
SKÓT ÉS ANGOL HATÁS AEANY JÁNOS 
BALLADÁIBAN. 

A Jetemre hívás létrejöttére is nagy hatással volt Walter Scott 
gyűjteménye épen úgy, mint a Percyé. A Tetemre hívással Eiedl 
Frigyes, Zlinszky Aladár, Kéki Lajos és László Béla foglalkoztak. 
Riedl Aranynak Hermina című elbeszélésére utal, mely az Életképek 
1846-iki évfolyamában jelent meg. «Több elem — mondja Biedl — 
ha nem is ugyanabban a sorrendben azonos a két műben.»1 Kéki 
bővebben fejtegeti Riedl megállapítását.2 Más nyomon halad László 
Béla. László Arany elbeszélése és balladája között nem talál szorosabb 
rokonságot. A ballada forrásául Vörösmarty Mihály Hábador-jának 
egyik epizódját tar t ja . 3 László okoskodása merész egy kissé. Császár 
Elemér-nek igaza van, mikor László feltevését csak ötletnek tekinti.4 

De van László Béla fejtegetésében olyan mozzanat, melyben nagy 
igazság rejlik. László kiélezi, hogy Arany fényes diadalai után 
Herminá-re., a túlságosan gyenge elbeszélésre nem szívesen gondol-
hatott. Hogy mégis önkéntelenül vissza kellett gondolnia reá, ez egy 
nagyon népszerű skót népballada hatásának, Allen Borbála kegyetlen-
ségének tulajdonítható. 

A súlyos betegségben vergődő Jemmy magához hivatja Borbálát, 
büszke kedvesét. Borbála szemére lobbantja a haldoklónak, hogy a 
korcsmában víg poharazás között fitymálva beszélt róla. Jemmy a 
fal felé fordul s gyötrő kínok után kiszenved. Mikor Borbála a mezőn 
sétált, lélekharang hangja csendül feléje. Majd megpillantja a holt-
testet, földre tételi, gúnyos tekintetet vet reá, arca nevetésre torzul, 

1 Riedl Frigyes: Arany János, 263. 1. 
2 Kéki Lajos: Arany János pályakezdése, Beöthy-Emlékkönyv, 

330—332 Ik. 
3 Jjiszló Béla: A «Tetemre hívás* forrása, Egyet. Phil. Közlöny, 

1908, 111—116. 
4 Ugyanott. 
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mialatt Jemmy barátai feléje kiáltják : «Méltatlan Allen Borbála !» 
De mikor Jemmyt eltemették, a bánat tépi-dúlja Borbála lelkét, bűn-
bánatot érez, hervad, a halál szelét érzi : 

Hard hear ted creature h im to slight 
Who loved me so dearly : 
О that I had been more kind to him, 
When he was alive and near me. 1 

Abigél szeszélye, Borbála kegyetlensége, más élettel való köny-
nyelmü játszásuk, a holttest látása, tettük lelkiismereti visszahatása 
közös mozzanatok, de közös még a vég is. Ott az eszét vesztett Abigél 
dala, itt a mélységes fájdalmában vergődő s halálra sorvadó Borbála 
figyelmeztetése között is van hasonlóság. 

Henceforth take warning by the fall 
Of cruel Barbara Allen.'1 

Mintha Kund Abigélt hallanók : 

Egyszer volt egy leány, 
Ki csak úgy játszott a legénnyel, 
Mint macska szokott az egérrel. 

Ez a skót ballada, melyről Goldsmith csaknem elérzékenyülve ir, 
hatott Aranyra. Allen Borbála; kegyetlensége, a skót balladaköltészet-
nek ez a gyöngye, az emlékezetbehívás gépiességével felidézhette 
Arany János lelkében Hermina című elbeszélését. Ezúttal Hermina 
hatásáról épen úgy beszélhetünk, mint a tárgyalt skót balladáéról. De 
nem szabad megfeledkeznünk a tetemre hívás indítékáról sem. 

A tetemrehívás jogtörténeti jelentőségével legkitűnőbben Grimm 
foglalkozott Rechtsalterturner-] ében, Zlinszky Aladár2 Arany Tetemre 
hivás-íinnk főforrásául Balássy Ferenc Székely tanulmányai-nak 
Tetemre liivás vagy halálújítás című fejezetét állapítja meg. Hivatko-
zik a Nibelung-ének egyik fontos mozzanatára is : Siegfried gyilkosát 

1 Perey gy-ben : Barbara Allen's cruelty, III. kötet, 109— 111 Fran-
cis James Child ha ta lmas balladagyűjteményében remek változatot közöl, 
melynek utolsó versszaka Barbara halálát í r ja le : 

And repented herself, before she dy'd 
That ever she did deny him. 

(Child: The English and Scottish Popular Ballads. Part IV. 278. 1.) Child 
idézi ezt a nagyon jellemző címet: Barbara Allen's cruelty, or, The Young 
Mans Tragedy, ugyanott, P. IV., 278. 1. 

2 Arany balladaforrásai. írod. Közi. 1900. 
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tetemre hívás útján fedezik fel. Hogy Arany János a tetemre hívás-1 
balladaindftékul értékelhette, erre Walter Scott balladagyűjteményé-
nek egyik terméke tanította. Arany János Balássy Ferenc értekezését 
a tetemre hívásról Toldy Ferenc Magyar Múzeum-érnek 1858-iki év-
folyamában olvasta, Walter Scott Minstrelsy-jéből pedig 1853-ban for-
dította Sir Patrick Spenset. így a Minstrelsy of the Scottish Bordér-
ből legalább öt évvel Balássy értekezésének az olvasása előtt már 
megismerkedett a tetemre hívás mozzanatával s hathatós balladamotí-
vumot fedezett fel benne. Walter Scott gyűjteményének az a balla-
dája, melyben a tetemre hívás művelete szerepel, Richárd gróf, egyike 
a legnépszerűbbeknek. 

Egy nő megöli Richárd grófot, mert ez hűtlenné vált. A leány 
papagálya megszólal : «Zöld ruhádat óvd a jó Richárd gróf vérétől !» 
«Tartom a ruhámat, de te is fékezd csacsogó nyelvedet !» — feleli ez. 
Sorban behívja szolgáló leányait s meghagyja nekik, takarítsák el a 
holtat. Ezek csizmát adnak reá, vadászkürtöt kötnek a derekára, éles 
kardot az oldalára és Clyde vizébe dobják. A papagály folyton feddi 
a gyilkos leányt, kinek hízelgő szavára nem is hederít. A leány egy-
szer Bichárd gróf agg apjával találkozik. Bavaszul Richárdról kérde-
zősködik, mire az agg megnyugtatja: Richárd hazajő majd, noha némi 
aggódásra van ok, mert ilyen sötét még sohasem volt az éj. 

Egyszer a király nagyon vágyódott Eichárd gróf után, szeretett 
volna lovagolni vele. A leány sejtésének ad kifejezést, hogy Richárd 
bizonyára a Clyde vizébe fúlt. A király kinyomoztatja az örvényt, de 
nem találtak a grófra. Egy éjjel a hölgy kastélyában hált meg a 
király, a papagály tanácsot ad neki, hogyan fedezhetik fel a lovagot. 
Az állat tanácsát követik, a tetemet megtalálják. Mikor a király meg-
pillantja a holt lovagot, felkiált: «Ki ölte meg bizalmas emberemet?» 
A papagály elárulja, Richárdot szeretője végezte ki. A hölgy esküdö-
zik, hogy ártatlan. Szobaleányát, Katalint vádolja a bűnnel. A véres 
titkol csak a tetemre hívás deríti ki : 

The maiden touchd the clay-cauld corpse, 
A drap i t never bled. 
The lady laid her h a n d on him 
And soon the ground was red.1 

Katalin keze érintésére egy vér csepp sem csurran, de mikor a 
bűnös leány ér hozzá, megindul a vér. A gyilkos leányt tűzhalállal 
pusztítják el. 

1 L. W. Scott gy-ben az Earl Richard с. balladát (Never before 
published, írja Scott) I I . к. 184—190 1. 
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Arany Jánost nemcsak maga a ballada kapta meg, hanem erő-
sen hatott reá az a kis értekezés is, melyet Walter Scott a skót nóp-
balladához fűzött.1 Scott hivatkozik az ősi német bahrrecht-re. A tetemre 
hívás míveletét így írja le : «A meggyilkoltnak a holttestét kiterítet-
ték a ravatalon, a gyanúsítottnak egyik kezét a sebre, a másikat a 
hulla szájára kellett helyeznie s ebben a helyzetben Istent kérnie, 
hogy ártatlanságát igazolja.»2 Ha a szertartás alatt megindult a vér, a 
bűnt bizonyosnak látták.3 Krónikák nyomán Walter Scott érdekes 
példákat említ. Stand field Fülöpöt 1687 november 30-án apja tete-
méhez idézték, mert azzal vádolták, hogy atyjának, Standfield Jakab-
nak a meggyilkolásában részes volt. «Rátette a kezét — ír ja Scott — 
a tetem fejére, mire a száj és orrlyukak vértől ömlöttek el.»4 A hiva-
talos ítélet is említi a tetemre hívásnak ezt a mozzanatát, mint Stand-
field Fülöp bűnösségének megdönthetetlen bizonyítékát. A halálos 
ítéletet Standfield Fülöpön a legnagyobb szigorúsággal hajtották 
végre. 

Érdekes Walter Scott másik példája is. Két ifjú halászni ment 
a Yarrow folyóra. Olyan heves vita támadt közöttük, hogy az egyik-
nek halálával végződött Társa a homokba temette. Ötven esztendővel 
később egy kovács ugyanarra a helyre ment halászni, különös csontra 
bukkant, hazavitte s mutogatta a kovácsműhelyben, ott volt az ősz 
gyilkos is, íme a csontból kiömlött a vér.5 

Arany János — könnyű elképzelni —- nagy gyönyörűséggel s 
mély okulással olvasta a Richárd gróf tragikus végéről regélő balladát 
épen úgy, mint Scott fejtegetéseit a tetemre hívásról. Megkaphatta a 
balladában az ifjú halála, melyet épen úgy leány okoz, mint az ő 
remekében. Egyiknek is, másiknak is a tetemre hívás deríti ki tettét. 
De merített Walter Scott fejtegetéseiből is. 

Komor fenségű Arany költeményében az agg Bárczi elrendelte 
tömeges felvonulás. Jöttek Bárczi Benő ellenségei, ifjú baráti, az 
udvar apraja, nagyja, Bárcz, a falu, anyja, hajadon húga tetemérinteni, 
de hiában, maradt a tört vér fekete fol t De mikor Kund Abigél jő, 
a sebből pirosan buzog a vér. Ezúttal három mozzanatot ragadok ki : 
a tetemre hívás elrendelését, a tömeges felvonulást s az ifjú leány meg-
jelente után támadó vérömlést. Feltűnően emlékeztet ez a három 
tényező egy történetre, melyet Walter Scott ír le. 

1 Scott : id. m. IL к. 
2 I I . к. 190. 1. 
3 Ugyanott , 190. L 
4 Ugyanott , 191. 1. 
5 Ugyanott, 193. 1. 
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Auchindrane lordot szörnyű gyilkossággal vádolták. A meggyil-
koltat Gírvan temetőjében temették el. Az áldozat Colzean lordnak 
volt a szolgája. Colzean egy különös álma után kiásatta a holttestet. 
«Elrendelte, hogy mindazok — írja Scott — kik közelében éltek, jöj-
jenek oda, érintsék meg a tetemet, min t ez ilyen esetekben szokásos.» 
Az egész helység a tetemhez indid. Auchindrane fiatal leánya, Mary 
is, látva a Colzean lord odarendelte embereket, közéjök megy. «Mikor 
a holttest közelébe lépett — írja Scott — azt a vér öntötte el.» Az 
Auchindranokat elfogták s kínpadra vonták.1 Előkelő úr elrendeli a 
tetemhez járulást a Walter Scott elmesélte esetben épen úgy, mint 
Arany János költeményében. Az ismerősök, a falu népe felvonul ott 
épen úgy, mint itt. Végre a fiatal leány megjelenése — sebérintésről 
nincs is szó — megindítja a vérömlést a Walter Scott közölte törté-
netben épen úgy, min t Arany János remekművében. Ezúttal ezek a 
közös mozzanatok. De Standfield Fülöp történetének egyik tragikus 
indítéka is lenyűgözte Arany figyelmét. Mikor a tetemre híváskor 
Fülöpre rábizonyul a bűn, a holttesttől rémületében elfut, kiáltoz és 
Isten kegyelmét kéri, «És a legnagyobb rémülettel futott el tőle (a 
tetemtől), — írja Scott — kiáltozva : «Isten könyörülj rajtam !» 
Abigél is lefut a nyilt utca során, tébolyában táncol, dalol? 

Nemcsak Balássy Ferenc értekezése, hanem elsősorban a két skót 
ballada : Allan Borbála kegyetlensége s Richárd gróf, továbbá Walter 
Scott fejtegetései hatottak Arany Jánosra. Aranyt két hathatós ballada-
motivum ragadta meg a két balladában : Allan Borbála végzetes nem-
bánomsága s a tetemre hívás tragikai komorsága. Fokozták ezt a ket-
tős hatást azok az értékes mozzanatok is, melyekre Walter Scott 
értekezésében talált. A tetemre hívás a maga balladainditékos és 
tragikai jelentőségében nyilván skót és angol hatásra vall, míg Balássy 
a tetemre hívásra vonatkozó jogi és szertartásos mozzanatokra szolgál-
tatott Arany Jánosnak néhány fontos adatot. 

1 W. Scott: The minstr., I I k. 190—191. Ik. 
2 Ezúttal említem meg Riedl Frigyes kételyeit, melyik korba kell 

helyezni a létemre hívás történetét ? Maga a tetemre hívás középkori, az 
érzelmek pedig modernek. (Arany János, 203. 1.) Ezekre a kétségekre a 
források is szolgáltatnak okot : a te temre hívás középkori eredetű istenítélet, 
Standfield Fülöp lelkiállapotának a jelzése modern lélekrajz. 
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Ш . 

Míg az Éjféli párbaj a skót népköltészetben gyökerezik, míg a 
Jetemre hivásban a skót népköltészet hatásán kívül Scott tudományos 
fejtegetéseire is rámutathattunk, Bor vitézben a skót népköltés és az 
angol műköltészet együttes hatására utalhatunk. Arany János Bor 
vitéze épen úgy, mint Bürger Lenoreja, a népköltészet egyik legegye-
temesebb tárgyára emlékeztető. Bockel Ottó röviden foglalkozott a 
Lenore-kórdéssel,1 Sismánov Iván a bolgár népköltészetben kutatja a 
Lenore-indítékot,2 Sozonovid azt fejtegeti, hogy az európai népkölté-
szetben, különösen az oroszban, Bürger Lenorejével milyen rokon-
tárgyú népköltési termékekkel találkozunk.3 Nálunk Greguss Ágost 
említi nagyon röviden a WilUeiSl, lady Majoriéról, Clerk Saunders-
ről szóló skót balladákat, beszámol egy cseh és egy dán balladáról is. 
Greguss észreveszi, hogy ezek a népi termékek Lenore és Bor vitéz 
tárgykörébe tartoznak.4 

Hivatkozhatunk Kriza Vadrózsáinak egyik darabjára is : Torjá-
ban szépen harangoznak, leányt temetnek, babája zokogva kéri vissza a 
temetőtől. Nincs, aki gyolcsingét kimossa, kondor haját lesimítsa. Addig 
siratta, míg maga is utána halt.5 Az elhúnyt kedves után haló szerelmes 
sírba hulltának az indítéka jut itt kifejezésre, de a kisérteti elem híján. 

Népköltészetünket szerették kisérteti elemtől idegenkedőnek fel-
tüntetni. Ennek a felfogásnak ellentmond A hala' vőlegény című 
palóc mese, mely lényegesen belevág a Bor-balladakörbe. 

A legény háborúba megy, elesik. Kedvese hiába várja. Öreg asz-
szony tanácsára a temetőben a koponyákkal hókuszt-pókuszt űz, hogy 
megjelenjék neki az elhúnyt legény. János szelleme csakugyan oda-
surran s lovára kapja a leányt. Mikor lovas kísérteteket látnak, így szól a 
holt vőlegény : 

J a j de szépen süt az hód, az hódvilág, 
J a j de szépen masírolnak a halált, 
Félsz-e lelkem, Jud ikám ? 

A halállovas kisértetek száma folyton szaporodik, de Judika nem 
remeg. Temetőbe érnek. A halott legény arra buzdítja a leányt, feküd-
jék a sírba, de ez kastélyba fut, hol egy halott volt. János utána 
szalad, bekiált: «Hót hótnak nyiss ajtót!» A kastély halottja be is 

1 O. Bockel: Zur Lenorensage, Germania. XXXI. 
2 Indogerm. Forschungen, IV., 412—448. 
3 Leonora: Bjurgera, etc., Warsó, 1893. 
4 Greguss Ágost: A balladáról, 71. L 
5 Cím nélkül, 181. 1. 
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ereszti Jánost. Szövetkeznek, hogy elfogják Judikát. De a kakas szól, 
mire a két halott szurokká válik. Ekkor egy fényes úr toppan Judika 
elé. Mivel halott testvérétől megszabadította, feleségül veszi.1 

Ez a palóc népmese nagy elterjedésű, ismeretesek nagy-orosz, kis-
orosz, horvát, szlovén, tót, vend, német és dán változatai. De ugyan-
erről a tárgyról számtalan ballada is él az európai népek ajkán. Elég 
a kis-orosz, szerb, bolgár, új-görög és albán balladákra hivatkoznom 2  

s megemlítenem a The Suffolk Miracle című angol népballadát. Meg-
van benne a legérdekesebb mozzanat is : a halott vőlegény lovára 
kapja a leányt. De ez a kísérteti lovaglás a leányra is halálos, rémü-
letében elvész : 

And grieved, she quickly after dyed.3 

Nyilvánvaló, hogy ennek a palóc mesének az első fele, a kedve-
séért jövő halott vőlegény megjelenésének az indítéka az európai 
népek folklore-körébe tartozik. Második felének a létrejötte műfaj-
lélektani okokkal magyarázható. A mese mindég boldog, derűs kibon-
takozásra törekszik, eltérően a ballada borús, tragikus módjától. 

A magyarországi nemzetiségek is ismerik ezt azt az egyetemes 
népszerűségű tárgyat. A bánsági Der todte Freier című népballadában 
is megjelenik kedvesének a halott vőlegény. A halott legény arra 
buzdítja szerelmesét, keltse fel apját, anyját, öltözzék fehérbe, tegyen 
fejére zöld koszorút. Ha egyet üt az óra, megesküsznek.4 

Valóságos remekmű a Fincicky Mihály közölte magyar-orosz nép-
dal. A vőlegény biztatgatja kedvesét, ne búsuljon, visszajön érte. Ha 
elesik, fekete lovát küldi vagy a fakót, ha pedig paripái vele pusz-
tulnának, maga repül hozzá : 

Rád tekintek s megesküszünk 
Éjfélkor titokba' 
Elvezetlek messze földre 
Hozzám le a sir baj* 

Az európai népköltészetnek ez a közös indítéka a legsajátosabb 
kifejezést a skót népköltészetben találta. Ezen az úton férkőzött hozzá 
Arany János is. 

Szép Margit és Édes Vilmos egyike a legnépszerűbb skót nép-

1 Pap Gyula: Palóc népköltemények, 94—101. lk. 
2 L. Child mintaszerű fejtegetéseit, id. mű, P. IX., 58—65. lk. 
3 Child, P. IX., 66—67. lk. 
* Ethnographie, III./35. 1. 
r> Fincicky Mihály : Magyar-orosz népdalok, 130. 1. 
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balladáknak. Két szerelmes ült egy dombon s édesen beszélgettek. 
Egyszer Margit megkövülve látja ablakából, hogy Vilmos más leány-
nyal lovagol el. Kimegy, nem is tér többé vissza. Mikor leszáll az éj, 
mindenki elszunnyad, Vilmosnak megjelenik Margit szelleme. Vilmos 
párjának édes álmot kíván, ő sírjába száll vissza. A nyugtalanság 
Vilmost Margit szobájába űzi, kit holtan talál. Szeretné megcsókolni, 
de Margit testvérei megtiltják neki. Másnap meghalt Vilmos is : 

Fai r Margaret dyed for pure t rue love, 
Sweet William dyed for sorrow. 

Margit sírjából rózsa nőtt, a Vilmoséból tüskebokor, összeölel-
keztek, de jött a pap és fájdalmukra leszakította őket.1 Ebben a 
balladában a hűtlenség indítéka, a szellemjelenés és a halálban való 
egyesülés a legfontosabb mozzanatok. 

Arany János költeményével rokonabb az Édes Vilmos szelleme 
című skót népballada. Nem Margit szelleme, hanem a Vilmosé látogat 
el kedveséhez. A szellem keserves nyögéssel szól Margithoz. A leány 
először azt hiszi, hogy apja vagy fivére beszél hozzá, mire megnevezi 
magát : Vilmos vagyok, hű szerelmesed. Kéri, esküdjék neki hűséget, 
mint a hogyan ő tette. A leány addig nem esküszik, míg Vilmos meg 
nem csókolja. Vilmos ekkor árulja el, hogy nem földi lény, csontjai 
temetőben nyugszanak túl messzi tengeren. Margit kinyújtja liliom-
fehér kezét. Azt kérdi Vilmostól, sírjában van-e hely az ő számára is ? 
Megszólal a kakas, a szellem eltűnik egy ködfelhőben. Margit egy^Jiil 
marad. Orcái elhervadnak, kedvese után hal.2 

1 L. Percy gyűjteményében a Fair Margaret and sweet William е. 
balladát, I I I . к . 105—109. Ik. •— L. még a Child közölte változatokat 
The English and Scottish Popular Ballads e. gyűjteményében, Р. III., 
199—203. 

2 Sweet Wiliam's ghost, Percy gy.-e, III/1I2—114. Ik. A Sweet Wil-
liam's ghost o. népballadának számos változata van. A Ramsay, Herd, 
Motherwell, Robertson, Kinloch, Jamieson s Walter Scott feljegyezte vál-
tozatokat Fr. J. Child pontosan közli The English and Scottish Popular 
Ballads c. gyűj teménye III . részében. (226—234. Ik.) 

Igen érdekes rokonságban van a tárgyalt balladával a Bare Willie 
drowned in Yarrow or the Water о Gamrie c. ballada. A vízbe fúlt ifjú 
u tán haló leány t ragikus története valóban megkapó. (Child, P. VII., 183.) 

Megragadó a szerelmesek halálban való egyesülésének a t ragikai 
ereje a The mother's malison, or Clyde's water с. balladában is. (Child, 
P. VII., 190. 1.) 

Willie's fatal visit eleje a Sweet Tl'.'s ghost-пак kissé zagyva válto-
zata. (Child, P. VIII . , 415—416.) 

Irodalomtörténet. 30 



4 6 6 E L E K OSZKÁE. 

Az elhalt vőlegény jő kedveséhez, mint Bor vitézben. De Bor 
vitézben nemcsak ez a mozzanat emlékeztet a skót népballadára, ha-
nem az eskü, a szóadás jelentősége is : 

Édes mátkám, vigy magaddal !, 
Esküvőre !, úgy Ígérted. 

Ezt mondja a skót népballada Margitja is : 

Thy faith and t ro th thou's nevir get 
Of me shalt nevir win, 
Till thon take me to yon kirk-yard 
And wed me with a ring.1 

ELEK OSZKÁB. 

A szerelmesek haláláról szól az Alison a)\d Willie с. ballada, Child, 
P. VIII/416. L 

L. még Child gy.-ben : P. VIII/439., IX/158—159. Ik. 
1 Percy, III. k. 113. 1. 


