques of Ancient English Poetry szer-
kesztője szintén említette a bárdok kivégzését, de ő azt is 
tudta, hogy Edward kegyetlen szigora eredménytelen volt.18 

De hogy jutott a bárdok mondája Thomas Gray-hez? A 
lemészárlásukra vonatkozó célzásra ő már korábban, Carte 
könyvében rábukkanhatott, s abból nőtt ki The Bard című 
ódája: Evans Dissertatiojának kéziratát Percy püspök mu-
tatta meg neki, aminek ugyancsak Sir John Wynn családtör-
ténete volt az alapja. így zárult kerekké a legenda köre, csa-
ládi krónikában, történelmi műben, tanulmányokban és egy 
ódában. 

Arany a Gray-ódát két antológiában is olvashatta. Az 
egyik, L. Herrig válogatása, a The British Classical Authors 
1852-es kiadása megvolt neki. A másikra, L. Ideler-H. Nol-
te gyűjteményére, — Handbuch der englischen Sprache und 
Literatur. Poetischer TheiL — körösi tanártárs-barátja, Acs 
Zsigmond, a tanári könyvtár őre hívhatta fel a figyelmét, aki-
nek volt egy 181 l-es kiadású saját példánya.19 Az utóbbi-
ban Gray ódája után száz oldallal található Thomas Warton 
(1728-1790) The Grave of King Arthur (Arthur király sírja) 
című verse. A kettő együtt vált Arany számára a legdöntőbb 
olvasmányihletté Л walesi bárdok epikai hitele szempontjá-
ból. 

Warton jó féllapnyi bevezetőjéből megtudhatta, hogyan 
vendégeskedett a rebellis írek ellen vonuló II. Henrik angol 

1 8 Fest Sándor: Arany balladáihoz EPhk 1918. 425-453. - Huszár 
György: Arany János könyvei Nagykőrösön. It 1913. 550. — Blair könyvét 
— kihagyásokkal — Kis János fordította: Buda, 1838. 

1 9 Elek Oszkár: Skót és angol hatás Arany János balladáiban It 1912. 
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király a walesi Teivi folyó menti, pembrokeshire-i Cilgarran 
várában, hallgatva az ősi brit dicsőségről éneklő walesi bár-
dokat. A Cardigan-öbölhöz közel fekvő, épen maradt rom-
jaival máig sok turistát vonzó hatalmas erősséget egykor Ro-
ger de Montgomery (f 1096) építtette, akárcsak a róla elne-
vezett várat Wales északi felében. Roger de Montgomery, a 
későbbi Earl of Shrewsbury nagy úr volt: Hódító Vilmos ba-
rátjaként a normann sereg jobb szárnyát vezette a hastings-i 
csatában (1066). Arnoult fia később az Earl of Pembroke cí-
met kapta (t 1110). Cilgarran, ma Kilgarranhoz a délre eső 
Mildford-öböl negyven kilométerre sincs: ez volt Wales leg-
fontosabb kikötője délnyugaton. Shakespeare két darabjá-
ban is említi: a III. Richárdban és a Cymbeline-ben. 

A cilgarrani fényes lakomára királyhoz méltó környezet-
ben került sor: ezer fáklya pazarul világította meg a hallt, s 
a vendégek kupáiban aranyosan csillogva pezsgett a vörös 
mézbor. Az ünnepi műsort bárd-együttes kezdte, őket egy 
ezüst-ősz öreg dalnok váltotta fel, aki a legendás Arthur ki-
rály tetteiről és haláláról énekelt. Henrik király máris dön-
tött: felásatja a bárd említette helyet a Glastonbury-apátság 
oltára előtt, hogy megtalálja Arthur titokzatos sírját. 

Nem nehéz felismerni Arany balladájában néhány Gray-, 
illetőleg Warton sugalmazta elemet. Az elsőből a bárdo-
kat, akiknek a Snowdon-hegység oldalán lóháton poroszkál-
va vonuló Edward királyra szórt kemény szavú átka ugyan 
megfogant, s a zsarnok bűnhődése, megőrülés formájában, 
a lelkében ment végbe. A másikban található kelta eredetű 
Cilgarran-nál inkább tetszhetett Aranynak a magyar fülnek 
is jobban hangzó Montgomery; a Milford-öböl, Pembroke-
shire kikötőjeként vagy Shakespeare-től kerülhetett. Az ősz 
bárd, a „fehér galamb" alakja pedig mintha csak Warton ver-
séből lépeti volna elő. 

A bárdok tömeges kivégzéséről a szájhagyományban is 
élhetett valami hasonló a XVII-XVIII. századi legendához, 
amit talán a későbbi dalnokok tartottak életben, színeztek 
tovább: Dickens célzása is ezt erősíti meg, ha maga nem 



270 A homályból 

is hitt a mészárlás legendájában. Arany saját példányában 
megjelölte ezt a részt:20 

„Van egy monda — írta Dickens —, mely szerint Edward az összes bár-
dot és hárfást kivégeztette, nehogy a népet énekeikkel lázadásra izgassák. 
Közülük néhányan olyan emberek közé kerülhettek, akik kitartottak a ki-
rály ellenében, de ez az általános mészárlás, úgy gondolom, maguknak a 
hárfásoknak a koholmánya, akik — véleményem szerint — évekkel később 
éneket költöttek erről, s énekelték a walesi tűzhelyek mellett, míg aztán el 
is hitték." 

Arany is így lehetett ezzel, bár jegyzetében megemlítette, 
hogy „a történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen 
tartja magát" az eset, nem „összes bárdot" említett ő sem, 
hanem „ötszázat". 

Ezt a gyanúsan kerek számot először Pulszky Ferenc kö-
zölte walesi útjáról szóló beszámolójában (1839),21 aztán 
— minden bizonnyal őt követve — Az ötszáz gâel-dalnok 
című versében Tóth Endre is ugyanennyiről írt (I860).22 

Pulszky a hallomásból szerzett helyszíni értesülést továbbí-
totta, nem mérlegelve, hogy ötszáz bárd egyszerre sohasem 
élhetett Wales kisebbik harmadában: bizonyára a helyi száj-
hagyomány kerekítette a számot egyre feljebb, egyre kere-
kebbre, s a látogató azt hallotta, amit a helyiek talán el is hit-
tek jó ötszáz év távlatából. Pulszky szövegét érdemes idézni: 

„Angolhont elhagyván, Walesbe mentünk, ezen a természettől minden 
bájaival bőven megajándékozott tartományba, mely nemzetiségét az ango-
lok százados törekedése ellen is, bár századok óta Angolhonhoz csatolva, 
mind eddig épen megtartotta. Angol élet még mindig el nem törlesztheté a 
régi szokásokat, angol nyelv, literaturája minden kincsei mellett el nem né-
míthatta a gaël beszédet s bár I-ső Eduard 500 költőt egyszerre levágatott, 
hogy a nemzetet régi időkre emlékeztetve, forrásba ne hozzák, még most 
is minden pitvarban a hárfa áll, mellyen a vándor dalnok énekeit hangoz-
tatja." 

2 0 I. m. 194-195. Voinovich még látta a jelzést. 
21 Úti vázlatok 1836-bóL Budapesti Árvíz-könyv. 1839.1.121-122. 
2 2 Tóth Endre: Az ötszáz gâel-dalnok Szigeti Album. Pest, 1860. 96. 
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Nem tudjuk, ismerte-e Arany Pulszky leírását, de ismer-
hette. „A természet minden bájaival bőven megajándéko-
zott tartomány" mintha az Arany Wales-ére rímelne. Nem 
nehéz Ausztriát sejteni Pulszky Angolhonában sem — s ta-
lán nem túlzunk — , ha az elnémíthatatlan „gaël beszédben" 
Herder jóslatának a visszautasítására gondolhatott az egy-
kori olvasó. 

Ahogy azt az ellenük hozott rendeletek említik, a bárdo-
kat felakasztották, s a nézőknek ez is eléggé elrettentően 
látványos kivégzési mód lehetett; Pulszky szerint „levágat-
tak", Tóth Endre pontosított és „vasfogú bárdot" emlege-
tett: egyedül Aranynál szerepel a „lángsír". Nála a 69. sor-
ba szövődik be először a bárdok büntetése: „Máglyára! el!", 
hogy aztán még kétszer ismétlődjék. A máglyán való elége-
tés — tudjuk — elsősorban vallási eretnekségért járt, de az 
is csak később, a „De Heretico Comburendo" 1401-ből szár-
mazó rendelettel lépett életbe Angliában. Dickens könyve 
szerint Mária királynő halálos ágyán bűnbánattal ismerte el 
(1558), hogy Hooper, Rogers, Ridley, Latimer és Cranmer 
protestáns egyházvezetők máglyahalálán kívül, négy éves 
gonosz uralma alatt „háromszáz ember égett el élve, hat-
van asszony és negyven kisgyermek", s az író oldalakon ke-
resztül, igen élénken, párbeszédekkel tarkítva mutatta be a 
kivégzéseket: újra kerek számok, háromszáz, aztán hatvan 
és negyven.23 Aranynak meglévén a Dickens-kötet, szöve-
gét I. Edwarddal és a bárdokkal kapcsolatban fel is használ-
ta. De vajon elmondható-e ugyanez a „lángsírról" is? Ta-
lán a szokványos, bár igen kegyetlen kivégzési módszernek 
gondolhatta, amire éppen találhatott példát a Richard gróf-
ról szóló skót balladában is, amelyben a gyilkos lányt elége-
tik, miután a tetemrehívás módszerével bűnössége kiderült? 
Arany, a többivel együtt, ismerhette ezt is. Továbbra is csak 
találgathatunk, de érdemes-e találgatni? 

2 3 I.m.353. 
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A walesi bárdok több eleme így is együtt volt. Arany maga 
írta: 

„tárgy kell, olyan tárgy, minek költőisége az embert mintegy megüsse, 
átvillanyozza, mert e nélkül csak egy jóravaló ballada sem születik."24 

Máshol meg mintha csak önmagát jellemezte-védelmezte 
volna: 

„Nem is áll, hogy idegen minták szemlélése jóravaló tehetséget kifor-
gatna eredetiségéből, hogy szükségképpen letörlené róla a nemzeti zomán-
c o t . . . Nincs okunk idegen mesterművek tanulmányozásától azért borzad-
ni vissza, hogy elsatnyul bennünk az eredetiség s lehámlik rólunk a nemzeti 
máz."25 

Nem magyar tárgya és alapeszméje a magyarázata, hogy 
éppen ezt fordították le a leggyakrabban a legtöbb nyelv-
re.26 Hogy a költő nem süllyed a hatalombérenc dicsőítőjé-
vé, ellenkezőleg, a zsarnokot merészen, nyíltan megbélyeg-
zi, bármely nemzetből való olvasója számára azt jelenthette, 
amit az adott helyzetben a vers soraiba bele akart vagy mert 
érezni. Vajon mi lenne a hatása, ha egy mai Eisteddfod ke-
retében walesi nyelven elhangoznék, mert arra is lefordítot-
ták? Érdemes volna megpróbálni. Németre ötször ültették 
át, harmadik angol fordítása nem rég jelent meg.27 Orosz 
változata kettő, olasz, eszperantó, szerb pedig egy-egy van: 
az utóbbi „közkézen forgott és az alkotmányos harcok ide-
jén kedvelt volt".28 A ballada nyomán szimfonikus költe-
mény, melodráma, énekhangra, zongorára, sőt még nagy ze-

2 4 Levele Lévay Józsefnek, 1853. május 28. Összes Művei XVI. Leve-
lezés II. Bp. 1982.232. 

2 5 Dózsa Dávid: Zandírhám. Arany János Összes Művei. Prózai Mű-
vek. 2. 1860-1882. Bp. 1968. 9. 

2 6 Voinovich Géza: i. m. 503. 
2 l Neville Masterman fordítása: 100 Hungarian Poems. Ed. Thomas 

Kabdebó. London, 1976.30-33. Azóta van javított változata — kéziratban. 
2 8 Hadrovics László: Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Bp. 

1944. 68. 
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nekarra írt szerzemény is készült.29 Zichy Mihály pedig há-
rom rajzában örökítette meg a legjellemzőbb jeleneteket.30 

A walesi bárdoknak is megvan a maga legendája. Arany 
eszerint már hat éve tanárkodott Nagykőrösön, amikor vá-
ratlanul, mint a nemzet koszorúsának elismert költőt, fel-
kérték, írjon üdvözlő ódát az 1857 május elején első ízben 
Magyarországra látogató császári uralkodópár köszöntésé-
re. Ferenc József öt évvel korábban már egyszer átutazott az 
országon, Noszlopy Gáspár és társai Kecskemét táján túsz-
ként el is akarták fogni, de az elárult terv kivégzéssel — bör-
tönnel végződött. Arany a hivatalos felkérést elhárította, de 
— ahogy az iskolában tanultuk — csakazértis megírta a rej-
tőzködő értelmű balladát, A walesi bárdokat. 

A valóság azonban nem ilyen egyszerű, mint a legenda. 
Az ünnepélyes látogatás kezdete után majd két hónappal, 
1857. június 26-án Arany így számolt be Tompának: 

„Olvastad-e a bárányfelhős verset? Ha igen, úgy értesz engem, ha nem, 
akkor nem magyarázhatom ki jobban. L-szny-ynak becsületére válik, úgy-
e? Engem is felszólított az a jó úr, aranyakat ígérve, sokat, sokat, de én 
legjobb akarat mellett sem tehetém meg, beteges állapotom miatt."31 

Ezt bármely levélbontogató elolvashatta volna, úgy volt 
fogalmazva. Hogy testileg-lelkileg „beteges" volt, többször 
említette Tompának, de másnak is. Hogy mekkora volt az a 
„legjobb akarat", csak sejthetjük: túl nagy nem lehetett. A 
felszólításra március vagy áprilisban kerülhetett sor. 

Tompa egy hét múlva csak ennyit jegyzett meg: 

„A bárányfelhőket nem értem, csak sejtem. Én azóta furcsa verseket ír-
tam, írattattam, de aligha lát napvilágot, bizonyos körülmények miatt: de 

2 9 Voinovich Géza: i. m. 505. 
30 Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival. Bp. 1957.47-53. 
3 1 Levele Tompának. Arany János Összes munkái Arany János leve-

lezése író-barátaival. Bp. 1888. III. 419. 
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ha a körülmények elmaradtak volna is, aligha, magáért a versért, — mert 
rossz."32 

Tehát őt is felkérték, s a korábban internált Tompa enge-
dett a felsőbb kívánságnak, de nem írt jó verset. 

Arany egy hónap múlva igyekezett megmagyarázni előb-
bi célzását: 

„A < bárányfelhő» — Lisznyay. Azt megértette minden ember. Előbb 
nekem voltak ígérve azon aranyok. De én beteg voltam. Sajnálom. Az egé-
szet nem érted, ha a hivatalos lap aranyos számát nem olvastad."33 

Csakugyan sajnálta, hogy nem állt kötélnek? Nem való-
színű. A hivatalos felkérésről csak Tompának számolt be 
Arany, személyesen éppen említhette legközelebbi pesti és 
körösi barátainak, a hír bizonyára így is terjedt. 

A magas vendégeknek szóló, hosszú és gyenge Lisznyai-
verset, név nélkül, Költői üdvözlet címen a Budapesti Hír-
lap május 5-i számában nyomtatták ki, amely az alkalom-
hoz méltóan, különlegesen finom papíron, arany díszítésű 
kerettel jelent meg: innen az „aranyos" jelző Arany levelé-
ben. Viszont a harmadik oldalt pufók angyalok sora és egy 
morc Neptunus vette körül fekete nyomásban: ilyenben ol-
vasható a vers is. Buda felett — írta szolgaian Lisznyai — 
úgy repül „a népnek áldása, mint a szeretet bárányfelhője" 
az uralkodópár köszöntő talizmánjaként: a „bárányfelhő" 
hatszor fordult elő a versben, innen Arany célzása, amit a 
hanvai lelkész nem érthetett, mert nem olvasta a hivatalos 
lapot. Különben inkább „a szép Császárné, a birodalom an-
gyala, reményünk hajnalcsillaga, örömeink hajnala" a vers 
központja, mint az „ifjú Császár, a birodalom atyja". Lisz-
nyai sok pénzt kapott érte, volt miből mulatni a verselő tár-
saságának, s „persze folyt a pezsgő pár napig", „sebet ütve" 
sokak szívén, írta Szilágyi Sándor, egy későbbi visszaemlé-
kező.34 

3 2 1857. július 3. t. m. III. 421. 
3 3 1857. augusztus 4. i. m. III. 422. 
3 4 Szilágyi Sándor Tárca. Nemzet. 1883. december 30. 
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Bár Arany az ünnepi óda megírását nem vállalta, Rá-
day Gedeon intendáns kérésére 1857 márciusában mégis 
írt egy Köszöntő című verset — tanú rá a Kapcsos könyv 
—, amely dalbetétként belekerült az Erzsébet című Erkel 
és a Doppler-fivérek által szerzett operába: május 6-án ezt 
mutatta be a Nemzeti Színház az uralkodópár tiszteleté-
re. Négy nap múlva a Vasárnapi Újság beszámolója ki is 
emelte Arany dalbetétjének hatását, nagy közönségsikerét, 
a bordal azonban kimaradt az opera eredeti partitúrájából. 
Arany a maga rejtőzködő módján mégis csak részt vett a 
fővárosi ünnepségen. Ennél persze jóval nyíltabban írt egy 
emlékkönyv-verset Hollósy Kornéliának — Kapcsos könyv 
(1857. május 1.) —, az Erzsébet opera főszerepére felkért, 
külföldön is ünnepelt énekesnőnek, aki — írta Arany — 
a hajdan dicső, de ma rab olasz nemzetet énekkel vigasz-
talja: „Oh, hát dalolj nekünk!.. . ", akik ugyancsak rabok 
vagyunk.35 Bizonyára így érezhette a három ponttal csak 
jelzett, de le nem írt folytatást az értő hazai olvasó Arany 
Összes költeményeinek 1867-ben kiadott gyűjteményes kö-
tetében, amelyben a Fóti dalra emlékeztető operai dalbetét 
Köszöntő-dal címen jelent meg. 

A császári pár gőz-jachton érkezett a fővárosba május 4-
én, délután. Erről a Budapesti Hírlap május 5-i ünnepi szá-
mában lehetett olvasni, amely, felül a kétfejű sassal, a követ-
kező címmel jelent meg: „Császár és Császárné ő es. kir. fel-
ségeik legmagasb boldogító ittlétének első napján." A „kir." 
jelző ekkor még nem volt jogos, de a felelős szerkesztő, Ná-
daskay Lajos azért a további három oldalon nemegyszer ki-
nyomatta. A húsz esztendős Erzsébet ruhája — számolt be 
róla a névtelen újságíró — 

„magyar szabású volt, melynek felső része fekete és aranyzsinórú, al-
sóbb része pedig cseresznyepiros és ezüsttel hímzett": 

3 5 Keresztury Dezső: „Csak hangköre más". Bp. 1987. 
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nem csoda, ha szépségén kívül ezzel is sikert aratott, akár-
csak néhány nap múlva, amikor férjével együtt lóhátról 
szemlélt végig egy hadgyakorlatot. Mindezt, Lisznyai versé-
vel együtt, Arany is elolvasta, úgyszintén a császár ugyan-
akkor megjelent magyar nyelvű válaszát is a hercegprímás 
üdvözlésére: 

„Örvendek, hogy ezúttal ismét idejöhettem, a Császárnénak e szép ha-
zát megmutatni (Éljen!), és személyesen is meggyőződni szeretett Magyar-
országom állapota és szükségei felől. (Éljen!) Folytonos ügyekezetem, e 
honnak, mint egész birodalmamnak, közjólétét előmozdítani, és ez által hű 
alattvalóim közmegelégedését is biztosítani." (Éljen!) 

Már a hivatalos lap címoldalán levő szöveg sokakat 
bosszanthatott, köztük Aranyt is, tetszését a császár válasza 
se nyerhette meg különösebben, s talán ekkor — visszájára 
fordítva — felvillant benne a sor: „Hadd látom, úgymond, 
mennyit ér A welszi tartomány." 

Annak se örülhetett, hogy a hivatalos lap ugyanaznapi 
száma közhírré tette: az akkor 18 000 lakost számláló Kőrös 

„buzgó polgármestere alatt nagy előkészületeket tett, hogy Ö Felsége-
iknek a község hódolatát bemutatva, ott mulatásukat mennél kellemeseb-
bé tegye." 

Eddig elkerülte a figyelmet, hogy a császári pár május 24-
én, Szegedre utaztában félórát töltött a körösi pályaudva-
ron: az ünnepélyes fogadáson ott volt a „tanodai ifjúság" 
is, s ugyan hogy maradhattak volna otthon tanáraik, köztük 
Arany János? Levelei azonban hallgattak a nem mindenna-
pi eseményről. Aznap nyílt meg a református leányiskola is 
„Erzsébet tanoda" néven. Az ünnepség egész nap tartott, s 
nem maradt el az ökörsütés és az ingyenes ivászat sem. 

Szokásától eltérően Arany később sem dátumozta A 
walesi bárdokat. Vajon bemásolta-e a Kapcsos könyvbe, ahol 
a Balzsamcsepp (1857. június) után kellett volna következ-
nie, ha a ballada csakugyan 1857-ben keletkezett? Hogy a 
dátum szerint ezután folytatódó, tömbszerűen kivágott la-
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pokon mi lehetett, ma már aligha tudjuk megállapítani.36 A 
következő bejegyzés nyolc évvel későbbi, „1865. dec. 11."-
ről való, s A walesi bárdok végül is nem található a jelenlegi 
formájában ismert Kapcsos könyv ben. 

Szász Károly, aki Kőrösön 1853 végéig tanár-társa, s 
mindvégig közeli barátja volt Aranynak, a költő halálára írt 
nekrológjában így emlékezett: 

„A walesi bárdok"-at még Kőrösön kezdte megírni. Az egy állítólagos 
(vagy allegorikus) angol ballada; ilyennek adta ki még < Koszorú»-jában 
is; pedig magyar ballada biz az, olyan a milyen csak lehet. Most már nem 
volna illendő elbeszélni, mily alkalomból kezdte írni; rebesgették, hogy bi-
zonyos alkalomból (az ötvenes években) a magyar költőket kényszeríte-
ni akarták, hogy bizonyos díszalbumba verseket írjanak. Arany, gondolva, 
hogy sorsát ő sem kerülheti el, ezt kezdte ími. A hír azonban nem valósult 
s abba hagyta."37 

Szász Károly „kényszerítést" említ, nem felkérést, és hu-
szonöt évvel a látogatás után sem nevezi nevén az uralkodó-
pár magyarországi útját, csak körülírja. Szerinte Arany Kő-
rösön elkezdte A walesi bárdokat, de „abba hagyta". 

Tizenkét évvel apja halála után Arany László a Kisebb 
költemények 1894-es kiadásának a jegyzetében ezt írta A 
walesi bárdokról. 

„1863-ban, a Koszorúban jelent meg először, de 1857-ben keletkezett, 
mikor egy ünnepélyes alkalommal Aranyt, Tompát, más költőket is fényes 
díj ígéretével hiába igyekeztek üdvözlő óda írására megnyerni. Vö. Arany-
nak Tompához 1857. június 26-án írt levelét." 

Arany László is csak „ünnepélyes alkalmat" írt az ural-
kodópár látogatásának néven nevezése helyett. A „kelet-
kezett" kifejezés azt jelenti, hogy 1857-ben a ballada végső 
formájában készen volt. Ha így lett volna, miért írta Arany 
Gyulai Pálnak ez év decemberében: 

3 6 Keresztury Dezső: Arany János Kapcsos Könyvéről, Hasonmás kia-
dás. Bp. 143-144. é. n. 

3 7 Szász Károly: Arany János. Vasárnapi Újság. 1882. október 29.694. 
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„Nekem pedig kéziratom nincs a [Budapesti] Szemlébe. Oly nagy res-
pectussal vagyok iránta, hogy csupa respectusból mit sem tudok csinálni. 
Versem nincs: ha volna, azzal inkább ki mernék rukkolni."38 

Persze, ha egyáltalában ki mert vagy akart volna rukkolni 
az Arany László szerint akkor már kész balladával. 

Arany László tizenhárom éves volt ebben az esztendő-
ben, s tizenkilenc, amikor a Koszorú ban nyomtatásban nap-
világot látott A walesi bárdok. Nem valószínű, hogy ebben 
az időben, ilyen fiatalon, pontos részleteket hallott apjától, 
aki a ballada Íratásának részleteiről tájékoztatta volna. Apja 
szerepét egyébként szívesen és nemegyszer stilizálta, vissza-
menő hatállyal. Arany korábbi önmagát 1877-ben így jelle-
mezte: „A hazáról egy merész szót Én is ejték hajdanába', 
Mikor annyit is nehéz volt."39 A walesi bárdok keletkezé-
séhez azonban nemcsak ez a merészség kívántatott, amit, 
ha kellett, álcázni is lehetett, s a régtől fogva szabadelvű 
Arany40 a maga módján valósággal rejtőzködő forradalmár-
ként, így is tett balladájában. 1857-ben azonban még nem 
volt, mert nem lehetett birtokában a teljesen befejezett vers-
hez szükséges epikai hitel egész fegyvertára, ahogyan ez-
zel később már rendelkezhetett. S bár fájdalmas tapaszta-
latokban előbb sem lehetett hiánya, a magyarság életének-
sorsának egyre nehezebben viselhető baljós változásai, meg-
annyi keserű csalódás még hátra volt. Mindent összevéve, 
inkább az a valószínű, hogy A walesi bárdok 1857-ben fo-
gant, talán egy része el is készült, de nem abban az évben 
„keletkezett": a ballada befejezése későbbre teendő. Hogy 
pontosan mikorra, erre nézve továbbra is bizonytalanság-
ban vagyunk, a következőkben felsorolt adataink is csak fel-
tételezések. 

3 8 Levele Gyulai Pálnak: 1857. december 1. Arany János levelezése író-
barátaival Bp. 1889. II. 48. 

39 „A hazáról". 1877. július 12. 
4 0 Levele Szilágyi Istvánnak. 1845. augusztus 1. Összes Müvei XVLe-

velezési. Bp. 1975.17. 
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Arany 1845 végére szinte oly szabadon olvasott angolul, 
mint németül — értesítette Szilágyi Istvánt, akitől jó két év-
vel korábban egy angol nyelvtant kapott.41 Ezt is bizonyí-
tandó, mellékelte a levélhez Byron Don Juanjábó\ egy új 
görög költő szájába adott vers szó szerinti fordítását pró-
zában. A vers, ez az „óda, vagy elegico — óda — vagy mi-
csoda, igen szép" — írta, s kérte Szilágyit, „ne lökje el, ha-
nem tartsa meg akkorra, midőn angolul értend", mert úgy az 
igazán megragadó. Ilyen szépnek csak a Napóleonról írott 
„híres ódát" találta, akárcsak Széchenyi István, aki számára 
Byron már jóval korábban utánzandó példa volt, még kül-
ső megjelenésével is, nemhogy mondanivalójával. „Nekem 
ennyit tenni is veszett munka volt rím dolgában" — foly-
tatta Szilágyinak Arany, panaszolva az angol nyelv „jobba-
dán egy tagú szavait, miket igen nehéz szót szóval, sort sor-
ral, mértéket mértékkel és rímet rímmel visszaadva fordíta-
ni" magyarra.42 Mintha csak későbbi panaszait olvasnánk a 
Shakespeare-fordítások kapcsán. 

Verses-regényét, a Don Jüant Byron „játszi kis szatírá-
nak" szánta, „a lehető legkevesebb költészettel föltálalva", 
amelyhez terve nem volt, csak anyaga, amiben „szabadságá-
ban áll féktelennek lennie, ha úgy tartja kedve",43 s majd 
elválik „teljes kudarc lesz vagy példátlan siker — középút 
nem lehet" — írta kiadójának, John Murray-nek.44 Az el-
ső két ének névtelenül, sőt a kiadó neve nélkül jelent meg 
(1819), csak a nyomdászé került a címlapra, négy év múlva 
a tizenhetedik énekkel aztán az egész lezárult: bárhol kez-
dődhetett és abba maradhatott volna, végül torzó maradt. 
Ha Byron azt akarta vele elérni, hogy felfigyeljen rá a vi-
lág, ezt mindenképp elérte tehetséges és istentelen hősével, 

4 1 Levele Szilágyi Istvánnak, 1845. december 4. i. m. XV 15. 
4 2 Uo. 
4 3 Levele John Murraynak, 1819. augusztus 2. Byron: Naplók, levelek 

Bp. 1978. 395-396. 
4 4 Uo. 385. 
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akit eredetileg országról országra szeretett volna vinni, hogy 
megmutassa, „melyik ország milyen nevetséget kínál a tár-
sadalom kifigurázására", miközben Juan „romlott és fásult-
tá válik, amint ez természetes is" — árulta el Murray-nek.45 

Ahogy az énekek egyre-másra megjelentek, az olvasói világ 
összerezzent, sokan még évtizedek múlva is felszisszentek; 
Murray se folytatta a kiadásukat, végül John Hunt fejezte 
be. Az igazán nagyok: Goethe, Scott, Shelley kezdettől fog-
va becsülték, jóval később Swinburne is. Volt, aki remekmű-
nek nevezte és a költő rendkívüli tehetségét legádázabb el-
lenzői se vonták kétségbe, de az akkori korszak „romlás virá-
gait" az olvasók többsége döbbenten elvetette, s csak a keve-
sek merték nyíltan olvasni-dicsérni. „Jöjjön, aminek jönnie 
kell, de én soha és semmi mód a tömegnek hízelegni nem 
fogok" — írta Byron Murray-nek,46 s önmagát is beleírva, 
mindhalálig folytatta a történetet a szabadságról, életről-
halálról, az Emberről, erről a félig angyal, félig ördögi lény-
ről, jószerencséje komédiájáról és szenvedélyekkel teli sorsa 
tragédiájáról. 

Aranynak 1845-ben már volt teljes Byronja, akihez ek-
kor még főleg a görög szabadságharcban való bátor részvé-
tele vonzotta. Amint Szalontán, de később is belemerült az 
egyes darabokba, érezhette, hogy a tűzzel játszik, újra meg 
újra elővette, de csak félbehagyta: mindannyiszor valóság-
gal megszédülhetett a veszélyes indításoktól, amik csak úgy 
áradtak feléje a sorjázó stanzákból. Egyébként is sokat ta-
nult Byrontól, többek között a hibátlan stanzákat, meg azt 
az újítását, hogy a hosszú elbeszélő írásműbe beleágyazva 
rövid, egészen más tárgyról szóló versbetét is megjelenhet, 
később maga is élt a „kibeszélés"-nek ezzel a lehetőségével, 
nem is egyszer. 

A Szilágyinak megküldött részlet a Don Juan III. éneké-
ben bukkan föl, s a LXXXVI. versszak után, függetlenül a 

4 5 Uo. 415. 
4 6 Uo. 385. 
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történettől, a szerelmespár, Don Juan és Heidée népes mu-
latsága közepette hangzik el az otthonához közeledő kalóz-
apa füle hallatára, ritka szép természeti leírásba ágyazva: 
Aranyt éppen ez a szépség fogta meg, politikai töltését, ha 
érezte is, nem említette. 

Nem úgy tizennégy év múltán, már Pestre készülőben, 
amikor a tanárkodó Szilágyi verset kért tőle, s márama-
rosszigeti tűzvészt követően, amelyben az ottani gimnázium 
is leégett. De Aranynak nem volt készen saját verse, „egy 
forgács sincs, mi egész, vagy oly önálló darab volna, hogy 
közöltessék. Csonka-bonka törek, az van sok" — válaszolt a 
kérésre.47 Ha A walesi bárdok csakugyan 1857-ben „kelet-
kezett", azt elküldhette volna. Szilágyi emlékeztette a ko-
rábbi Byron-részletre, s Arany ezúttal az eredeti formának 
megfelelően fordította le a versbetétet, címét is maga adta, 
mert ilyen az eredetiben nem volt, s a Szigeti Album számára 
elküldte Az új görög dalnok énekét, ami a kötet csattanója-
ként a legvégén jelent meg a szép kiadványban.48 

A szabadságharc bukása óta tíz év telt el, ugyanennyi Pe-
tőfi halálát követően, s bár még nem íródott meg, de azért 
Aranyban forrón élt a tudat, álmában is gyakran visszatérő 
képként, hogy „Elhull csatában a derék. . . Emléke sír a lan-
ton még". Solferino — 1859. június 24. — után reményke-
dő és „fordulatos" idő következett Európa-szerte, nálunk is. 
Alig fejeződtek be a hazafiúi szíveket melengető Kazinczy-
ünnepségek október végén, Arany végre szubjektív költő-
ként, mintegy a Byron-részlet fordításába rejtőzködve, a ma-
ga ihletével is áthatva megírta a három éve elmaradt, uralko-
dópárt köszöntő vers „pótlását", ami nem egy részletével, fe-
léje vezető lépcsőként szinte előlegezte a majdani befejezett 
A walesi bárdok mondanivalóját. Mert ami korábban, 1857-

4 7 Levele Szilágyi Istvánnak. 1859. október 25. Arany János levelezése 
író-barátaivaL Bp. 1888.1. 261. 

48 Szigeti Album. MDCCCLX. Kiadták: Szilágyi István - P. Szathmá-
ry Károly. Pest, 1860. 321-324. 
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ben, a Hollósy Kornélnak írt emlékkönyv-versben igaz volt a 
rab olasz nemzetre nézve, az igaz volt a görögök esetében is 
1820-ban, de a magyarságéban is 1859-ben: Aranynak nem 
kellett semmit változtatnia a Byron-részleten, csak hűen le-
fordítani. Igaz, akadt benne a tömörség-rövidség kedvéért 
néhány megcsonkolt kifejezés, mint a „bék müve", „pir a 
népér' — köny a honér'", de egészében véve, Byron tömött 
stílusa ellenére, meglepően sikerült fordítás. 

„Nem keveset változtattam, ezt néhol az érzelem kívánta. Most is elég 
messze marad az eredetitől — mentegette Szilágyinak a kísérő levélben —, 
de lehetetlen az eredeti versalakot és hangot megtartva, jobban fordítani, 
legalább nekem. Azt hiszem, így is maradt benne szépség."49 

Még mindig csak „szépség"-ről van szó és nem többről; 
Arany tudta, hogy erősen cenzúrázzák a leveleket is. A vers-
nek ősi tárgya volt, de politikai töltetű mondanivalója na-
gyon is időszerű lehetett, mert ugyan ki nem értette igazá-
ból, mit fednek-rejtenek az ilyen helyek: 

„Hát csak sirassuk jobb napunk? S piruljunk? — Haltak őseink. Add 
vissza, föld, kebeledből spártai elhunyt hőseink!" — „Miben süker reménye 
él, Csak honfi kard, csak honfi had" 

— vagy „De hol a pyrrhi harcirend?" — vagy „Térdünk ha-
szint' akkor hajolt, A zsarnok mégis honfi volt" —, de most 
nem az, hanem idegen — vagy „E tyrann Miltiades volt! Oh! 
bár efféle zsarnoka volna a jelennek! Lánczai Soká fogná-
nak oldani". — végül „Hon nem hazám, mely lánczot hord". 
Akinek volt füle a hallásra, kihallotta belőle az akkori má-
nak szólót. 

Szintén a Szigeti Albumban jelent meg Tóth Endre Az 
ötszáz gâel-dalnok című verse, két év múlva kötetben is, 
más írásaival együtt.50 Arany természetesen ismerte ezt, 
alapeszméjével egyetérthetett: „Mig szelleme lendül a dal-
ban a népnek, Erősb az igánál, mit rája vetének", de a 

4 9 Levele Szilágyi Istvánnak. 1859. december 6. i. m. 265. 
5 0 Tóth Endre: Szigeti Album. 1860. 95-96. — Harangvirágok Bp. 

1862. 
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földbirtokos-költő, akinek később több versét hozta a Ko-
szorúban, mégis csak elírta előle a saját elkezdett balladája 
cselekményét, bár annak epikai hitelét a bárdok számával 
meg is erősítette: „Szólt s inte vad arczczal a büszke király 
s hajhára sereg alabárdosa v á r . . . Fél ezren . . . a vérpadra 
felérnek." 

Szász Károly Tóth Endre Harangvirágok című kötetét is-
mertetve a Szépirodalmi Figyelő 1862. július 10-i számában 
külön kitért Az ötszáz gâel-dalnokra: „Igen szép, — írta —, 
s mindamellett érezzük (sőt, tudni véljük), hogy más költő-
nél tárgyilagosabb kivitelben jobban megtalálta volna kellő 
alakját . . . Balladai felfogással . . . megragadóbb lehetne." 

Ez a „tudni véljük" kapcsolatba hozható Szász Károly 
húsz évvel később írott nekrológjával, a már előbb idézett 
részlet folytatásával: 

„Egyszer, jóval később Tóth Endrétől megjelent az < Ötszáz walesi 
bárd>[helyesen: Az ötszáz gáel-dalnok] czímű költemény (az is czélzatos 
és vonatkozó). Aranynak is tetszett a vers, legalább figyelmére méltatta. 
Én akkor mai Kis-kunsági lelkész voltam s Arany Pesten lakott. Nála le-
vén, kérdem tőle: olvasta-e a Tóth Endre költeményét s emlékezik-e még 
rá, hogy б is kezdett, ekkor és ekkor, Kőrösön erről a tárgyról egy egészen 
máshangú és menetű balladát? Hát kihúzza a fiókját s kiveszi belőle a befe-
jezett, kész költeményt. Nekem is, mondá, a T. E. költeménye eszembejut-
tatta a magam félbemaradt versét; elévettem s befejeztem; de miután más 
már megírta, nem tudom érdemes-e kiadni ezt? — Ezt kiálték fel, végig ol-
vasva a balladát; hisz ez valamennyi közt a legszebb balladád! — S én ma 
is azt hiszem, hogy ez a legszebb balladája."51 

Nincs okunk kételkedni Szász Károly szavahihetőségé-
ben. De mikor lehetett Aranynál? Talán 1862 február lege-
lején, mert a Kisfaludy Társaság ülésére február 6-án kerül-
vén sor, erre Pestre utazott ő is, és akkor olvashatta a kész 
balladát, amelyről a Szépirodalmi Figyelő az évi július 10-i 
számában már azt írhatta, hogy „tudni véljük"? Mert Arany 
akkor még talán bizonytalankodott A walesi bárdok megje-
lentetésében, a Koszorú is csak 1863-ban indult meg, s óva-

5 1 Szász Károly: i. m. 
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tosan csak ilyen és nem nyíltabb utalást látott jónak? Mi-
kor folytatta és fejezte be Arany a balladát, 1861 utolsó ne-
gyedében vagy a következő év legelején? Ritmus- és stró-
faképlete ugyanis megegyezik a Franki Lajos Ágost König 
Trojané\a\, ezzel „a balladai alakítású mondatával. . . ama 
démoni balladák közül", melyet Arany Tróján király címen, 
prózába burkolt versben le is fordított, s a kötetet, amiben 
az 1861-ben megjelent, azonnal és igen elismerően ismer-
tette a Szépirodalmi Figyelőben: vajon nem lehetséges-e szo-
rosabb, hirtelen támadt inspirációszerű kapcsolat a Franki-
vers és a A walesi bárdok között, ami az Arany-ballada 
keletkezési időpontját inkább 1862-1863-ra módosítaná?52 

Eszerint Arany csak 1862 folyamán fejezhette be a verset és 
Szász Károly, 1863 február legelején újra Pesten járván, ol-
vasta a kész szöveget, minthogy a Kisfaludy Társaság febru-
ár 6-i közgyűlésén ő maga is szerepelt? Arany 1863. decem-
ber 13-án írta Tompának: 

„Félév óta semmi jó dolgot nem csináltam, nem levén <aufgelegt>, 
ami nem mond ellent az eddigieknek."53 

Biztosat mindezek ismeretében sem tudhatunk, mi a ko-
rábbi dátumot tartjuk valószínűbbnek. Szász Károly az Aka-
démia nevében mondott temetési beszédében mintha csak 
A walesi bárdok keletkezését jellemezte volna: 

„Számtalan példát tudnék idézni rá, hogy Arany, egyik-másik munká-
ján hogy dolgozott évekig, hogy rejtegette, félig készen, egész készen is, 
évekig."54 

Solymossy Sándor késői visszaemlékezését kell még tisz-
táznunk. Szerinte A walesi bárdok Arany „válasza" volt az 
1857-es hivatalos felkérésre, de 

5 2 Keresztury Dezső szíves szóbeli közlése. — Franki könyve: Helden 
und Liederbuch. Bécs és Prága, 1861. — Arany Hősök és dalok címen is-
merteti. Szépirodalmi Figyelő. 1861.1. 22.-23. sz. 

5 3 Levele Tompának. 1863. december 13. i. m. II. 237. 
5 4 Vasárnapi Újság. 1882. október 29.694. 
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„Nem jelent meg akkor mindjárt, csak a könnyebb idők (1860) vissza-
térte után adta közre, de előbb már kéziratban terjedt mindenfelé." 

A tanulmány jegyzete ezt így bővítette tovább: 
„Lelkes terjesztője volt Arany egykori tanártársa, Tomori Anasztáz: en-

nek pesti ismerősei közé tartozott atyám is, aki többször emlegette, hogy 
az ötvenes évek végén Tomori titkolódzva mutatta neki Arany versét s azt 
atyám lemásolta magának. A költemény vonatkozásairól akkor ismerős kö-
rökben sokat beszéltek. Arany természettől félénk ember volt, bátorsága 
annál inkább növelte tekintélyét. Ráutal később maga is (1877)/! hazáról 
című versében."55 

Csakhogy a ballada „az ötvenes évek végén" még nem 
készült el, legfeljebb a legeleje, amit Arany, ha egyáltalá-
ban meg is mutatott Tomorinak, lemásolásához, netán kéz-
iratban „mindenfelé" való terjesztéséhez nem járult volna 
hozzá. Úgy gondoljuk, Solymossyaz apjától téves dátummal 
örökölt legenda változatát terjesztette csak tovább. 

„Elévettem s befejeztem" a „félbemaradt" verset, idézte 
Aranyt Szász Károly, de Tóth Endre versén kívül erre sok-
minden más esemény is okot adhatott. Akkori reménykedő, 
bár keserű hangulatát Széchenyi öngyilkossága csak fokoz-
hatta, de ezt kiírta magából, a Teleki Lászlóé viszont tovább 
rontotta. Az 1860-ban kibocsátott császári Októberi Diplo-
ma, majd az 1861-es Februári Pátensről kiderült, hogy a lé-
nyeg nem változott: Magyarország továbbra is csak a biroda-
lom gépezetének egyik alkatrésze maradt. Mégis, 1861-nek, 
a „remények évének" jöttét „áldotta" a költő: 

„tégy irgalmat e szegény hazával! . . . Ne csalj, ne csalj midőn remélni 
kezdtünk, Még egy csalódás: annyi mint — halál!"56 

Az újabb csalódás nem sokáig váratott magára: az ápri-
lis 6-án megnyílt, sokat ígérő, de semmit meg nem oldó or-
szággyűlést a császár 1861. augusztus 22-én feloszlatta és 
Caronini táborszernagy parancsnokként nemsokára Pestre 
érkezett, Magyarország 1861 őszén — időlegesen — kato-

5 5 Solymossy Sándor: Arany János népiessége. Ethnographia 1917. 14. 
5 6 1861. című verse. 
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nai kormányzás alá került. Arany egy évvel korábbi vergődő 
kérdése most vált igazán időszerűvé: „Van-é még a magyar-
nak istene?" Hogy a nem is „honfi" Ferenc József kamaril-
lája nélkül is zsarnok, Arany mindig is érezte, de most, 1861 
őszétől, szemében semmi sem moshatta le róla a zsarnokság, 
— s a vele egyezkedni — „lakomázni" hajlandókról a szé-
gyen bélyegét. Két emberöltő múlva Ady „béres igricek"-ről 
írt a Kétféle velszi bárdokban, akik „a Deáki tett" nyomán 
„Kézbe csaptanak s pihentető, szép énekeket mondtak." 

Dóczy Lajosnak köszönhető véletlen folytán, aki egész 
kötetnyi Arany-verset fordított le németre — s nyilván ezért 
is kapta meg a vers kéziratát a költőtől —, a nála maradt ere-
deti az Akadémia kézirattárába került, s nem égett el annyi-
minden mással együtt a gellérthegyi Voinovich-villában, az 
1945-ös budapesti ostrom idején.57 Érdemes a kéziratot ala-
posan megvizsgálni. 

Arany a kettéhajtott negyedrét fehér papírlapon elkezd-
te a címet írni: A waleszi, majd áthúzta, megfordította a 
négyoldalassá vált papírt, és leírta a címet: A walesi bár-
dok. Ballada. (Ó-ángol modorban), az egymás alá írott há-
rom sorból kettőt alá is húzott. 

Az első oldal bizonyára a legelső fogalmazásnak a gyöngy-
betűs letisztázása: javítás-kihúzás nincs. A „Sire" után, x-el 
jelzett lábjegyzet: „Angolosan: az áj hang az i-vel rímelik. 
Szájr-sir." Aztán ceruzával, nagybetűkkel, nem Arany kézí-
rásával írott sor: „A Sir (uram) = Szőr, a Sire (felség: szájr: 
záró- vagy idézőjel nem zárja a sort. A lábjegyzet mellett két, 
tintával vastagon húzott függőleges vonal, olyan színű, mint 
a 3. oldal tintája. Ez a jegyzet később már nem szerepel a 
nyomtatott vers alatt. Az első oldal utolsó sora: „Vendégli a 
királyt". 

A második oldalon két versszakon át folytatódik a gyöngy-
betűs tisztázás. A záró sor: „Túl messzi tengeren." Ez a vers 

5 7 Az eredeti kézirat jelzete: MTAK K512/13. 
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első rétege, a Montgomeryben rendezett lakoma leírása. 
Nem szülöéges grafológusnak lenni ahhoz, hogy ezt meg-
állapíthassuk, de ahhoz sem, hogy a továbbiakban, a tarta-
lom szerint tagolt helyzetek egymásutánjában és az ennek 
megfelelően változó leírásban valósággal nyomon követhes-
sük Arany költői munkáját anélkül, hogy a ballada keletke-
zésének időpontjára nézve az eddigieknél biztosabbat tud-
nánk mondani. Az egykorú visszaemlékezések alapján fel-
tehető, hogy a gyöngybetűs rész Nagykőrösön keletkezett a 
magas vendégek magyarországi útja alkalmából: Arany ez-
után megállt vagy megakadt a vers folytatásával. 

Most aztán nem olyan nyugodt, bár még szép írással 
maga a versköltés következik, rögtön egy kihúzással: „Hej, 
welsz urak" — keményen áthúzva, s helyette: „Ti urak, ti 
urak!" Ezzel indul a vers második írásrétege és tart három 
versszakon át az „Elő egywelszi bárd!" — sorig. A „Hol van, 
ki zengi tetteim" — után a gondolatjel és az „Elő egy wel-
szi bárd!" felkiáltójele keményen újrahúzva: talán amikor 
Arany nyomtatáshoz készítette elő a szöveget, ő maga vé-
gezte el ezeket az újrahúzásokat, amik mindvégig folytatód-
nak a kéziraton. 

Az újabb írásréteg az „Egymásra néz a sok vitéz" sorral 
kezdődik, a második oldal közepén, megegyezve a tartalom 
változásával s tart három versszakon keresztül az „A mint 
húrjába csap" sorig. Közben az „agg" második g-je áthúzva. 
A betűk szorosan követik egymást, szinte indulatosan, mint-
ha Arany keményebben fogta volna a tollat. A tinta is bősé-
gesebb, nem olyan finom az írás vonalvezetése, mint előbb. 
Itt lépnek elő a bárdok, a helyzettel együtt a költő érzelme 
is változik, amit a kézírás is tükröz. 

A negyedik írásrétegben a versszakok elválasztó köze a 
korábbiakhoz képest szélesebb: a betűk testesebbek, nem 
szorulnak, mint az előző versszakokban. A tinta színe sö-
tétebb. Három versszakon keresztül azonos a kézvonás. A 
„Fegyver csörög, haló hörög" után hullámos kihúzással „A 
harc irtóztató" helyett „A nap vértóba száll" kerül. Ennek 
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az írásrétegnek a harmadik versszaka nehezen vált végle-
gessé, s a változatokról Voinovich már idézett jegyzete sem-
mit se szól: ez a bárdok büntetésének, a lángsírnak az első 
említése. Első két szava: „Máglyára int", s a két szó vala-
mi olvashatatlant, talán „Meglátom én"-t írt át, majd kihú-
zott. Új sorban: „Máglyára!". A keményen odaírt felkiáltó-
jel mintha későbbi betoldás volna. Aztán: „ezt" — ez is át-
húzva, „ment" — ez is, „el!" először kihúzva, végül újraírva: 
„el!". A sor végre így alakult: „Máglyára! el! igen kemény 
— " a később odaírt gondolatjel egyszersmind a vesszőt is 
áthúzta, s a „kell nekünk:" kettőspontjából pontosvessző és 
gondolatjel lett. Ez a versszak torpant meg eddig a legtöbb-
ször, s ahogy a költő befejezte — úgy érezzük — , megállt az 
írással, talán belefáradt. 

Az ötödik írásréteg teljesen másfajta kézírással kezdődik, 
a zsúfolt betűk zaklatott lelkiállapotot tükröznek, s a 72. sor-
tól — és nem a 69.-től, ahogy eddig emlegették — folytató-
lagosan tart ez így a lap aljáig. Arany alig győzi papírra vetni 
a feltoluló érzéseket, a versszakok közti közök összeszorul-
nak, olykor csaknem egybefolyik a szöveg; az eddigi párhu-
zamos sorok fölfelé kanyarodnak-ívelnek, sok a kihúzás. A 
versszületés tempója olyan gyors, hogy nem lehet lassan írni, 
sietni kell, nehogy az áldott pillanat tovatűnjék. így tart ez 
az „Ah! lágyan kél az esti szél" sortól „Hogy: éljen Eduárd." 
— sorig. Akkor, mintegy páros vezérszó, — emlékeztetőül a 
folytatásra — , külön a lap alján: „Mint zúg". Arany itt meg-
állt a túlfeszített írásban, s az új, a negyedik oldalon legfelül, 
a zavart lelkiállapotot ennél még kifejezőbb kezdettel indí-
totta: „Ha, ha! mi zúg?", de a páros vezérszót nem húzta át 
az előző oldalon. 

A negyedik oldalon jóval nyugodtabb kézírással fejező-
dik be a vers: „Ha, ha! mi zúg? mi éji dal" a kezdő sor. Sok 
itt a kihúzás, de a sorok vízszintesebbek, a betűk nem annyi-
ra zsúfoltak: ez a ballada utolsó írásrétege. 

Az utolsó sor után előbb finom tollal húzott két vízszin-
tes vonás jelezte a vers végét, amiket majd két, bőtintájú, ha-
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tározott vonás húzott át, szinte jelezve az elégedett befeje-
zést. 

Nyomtatásban először a Koszorú 1863. II. félévi, novem-
ber 1-i számában jelent meg, alatta Arany János nevével, 
A walesi bárdok (O-ángol ballada) címen. A folyóirat tar-
talomjegyzékében a A walesi bárdok rövidített cím olvasha-
tó, alcím nélkül, a költő nevével; a második félév összesített 
Tartalmában ez: A walesi bárdok. O-ángol modorban. Arany 
J. Az alcímek tehát még mindig folytatják a rejtőzködést. A 
vers utolsó sora után kitett * csillag jelzi az eredeti kézirat-
ban még nem található jegyzetet, ami egyben a ballada epi-
kai hitele, de a cenzúra esetleges akadékosságát is elhárít-
hatja: 

„A történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen tartja magát, 
hogy I. Eduárd angol király, Wales tartomány meghódítása (1277) után, 
ötszáz walesi bárdot végeztetett ki, hogy nemzetök dicső múltját zöngve a 
fiakat föl ne geijeszthessék az angol járom lerázására." 

A későbbi kiadásokban a jegyzet után ki van téve ez is: 
A J . 

Arany János Összes költeményei 1867-es kiadásában vált 
bátran véglegessé a ballada címe: A walesi bárdok: az alcím 
eltűnt, s a vers máig a fenti jegyzettel együtt jelenik meg. 

Arany a kiegyezéssel sosem értett egyet, mint költő meg-
bántottan és jelentőségteljesen ezután hallgatott el. Összes 
költeményei legvégére, mintegy lezárásként, olyan verskör-
nyezetbe helyezte el A walesi bárdokat, hogy a hozzáértő ol-
vasó sejthesse a tüntetően dacos szándék hátterét. Amit ko-
rábban megfogalmazott, most meg is tette: „És szóljon az, 
hogy hallgatok."5® Helyette, akinek maga is szánta, a bár-
dok vágták oda: „Átok fejedre minden dal, Melyet zeng wel-
szi bárd." 

MALLER S Á N D O R -
NEVILLE M AS TERMÁN 

5 8 Szilveszter-éjen (1850). 



290 A homályból 

MODELL ÉS REGÉNYHŐS 
LESZNAJ ANNA-BORONGAY ANNA KRLEZA: ZÁSZLÓK 

CÍMÚ REGÉNYÉNEK ÉRTELMEZÉSÉHEZ 

Amikor a Nagyvilági963-as évfolyamának 1. számában 
Krleza monumentális regényének, a Zászlóknak első feje-
zete magyarul megjelent, s a fordító Csuka Zoltán egy rö-
vid jegyzetben megkockáztatta azt a feltevést, hogy a Zász-
lók „kulcsregény", s hogy az író a regényben szereplő Er-
délyi professzort Jászi Oszkárról, felesége, Borongay Anna 
alakját Lesznai Annáról mintázta, Erdélyi professzor folyó-
iratának, a Huszadik Század Zászlóinak valós megfelelője 
pedig a Jászi szerkesztette Huszadik Század,1 Krleza azon 
melegében hosszas levélben tiltakozott a hipotézis ellen és 
kérte ellenvéleményének közreadását, amit a folyóirat szer-
kesztője meg is tett.2 A levélben előbb a „kulcsregény" fo-
galmat kifogásolja, amely ítélete szerint 

„. . . a magyar nyelvben nem egyéb a legbanálisabb germanizmusnál — 
>Schlüssel-roman< — , ami éppenséggel semmit sem mond.. . ", 

majd így folytatja: 

„Kedves Csuka . . . , Borongay Anna nem Lesznai Anna, Erdélyi pe-
dig nem Jászi és . . . a >Zászlók<szerzője, a hetvenéves öregember nem 
életrajzi emlékezéseinek valamely változatát írta meg.. . ". 

Alább azt is hozzáteszi: 

Lesznai asszonyságot az életben sohasem láttam, a Zászlók írá-
sa közben reá egyáltalán nem gondoltam és kompozíciómnak Lesznai 
asszonysághoz semmi köze sincs."3 

1 Miroslav Krleia: A két EmericzL Nagyvilág 1963/1. 91. 
2 Lásd: Nagyvilág 1963/3. 480. 
3 A levél eredetijét lásd: ízKrlezine korespondencije. Forum (Zagreb) 

1982/10-12.983-984. Az idézett részletek eredeti szövege: „ » Kulcsregény 
< . . . u madíarskom jeziku nije nego najvulgarniji germanizam, »Schlüs-
sel-roman<, koji ne govori bas nista... ": „ . . . dragi Csuka,... Ana Bo-
rongaj nije Ana Lesznai, a Erdélyi... nije Jászi, i . . . >Zastave< au-
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Ismert tiltakozási forma Krlezánál, ugyanaz a gesztus, 
amit a harmincas évek elején írott Rilke-esszéje egy láb-
jegyzetéből ismerünk, amelyben egy kritikusának ama gon-
dolatát utasítja el, amely szerint érdemes volna megvizsgál-
ni: miként hatott a Krleza-lírára Ady költészete. „Ady én-
rám soha és sehogyan sem hatott" — írta akkor,4 ma vi-
szont jól tudjuk: nemcsak a Krleza-versek futamait színezik 
az Adyéra emlékeztető képek és hangulatok, a Kerempuh-
balladák egészének struktúráját éppúgy meghatározza az 
Ady-élmény, mint a Zászlók számos passzusát. 

A Csuka Zoltánnak írott levélnek egyébként van egy az 
író aggodalmairól árulkodó passzusa is, amelyet ugyancsak 
érdemes idézni: 

„Mit szól majd Lesznai asszonyság New Yorkban, ha olvassa az én — 
Ön szerint — ún. önéletrajzi feljegyzéseimet... ?"5 

A levél ez utóbbi részletéből kitűnik, hogy Krleza az 
esetleges félreértést kívánta eloszlatni, illetve egy esetleges, 
Lesznai Anna részéről jövő tiltakozásnak eleve elejét ven-
ni, hisz való igaz: eddig semmi nyoma annak, hogy Lesznai 
Annát személyesen ismerte, még kevésbé annak, hogy irán-
ta a Kamilléra csak halványan emlékeztető bensőbb érzel-
meket táplált volna. Az viszont egyáltalán nem kizárt, hogy 

tor kao sedamdesetgodisnjak nije napisao kao neku vrstu svog autobi-
ografskog sjeéanja... "; „ . . . ja gospode Lesznai nikada u zivotu ni-
sam vidio, kada na nju, pisuői >Zastave<uopée nisam ni pomislio, i ka-
da ova moja kompozicija a gospodom Lesznai baS nikakve veze nema." 

A kérdéssel foglalkozik Dorde Zelmanoviő is Kadet Krleia című köny-
vében, de végső válaszadásra, megnyugtató tisztázásra nem vállalkozik — 
jóllehet a konklúzió lehetősége az általa felsorakoztatott tényekben adott. 
Vö. Dorde Zelmanoviő: Kadet Krleia. Zagreb 1987.148-167. 

4 Miroslav Krleia: Rainer Maria Rilke. In: MK: Kirándulás Oroszor-
szágba. Esszék Bp. 1965. 392. 

5 :lzKrleíinekorespondencije. Forum (Zagreb) 1982/10-12.983. 
Az idézett részlet eredeti szövege: „§ta őe na to reá gospoda Lesznai u 
New Yorku, kad bude Citala ove moje, po Vama, takoreői autobiografske 
zapiske... " 
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személyéről, költői munkásságáról, képzőművészeti ambíci-
óiról és alkotótevékenységéről, műveltségéről, Jászival való 
házasságáról, válásukról stb. voltak közvetett információi. 
Ennek tényét egy a kérdésről folytatott beszélgetés során 
maga elismerte: 

„Lesznai Annát személyesen nem ismertem, sohasem láttam — ismétel-
te a Csukának írottakat — , majd hozzátette: csak később, itt Zágrábban 
Sinkótól hallottam róla." 

Nos, Sinkó Ervintől pedig többé-kevésbé részletes infor-
mációkat kaphatott, az 1918 előtti évek Lesznai Annájá-
ról éppúgy, mint az emigránsról. Vezér Erzsébet könyvéből 
tudjuk, hogy Sinkó 1918-ban csatlakozott a Vasárnap Kör-
höz, amelynek Lesznai Anna egyik alapító tagja volt,6 hogy 
a Tanácsköztársaság bukása után Sinkó Jásziék Pasaréti úti 
házának padlásán rejtőzködött,7 s hogy az emigrációban a 
költő Lesznai Anna munkásságának első méltatói között ta-
láljuk Sinkót,8 aki majd Testvér című folyóiratában az írónő 
meséinek közlését is vállalja.9 Azt is megírta, hogy Lesznai 
1965-ös hazalátogatásakor a köszöntésére egybegyűlt régi 
barátok között a Sinkó-házaspár is jelen volt.10 

A Sinkó és Krleza közötti beszélgetések közben körvona-
lazódó, Sinkó rajzolta Lesznai-portréban feltehetően a köl-
tőnőről és a festőművészről esett szó, de nyilván beszéltek 
Jászi politikai és tudósi pályafutásáról, Lesznai Anna köl-
tészetéről, továbbá Jászi és Lesznai házasságának válságá-
ról, illetve válásukról is, ami a Jászi életpályát ismerő Krleza 
számára elegendő inspiráció lehetett, hogy a regényben sze-
repeltetett nőalak részbeni modellje Lesznai Anna legyen. 
Ezt egyébként megkívánta, szükségszerűvé tette a regény-

6 Vezér Erzsébet: Lesznai Anna élete. Bp. 1979.60. 
7 Vezér Erzsébet: i. m. 79. 
8 Vezér Erzsébet: i. m. 93. 
9 Vezér Erzsébet: i. m. 100. 
1 0 Vezér Erzsébet: i. m. 150. 
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világ Erdélyi professzor alakjára épített rétege is. Erdélyi 
portréja — Krleza tiltakozása ellenére — Jászi személyét 
asszociálja az olvasóban. 

Borognay Anna alakrajzának egyébként van egy külö-
nössége, az nevezetesen, hogy Anna hosszú időn át csak 
közvetve van jelen a történés folyamatában, többnyire Ka-
mill emlékező meditációi alapján körvonalazódik karakte-
re. Vagyis: Krleza nem bocsátkozik olyan szituációk terem-
tésébe, amelyek a választott modell életútjából származó 
valóságelemek beépítését is megkívánták volna. Valójában 
csak az 1922-es zágrábi találkozás során lép be Anna sze-
mélyesen az események folyamatába, abban az időszakban 
tehát, amelyről — Jászit és a bécsi magyar emigráció sor-
sát illetően — Krleza személyes élményeket őrzött, s ami-
kor Lesznai és Jászi útjai szétváltak, s így az írói fikciót 
ilyen értelemben valóságtényezők már nem zavarták. Bo-
rongay Annának ezt a közvetett módon történő ábrázolása 
voltaképpen a már említett Kamill-Anna-kapcsolat fikció-
jának szuverénebb kibontását tette lehetővé, s azt is, hogy 
a modelltől, modellhelyzetektől függetlenítse az általános 
érvényű igazságokat, felismeréseket hordozó regényalakot. 
Tény viszont, hogy amit e módszerrel elkerülni vélt, hogy 
tudniillik modell és regényalak azonosságát az olvasó felis-
merje, azt Anna családnevének sajátosan krlezai gyakorla-
tával, mégiscsak megsejteti a korszakot s a regény születésé-
nek hátterét valamennyire is ismerő befogadóval. Ismeretes, 
hogy Lesznai Anna eredeti neve Moscovitz Amália volt, s 
művésznevét a nevelkedés színterének, Alsókörtvényesnek 
szomszédságában lévő település, „Leszna után vette fel".11 

E falu nevének szláv eredete aligha kétséges, Kiss Lajostól 
tudjuk: a helységnév „Lezna" alakban már egy 1254-es ok-
levélben előfordul s egyértelmű, hogy az oroszban, a szlo-
vákban egyaránt meglévő les = erdő főnévből származtat-
ható. Szlovák változatának első okleveles adata 1342-ből va-

11 Vezér Erzsébet: i. m. 9. 
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ló, a falunév tehát a les szlovák főnév melléknévi szárma-
zéka, mégpedig — nem lehet eldönteni, mi okból — a nő-
nemű alak: lesna (a melléknév három neme: lesny, lesna, 
lesné), amelyet magyarra erdősnek fordíthatunk.12 Ha már-
most a regénybeli Anna családnevének etimológiáját vizs-
gáljuk, úgy hamar kiderül, hogy Krleza a Borongayt, mint 
családnevet a Lesznai horvát megfelelőjeként használta. A 
magyarra Borongaynnk fordított névalak ugyanis az erede-
ti szövegben Borongajkénl szerepel, ami a bor és a gaj szó-
összetétele, jelentése pedig kis fenyves erdő. A bor az egész 
szláv nyelvterületen élő, az ősszláv korszakból származó szó, 
a latin pinus, a német Föhre, Kiefer, azaz fenyő megfelelő-
je,1 3 a gay pedig (jelentése mala suma, azaz kis erdő) a horvát 
nyelvben széleskörűen használt toponímiai fogalom, szép 
magyar megfelelői a liget, illetve berek. Az anyanyelvén kí-
vüli szláv nyelveket is jól ismerő Krleza számára tehát való-
sággal kínálkozott a Borongaj a Lesznai horvát megfelelője-
ként . . . 

A Zászlóké elemezve Spiró György találóan jegyzi meg 
Borognay Annáról, hogy „ . . . mint költő és mint pesti nagy-
polgár érdekes . . . Kamill számára . . . ", s Krleza nyilván 
ezért jellemzi őt regényében „a legnagyobb magyar költő-
nőként",14 aki — amint a regényben olvassuk — „Ady mel-
lett a másik nagy magyar költő". „Ady történelmi személy, 
Borongay Anna nem az" — teszi hozzá Spiró, s ezzel bár — 
Anna alakját illetően — ő is a fikciót hangsúlyozza, nyilván 
okkal folytatja gondolatmenetét azzal, hogy „Anna alakjá-
ban" felfedezhetjük . . . mint Lesznai Anna, mind Kaffka 
Margit árnyát . . ." 1 5 

1 2 A Lesznára vonatkozó okleveles adatokat Kiss Lajostól kaptuk, szí-
ves közlését és segítségét ezúton is köszönjük. 

1 3 Vö. Petar Skok: Etimologijski rjeânik hrvatskoga ili srpskoga jezika. 
Knjiga prva. JAZU Zagreb 1971.188. 

1 4 Spiró György: Miroslav Krleía. Bp. 1981. 276-277. 
1 5 Spiró György: i. m. 277. 
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Kafflca Margit, mint Anna lehetséges modelljeinek egyi-
ke — sejtésünk szerint is — valóban csak „árnyként" veen-
dő figyelembe, Lesznai Anna viszont — több jel szerint is — 
költőmodellként tartandó számon. A regény szövetében el-
rejtett, az azonosítás lehetőségeit kínáló további „utalások" 
könnyen felfejthetők. Az alábbi sorokban páldául nem ne-
héz a költő Lesznai Annára és férjére, a társadalomtudós 
Jászi Oszkárra ismerni: Anna 

„. . . férjének, a pesti szabadkőművesek Nagymesterének házában szer-
vezték meg a Galileo Galileiről elnevezett szabadkőműves páholy szellemi 
vezérkarát".16 

Jászi és a szabadkőművesség viszonya történelmi tény, 
a polgári radikális értelmiség, valamint Jászi és a Gali-
lei Kör kapcsolata úgyszintén. A „ . . . fiatal értelmiségi-
ek . . . csoportja ..." Jászi vezetésével csatlakozott a moz-
galomhoz,17 az 1908-ban alakult és Jászi által vezetett 
Martinovics-páholy tagjai között olyan személyiségeket ta-
lálunk, mint Ady Endre, Bíró Lajos, Nagy Endre, Czóbel 
Ernő, Pogány József és mások.18 Ebben az időben közli a 
Nyugat Lesznai Anna verseit, első alkalommal, 1908. márci-
us 1-én összesen hét költeményt, egy esztendő múltán pedig 
ugyancsak a Nyugat vállalta első verseskötetének kiadását, 
a Hazajáró verseket, amelyről a Huszadik Században Ady 
írt kritikát. (Minderről részletesen értekezik Vezér Erzsé-
bet Lesznai Annáról írott, fentebb többször idézett könyvé-
ben.) 

A regény harmadik fejezetében (Emericzy Hortenzia mél-
tóságos asszony halála) is van egy az Erdélyi-Jászi- és Lesz-
nai Anna-Borongay Anna-párhuzamról árulkodó „utalás", 
amelyből megtudhatjuk, hogy Anna 

1 6 Miroslav Krleía: Zászlók II. Bp. 1965. 441. 
1 ' L. Nagy Zsuzsa: Szabadkőművesség a XX. században. Bp. 1977. 26. 
1 8 L. Nagy Zsuzsa: i. m. 27. 
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„ . . . az ismert társadalomtudóssal és esztétával, egyetemi tanárral és a 
Huszadik Század Zászlói című liberális folyóirat szerkesztőjével élt házas-
ságban ,.."19 

A figyelmes olvasó azt is észreveheti, hogy a modelltől va-
ló szándékos távolodás talán a költő Borongay Anna rajzá-
nál a legtudatosabb. Anna költészetéről jobbára csak álta-
lánosító megjegyzéseket olvasunk a regényben, a sikeres, az 
Adyval egyenrangú poetesszának is csupán két konkrét mű-
véről esik szó a szövegben: a Medeia című, Kamillnak aján-
lott verses mű az egyik, a Szerelem a ravatalon című „verses 
dramolett" a másik. Az előbbiben — a regényszöveg tanú-
sága szerint — Anna Kamill iránti érzelmeit tárta fel, ame-
lyet — sok évvel a megjelenés után — Erdélyi professzor 
„interpretációja" nyomán ismer meg az olvasó, s amely An-
na költői habitusának felmutatása. Amit ugyanis Erdélyi a 
Medeia ürügyén elmond, az Anna költészetének sommás 
jellemzése, s szavainak hátteréből mintha Lesznai Anna lí-
rájának színei villannának elő. Olyannyira, hogy óhatatla-
nul is a Hazajáró versek szöveganyagára gondolunk, s még 
az sem lesz túlzó hipotézis, hogy a Medeia címadása mögött 
a fenti Lesznai-kötet izgalmasan szép versciklusa, a költőnő 
„önimitációja" (Vezér Erzsébet szava) a Mezulina húzódik 
meg, mint inspiráló elem. Mezulina ugyanis éppúgy mitoló-
giai alak,20Miroslav Krleza: Zászlók I. Id. kiad. 167. miként 
Medeia, tragikus sorsuk meghatározói között egyformán ott 
a szerelem, amely modell és regényalak életútján egyaránt 
meghatározó elem. 

Krleza Borongay Anna költészetéről egyébként több íz-
ben „értekezik". A szóhasználat nem véletlen, a szövegeket 
ugyanis abban a modorban fogalmazza, rendszerint a narrá-
ciós részekbe iktatva, amelyet már esszéíró gyakorlatából is-
merünk. Csaknem mindig esszébe illő sommás ítéletet mond 
Anna lírájáról — jellemzésképpen — s ezek a jellemzések 

1 9 Vő.: Vezér Erzsébet: i. m. 36. 
2 0 Vezér Erzsébet: i. m. 58. 
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azt sejtetik, versolvasó élmények húzódnak mögöttük, s mi 
másra gondolhatunk, mint a Lesznai-lírára. 

Értékítéletei nyomán különben a fentebb már idézett 
sommás, Borongay költészetét az Adyéval párhuzamosító 
beállítás mintha árnyaltabbá válna. Az olvasónak olykor 
már az az érzése támad, hogy ez az előbb még az Ady-líra 
rangjára emelt poézis az árnyalások révén kissé devalváló-
dik is. 

„. . . Erdélyiné Borongay Anna, a magyar Helikon nagyszámú és előke-
lő múzsái körében, mint a költészet egyik legjellegzetesebb jelensége, . . . 
joggal élvezte a fiatalabb művészvilág rokonszenvét"21 

— olvassuk az egyik narratív szövegrészben, majd ugyanott 
azt is, hogy 

„Borongay Anna az átlagot meghaladó tehetségű, figyelemre méltó mű-
veltséggel és tudással rendelkező költőnő... , 2 2 

Európai népszerűséget is emleget persze: Anna 

„... versei Bécstől Brüsszelig és Párizsig jelennek meg..." és — ugyan-
csak a nemzetközi rang jele — Borongay úrasszony 

„ . . . Romain Rolland-nal, André Gide-del, Jean Cocteau-
val és Hofmannsthallal levelezik ...".23 Egy másik helyen vi-
szont már egy árnyalattal mérsékeltebb a „félreértékelés", 
„a szimbolista költészet késői képviselőjeként"24 emlegeti 
Borongay Annát, majd meg „pesti nagyvárosi beképzeltsé-
gét hányja Anna szemére", Molnár Ferencről vitázva pedig 
Kamill „köntörfalazás nélkül" jelenti ki, hogy 

„. . . Annának fogalma sincs arról, mi az igazi irodalmi érték, mert esz-
tétikai eszményképül nem Molnár viccei, hanem Dante terzinái szolgálhat-
nak, tekintet nélkül arra, hogy Dante nem írt a pesti lapokba tárcákat."25 

2 1 Miroslav Krleía: Zászlók II. Id. kiad. 667. 
2 2 Miroslav Krleia: i. m. 167. 
2 3 Miroslav Krleía: Zászlók II. Id. kiad. 544-545. 
2 4 Miroslav KrleZa: Zászlók I. Id. kiad. 323. 
2 5 Miroslav Krleía: Zászlók II. Id. kiad. 430. 
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Az előadottak természetesen korántsem érintik a kérdés 
teljes magyar konstellációját. A további vizsgálódás nyilván 
újabb összefüggésekre deríthet fényt, mindenekelőtt Jászi 
Oszkár személyét illetően. Krleza könyvtárának és kézirat-
tárának várhatóan a nem túl távoli jövőben remélhető meg-
nyitása a kutatók számára bizonyára számos új fejleménjrt 
kínál majd . . . 

LÓKÖS ISTVÁN 


