
SKÓT ÉS ANGOL HATÁS ARANY JÁNOS 
BALLADÁIBAN. 

Arany János balladaköltészetével eszthetikai irodalmunk leg-
kitűnőbbjei foglalkoztak. Greguss Ágost, Beöthy Zsolt, Gyulai Pál és 
Biedl Frigyes fejtegetéseinagy mélységekbe világítanak. Biedl, Zlinszky, 
Tolnai és Petz Gedeon kiderítették több balladájának a forrását. 
De fürkésznünk kell még más forrásokat is. melyekből ez a ballada-
költés életnedveit szívta. Arany János maga mondja: «százával a 
ballada nehezen jő.» Valóban nagy gonddal keresi a megfelelő ballada-
tárgyakat Hogy Arany János a balladákban úgy, mint egyéb epikai 
alkotásaiban is, keresi a hitelt, ő maga épen úgy igazolhatja, mint 
költészetének forrásnyomozó kutatói. 1854-ben ezt írja Gyulai Pál-
n a k : «Nekem, ha építni akarok, tégla kell és mész.» Ezeket a téglá-
kat nagy buzgalommal fürkészték. A forráskutatók érdeme nem abban 
a kiváncsiskodást dédelgető eljárásban van, hogy találtak valamit, 
hanem abban, hogy Arany János nagyságát még inkább láttatják 
velünk. 

Hogy Arany a skót népköltészetből és az angol irodalomból is 
merített, ezt is igazolhatja ő maga épen úgy, mint ez a tanulmány. 
Szívvel-lélekkel merült a skót népköltés tanulmányozásába. Érthető 
is, mert nagyon igaz, amit Greguss Ágost mond : «A példaszerű ballada 
neve igazán a skót balladát illeti, в1 

Kiváló balladakutatóink már általánosságban utaltak arra, hogy 
Arany János tanulmányozta az északi balladákat. Greguss Ágost 
arra mutatott, hogy a tősgyökeres magyar népi elem rányomta a 
maga bélyegét Arany balladáira, noha ezekbe a kis tragédiákba utat 
talált az idegen népköltés szelleme is : «А skót-angol népköltészet 
hatása — mondja Greguss — nála is mutatkozik, de csak mint 
еоУ-е0У vonás beolvadva hatalmas egyéniségébe.»2 Greguss a skót-
angol népköltészet és Arany János balladái közös vonásául «a fél-
homályt, a lobogós lángú, csapkodó világítást» jelöli meg.3 

A balladáról, 98. 1. 
• ^ U g y a n o t t , 175. 1. 
"'S Ugyanott, 178. 1. 
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Beöthy Zsolt ezt Í r j a : «Olvasta a Percy-féle skót balladákat, de 
úgy ezek, mint népköltésünknek utóbb ismeretessé lett büszkeségei, 
a székely epikai dalok nem annyira új útra vezették, mint inkább 
csak támogatták a népből és önmagából fejlődésében.»1 

Szinnyei Ferencz Arany balladáit tárgyaltakor néhány sorban 
egy-két közkeletű skót nép balladára hivatkozik.2 

Hogy Arany János öntudatosan a népi minták felé fordult s 
megvetette a német példákat és a nyomukon induló balladaköltészetet, 
tanúsíthatja Önéletrajza. Ez a munka nem egyéb, mint Gyulai Pál-
hoz intézett levél. Egyik legtermékenyebb ballada évében, 1855 június 
5.-én írja. Elpanaszolja, hogy a szabadságharc izgalmaiban keveset 
dolgozott : « De már ekkor megkisérlettem a balladának ama népi 
eredeti formáját, (melyek közül, mint tudod, legjobban sikerült 
Rákócziné. . .), ellentétben a mi németes, mesterkélt s érzelgős vagy 
declamaló balladáinkkal. Petőfi e részben inkább utánam jött, mint 
megelőzött.»3 A nép leleményét mindenkor nagyra becsülte. A Koszorú 
1864,-i évfolyamában Erdélyi Jánosnak egy dán balladafordítására 
ezt a megjegyzést teszi : «E költeményt (castis omnia casta) annak 
megmutatására közöljük, hogy a legtöbb eredeti inventio a néptől 
származik.»4 

A népnek ezt az eredeti leleményét megtalálta a skót ballada-
költészetben is. Egyik, Tompa hoz írott levelében skót balladából idéz. 
1853-ban Pákh Albertnek azt írja, hogy Rozgonyiné mintája skót 
népballada, melyet a német balladáknál sokkal többre becsül. Észre-
veszi a skót és a magyar népköltészet rokonságát is. Ha Rozgonyinét 
skót minta után írja is, a skót élet helyett magyart vázol, csupán a 
ballada menetét követi. «Ezt is csupán azért — írja Arany — mert 
népdalaink s egy-két igazán a néptől eredt balladáink folyamával 
bámulatosan megegyez.»5 Még értékesebb, még többet magyarázó az 
a kijelentése, melyet egyik, Csengery Antalnak írott levelében olva-
sunk (1856.) : «E balladák legfölebb csak magyarban újak, de én a 
formát nem teremtém, csak átültetém magyar földbe ; sőt tulajdonkép 
ezt sem tevém, a magyar népköltészet már bírt balladákkal, melyek 
amaz éjszakiakkal meglepő hasonlatot mutatnak.»® 

Nem méltányolták eléggé azt a mozzanatot sem, mennyire okult 

lagyar balladák, 189. 1. 
2 Arany János, 107. 1. 
*iKArany Művei, IV. к. XXXII. 1. (Fr.-k.) 
ésE. Ph. K., 1908, 730. 1. 
!KLevelez. П. k. 83. 1. 

JS- Levelez. II. k. 157. 1. 
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\ 
Arany János azon a példán, melyet Goethe szolgáltatott neki. Igaz, 
hogy csak 1858-han fordítja Goethe remekét,1 de ismerhette már 
régebben is. Arany nem ültette át Goethe értékes magyarázatát, de 
nagy fogékonysággal olvashatta: «Bárha — ír ja Goethe — az olvasók-
nak és az éneklőknek a költeményt ezzel a magyarázattal élvezhetőbbé 
tettem volna, még megjegyzem, hogy egy régi angol ballada, mely 
sok éve már, nekem nagyon megtetszett s melyet olyan valaki, ki 
abban az irodalomban jártas, bizonyára kinyomoz, adott alkalmat 
erre az előadásra.» Milyen szárnyaló lendületet s termékeny buzdítást 
nyerhetett Arany e kijelentés olvastakor, mennyire ráismerhetett 
Goethe forrására. Valóban lehetetlen, hogy Arany János, ki Percy 
gyűjteményét mélyen tanulta és kitűnően ismerte, rá ne bukkant 
volna Goethe forrására, a The Beggars Daughter of Bednatt Greenie 
Percy gyűjteményének erre a gyöngyére, a skót népköltés drága-
kövére. A szép Bessie lakodalmát ülő vigadók közé belépő apának, a 
koldusnak az alakja felelevenedhetett Arany előtt, a koldusé, ki a 
fényes társaságot felvilágosítja, hogy az ő Bessieje előkelő származású, 
Aranyt, mint bárkit is, meglephette a koldus elbeszélése : ellenség 
elől kellett menekülnie s koldusruhába öltöznie. Vigadhatott a nász-
nép örömén.2 Bepillanthatott egy nagy költő műhelyébe. Arany János 
tréfásan mondogatta magáról: «Megtartottam a katonaregulát: amit 
loptam, jól eldugtam.» Csendesen mosolyoghatott, Goethe nem követte 
a katonaregulát. De belátta, hogy Goethe az angol népballada nyomán 
remekművet alkotott s mesterien lefordította. 

Aranyt megragadta a népiéleknek az a lactea ubertasa, mely 
Percy püspök világhírű gyűjteményében duzzadó áramlással hullám-
zik, az az ősi ösztön, mely az élet hol tragikai, hol derüsb jelenségeit, 
komor felhőit vagy mosolygóbb sugarát a rétek vadvirágainak nemes, 
cikornyátlan egyszerűségével fejezi ki. Illatukat a «népi sarjadék» 
lelke mohón szívta, mint a tüdő a mezők fuvallatát 

Aranyt valóban sokra tanították a skót népköltés remekei. 
Mindig szívesen keresgélt, kutatott. Azt í r ja Tompa Mihálynak : 
«Eposzt vagy balladát pedig nem lehet írni minden füttyentésre, 
ahhoz tárgy kel l . . .»3 

A skót népköltészet Arany Jánosra a tragikai felfogás zordon-
ságával, majd a vígság felvillanásával, indítékaival és szerkezeti 

1 Ballada az elűzött és visszatért grófról. 
2 Percy : Reliques of ancient english poetry, H./129—143. Az MDCCXC. 

kiadái 

4 Percy: Re I., 1/86-93. 11. 
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sajátságaival hatott. A skót népköltészetnek tragikai és komikai 
szelleme, másrészt a benne nyilvánuló drámai élet s az erkölcsi 
mozzanatnak tősgyökeresen népies szellemű kifejezése Arany balla-
dáinak a modorával közös sajátságok. 

A skót balladahősök izzó szenvedélye megragadta Arany lelkét, 
kinek úgy, mint Keménynek, éles érzéke volt a tragikum iránt. 
A szerelmet kérő és visszautasított Edom of Gordon Bhodes úrnőjén 
kegyetlen bosszút áll, gyermekeivel együtt elpusztítja, csak a fér j 
torolja meg a bűnt. A szenvedély féktelen heve egész család pusz-
tulását okozza. Mennyire ellentétes ezzel a komor balladával A dió-
barna leány1 és Child Waters.2 Megható a szép Eosamondenak, П. 
Henrik kedvesének a féltékeny királyné okozta halála. Cauline lovag 
és Christabelle szerelme is szomorú véget é r . 3 A lovag hősi tusán 
vérzik el, kedvese utána sorvad.4 Az elcsábított leány is meghal, 
kedvese fájdalmában megöli magát.5 Jane Shore maga meséli el 
léhaságát, udvari fényből utca porába sülyedését, állati sorba jutását, 
csúfos elzüllését." Megvillog a tőr acélja is. A gyilkosság rémes 
pusztításai zordon erővel kisértenek a skót népballadákban. A félté-
keny ara tűjével leszúrja Annácskát, vőlegényének szerelmesét, erre 
Tamás menyasszonyát, majd magát öli meg.7 Az apród hűtlensége 
véres halálát okozta,8 Robin of Portingaleben a cinkosok és a bűnös 
asszony halállal lakolnak.0 

Nemcsak a szerelem gyilkos szenvedélye viharzik a skót nép-
balladákban, az élet egyéb mozzanatai is sajátos, tragikai színben 
jelentkeznek bennük. A mostoha anya a szakáccsal öleti meg az 
ártatlan Izabellát, a gonosz súlyosan lakol.10 Az ártatlan árvákat 
ördögi nagybátyjuk az erdőbe viteti, hol elpusztulnak.11 Egyik ballada 
Uarnelynek, Mária királyné férjének összeesküvés okozta rút halálát 
meséli el.12 Meglepő e balladáknak zordon sivársága, komor han-
gulata. 

1 U. o. 11/25—41. 
2 Percy: Bel., 111/52—58. lk. 
3 Fair Rosamond, Percy, H/109—120. 
4 Sir Cauline, Percy, 1/32—47. 
5 The lady' s fall, Percy, III/120—125. lk. 
e Jane Shore, Percy, II/212—222. 

Lord Thomas and fair Annet, Percy, 11/255—259. 
s Glasgerion, Percy, 111/39—43 lk. 
0 Old Sir Robin of Portingalle, Percy, III 43—48. 

The lady Isabella' s tragedy, Percy, III/134—138. lk. 
11 The children in the wood, Percy, III/149—155. 
12 The murder of the king of Scots, Percy, III. k. 
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A skót balladáknak ez a tragikai borúja mélyen hatott Arany 
•Jánosra. A szerelem izzó szenvedélye, gyilkos erőszaka, a mostoha 
céda kegyetlensége Arany balladáinak épen olyan jelentős indítékai, 
mint a skót népköltészetnek. A szenvedélyek marcona komorsága, 
a lelket megülő szomorúság Ágnes asszonyban, az Éjféli párbaj ban, 
a Tengeri hántásban, Vörös Rébékben, vagy az Á> •va fiúban a kietlen 
sivárságnak épen azzal a koromsötétségével hat, mint a skót balla-
dákban. Ha csak a székely balladákat követi, akkor olyan mély tra-
gikai képeket sohasem teremtett volna, mint amilyeneket a skót 
példák után alkotott. A skót balladák igazolhatják, hogy Arany 
János a zordonná komorodott tragikai felfogást, a ballada éjszakai 
•árnyalását és macabre színezését a skótoktól tanulta. De nemcsak ezt. 

Az árnyak nyomán a vidámság derűje csillog. Arany János 
tanult a skótok víg balladáiból is. Pázmán lovagról Tolnai Vilmos 
megállapította, hogy a költemény alapja oklevéllel igazolható való-
ság.1 Horváth János arra utal, hogy a Tolnai kimutatta forrás, 
Budai Polgári Lexieona Aranynak csak befejező motívumul szolgál-
hatott, a mesét Kiss Károlynak A szép juhászné című elbeszélésében 
találta, mely az Aurora 1828-iki évfolyamában jelent meg 2 Tolnai 
Vilmos és Horváth János nyomozásaival véglegesen nem dőlt még el 
a kérdés. Hogyan gondolhatott Arany János arra, hogy vig balladát 
ir ? Hogyan lehet vig az, ami ballada ? Lehetetlen, hogy olyan 
öntudatos művész agyában, mint Arany János, ez a gondolat meg ne 
villant volna. A dalban elbeszélt tragédiák mestere hogyan eszmél-
hetett arra, hogy dalban elbeszélt vígjátékul ír balladát ? Hogyan 
vált a ballada Shakespeareje egy pillanatra a balladu Molièrejêvé ? 
A kérdés elég jelentős s megoldása mintegy kiegészíti Tolnai és 
Horváth kutatásait. 

A skót balladaköltészetnek van egy derűs csoportja. Magvuk egy-
egy királytréfa. Hogy a királytréfa Pázmán lovagban más, mint ezek-
ben a skót népballadákban, mellékes. A lényeg az, hogy Arany a 
királytréfákon épülő skót népballadák példáját követi. Percy püspök 
•ezt írja : ((Balladakészítőinknek kedvelt tárgya volt, hogy királyainkat 
úgy tüntették fel, mint akik akár véletlenül, akár szándékosan tár-
salogtak legalsóbbrendű alattvalóikkal. Az előbbi fajba vágó balladák 
A király és a. molnáron kívül IV. Edward és a tímár, Henrik király 
és a katona. I. Jakab és az üstfoltozó, a másodikba tartozók : Alfréd 
király és a juhász, VIII. Henrik és a foltozó varga. »3 

1 Tolnai Vilmos : Arany «Pázmán lovagn-j áriak forrása, E. Ph. K., 
1903, 473—475. 

2 Horváth János: Pázmán lovag, Bud. Szemle, 1909, 133—140 lk. 
3 Percy, III/156. 1. 
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Példaképen arra a balladára hivatkozom, melyet Percy gyűjte-
ményében Arany is olvasott : Tréfás ballada 11. Henrikről és a mol-
nárról.1 A sherwoodi erdőben vadászó király és az útjába kerülő 
molnár társalgása a lehető legmulatságosabb, A vadász, kiben a mol-
nár nem ismeri meg a királyt, nála hál. A molnár a vadász útleve-
lét kéri, de mégis megnyugszik, mert arcáról látja, hogy jobb család-
ból való. A vadász a molnár fiával alszik. Másnap az urak megtalál-
ják a királyt. A molnár majd megkövül rémületében, de a fejedelem 
lovaggá üti. Majd a király udvarában látjuk a molnárt Richárd fiával 
együtt. A tenyeres-talpas Richárd a fejedelem felszólítására udvar-
hölgyet választ feleségül, apja pedig Sherwood felügyelőjévé lesz. 

Bizonyára ezek a királytréfás víg balladák voltak Arany mintái 
s mint ahogyan egyik balladájáról azt írja Pákh Albertnek : «A skót 
élet helyett magyar életet mertem vázolni,» Pázmán lovagról ezt 
írhatta volna : «A skót királytréfa helyett magyart kerestem.» 

П. 

A skót népballadák tragikai borúja és komikai derűje egyaránt 
hatott Arany Jánosra. De nemcsak ezek a mozzanatok ragadják meg 
a nagy költő lelkét. A skót népballadák balladaanyagot is szolgáltat-
tak neki. Ezúttal az Éjféli párbajra és a Tetemre hívásra utalunk. 
A walesi bárdok forrásai már az angol műköltészet termékei, míg 
Bor vitézben a skót népköltészet hatása épen úgy kimutatható, mint 
a műköltészeté. 

Az Éjféli párbaj forrása Walter Scott híres gyűjteményének 
The minstrelsy of the Scottish Borderne к egyik balladája. Mi a külső 
bizonyságunk arra, hogy Arany jól ismerte ezt a híres balladagyüj-
teményt? Sir Patrick Spenset, a skót balladaköltésnek ezt a reme-
két nem Percy kiadásából, hanem Scott Minstrelsyjéböl fordította. 
A Percy közölte változat jóval rövidebb, mint Arany János fordítása. 
Ez feltűnt Petz Gedeonnak is,2 ki Arany szép feldolgozásáról beszél. 
Szó sincs róla, hogy Arany a Percy közölte szöveget feldolgozta 
volna, hanem — mint az eredetivel való összevetés remekül iga-
zolja — a Walter Scott közölte balladát fordította le mesterien. 

Az Éjféli párbaj forrása ama skót népballadák közül való, 
melyeknek számtalan változata széleskörű népszerűségről tanúskodik. 
Walter Scott 1802-ben The Laird of Laminton címen közli. Későbbi 
kiadásban már a Katherine Janfarie címet adja neki. 

1 ü. o. HL k. 
2 Egyet. írod., III. к., 199 L 
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A völgyben élt egy leány, Janfarie Katalin. Lauderdale lord 
nagyon szerette. Az ifjú nem szólt Katalin szüleinek, rokonságának, 
csak a leánynak súgta meg szerelmét. Egy napon megjelent a gazdag 
angol Lochinvar lord is. Lochinvar a szülőkhöz fordul, biztatást nyer, 
Katalinnak csak az esküvő napján nyilatkozik. A leány üzen Lauder-
dalenek. A régi vőlegény valóban megjelenik a nászt ünneplök 
között az esküvő estéjén. Lauderdale csak azt kéri, hogy a meny-
asszonnyal táncolhasson. A leány Lauderdalera emeli poharát. Lau-
derdale lovára kapja a menyasszonyt s elvágtat vele : 

Now take your bride, Lord Lochinvar ! 
Now take her, if you may ! 
But , if you take xour bride again 
We'll call it but foul play. 

Nagy vérontás támad, kegyetlen harc keletkezik, foly a piros 
vér a hegyoldalon. Caddon bank-et vér áztatta, sok élet pusztult. 
A menyasszony sóhajtozott. Az angol urak okulhatnak, ne keresse-
nek feleséget a skótok között, mert megkeserülik.1 

Az Éjféli párbaj-ban Bende vitéz lakodalmát lakja, szól a zene 
tárogató. Mikor nyugovóra tér, bűntudat szántotta lelke előtt meg-
jelenik a hamis, cseles viadalban elejtett régi vőlegény, ki párviadalra 
hívja a leányért. Másnap is zaklatja Robogány, szeretője csábítóját 
tusára szólítja. Harmadik éjjel is megindul a szörnyű párbaj. A szolgák 
döbbenve nézik, hogy uruk őrjöng, kivont karddal szúr a levegőbe, 
míg lefogják a kínos látomásban viaskodót. 

Arany értékes tárgyat talált a skót népballadában, Lakodalmas 
vígság helyett kegyetlen öldöklés dühöng. Erkölcsi tanulsággal végző-
dik Arany költeménye épen úgy, mint a skót ballada. A skót balla-
dában s Arany költeményében is az erőszakos vőlegény tragikuma s 
az esküvői vígságnak gyászborúvá zordonulása a főmozzanatok. De hatott 
még Arany Jánosra Walter Scott egy eredeti balladája is (The eve 
of Sir John) az áruló módon megölt szerelmes szellemjelenésének s 
a zárdába vonulásnak az indítékával.2 

ELEK OSZKÁE. 

1 L. Walter Scott Minst. of the Scott. Border-jében a Kath. Janfarie с. 
balladát, И . к. 122—127. Az MDCCCLXXIII. kiadást használtam. (Edin-
burgh.) 

2 W. Scott. The minstrels, IV., 185—194 lk. 


