
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

C s o k o n a i D o r o t t y á j á n a k k i a d á s a i h o z . 

Az Irodalomtörténet mul évi utolsó számában (1915, 315. 1.) a Do-
rottya kiadásairól írt közleményt olvasva, megnéztem az én 1804-í kiadású 
példányomat, s benne már megtaláltam az 1808-i kiadás változatait. Az én 
könyvemben ugyanis a 126. laphoz még egy, számozatlan levél járul mely-
nek első lapján Igazitni valók vannak. A húsz sajtóhiba-igazításon kívül, 
közötte ez olvasható : 

19. lap. 12 sor. Ez egy barátom pótolékja. olt'. 
Vagy a vén Coccéjus' minden Typicája, 

22. sor. Ezt a' sort így jobbítsd : 
A' ki az időnek e' két pontja köztt él, 
Az a' férj fi képtől holdvilágon sem fél. 

Megjegyzem, hogy a könyvben csak az itt aláhúzott részek dültbetűsök: 
a szókezdő s —J (sor, sem) ; a «férjfi» és a «holdvilágon» szók nem nagy-
betűvel kezdődnek. 

(Zombor.) T R E N C S É N Í KÁROLY. 

H a d i képok V ö r ö s m a r t y Zalán f u t á s á b a n . 

I. Erdélyi János, Vörösmartynak szigorú bírálója már 1854-ben azt 
állította, hogy Zalán futása nem egyéb katonai és hadleíró elbeszélésnél.1 

Mindenütt kitetszik az — mondja Erdélyi — hogy Zalán futása főlegesen 
katonai mű ; főérdek a had, főfigyelem a hadra, katonákra, nemcsak a 
jellemekben, ami azáltal válik lényegessé, hogy az emberi vagy termé-
szeti ember mellőztetik, hanem még a leírásokban is.» (Pályák és Pálmák 
239. 1.) Milyen máskép hangzik azonban Salamon Ferencnek, nagy törté-
netírónknak e tárgyról mondott ítélete. О is hallja az époszokban a «harc 
mennydörgését», de a részletek reális szemlélődésén felülemelkedik az 

1 Megjelent az Irodalmi Őr 1845. évf.-ban. L. Pályák és pálmák. Ir ta : 
.Erdélyi János. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin, 1886. 
146-294. 1. 



32 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

eszmék birodalmába. Salamon Vörösmartyról írt nekrológjában 1 a költ& 
eposzaira gondolva, így nyilatkozik: «Müvei harcok-és diadalmas vezérek-
nek a legnagyobbszerű képcsarnoka. E képcsarnok az unokára nézve a 
szép és nagy iránti lelkesedés legnagyobb iskolája lesz.» 

Vörösmarty élete óta a második nemzedék, az unokák mi vagyunk. 
Zalán futásának hadi képei ma nemcsak a megjósolt lelkesedés forrásai-
ként hatnak, hanem aktuális értékűek is. A képzetek tartalma elveszíti 
absztrakt erejét, a jelen események hatása alatt a hadi képek a valóság 
látszatát keltik fel bennünk. Azok a taktikai magyarázatok, melyeket 
Vörösmarty két nagy csatájához, a bodrogihoz és az alpárihoz ad, érde-
kesek, új életet és értéket nyernek, a csapathareok mellett ép oly lebilin-
cselők a párviadalok leírása, a csatákban történő párbeszédek, vezérek 
parancsai, az önfeláldozások és végül a fegyverek rajzai ; mindezek a ma-
guk egészében Vörösmarty Zalán futásának harci képét és e harci képek 
elemzése pedig azoknak poétikai, esztétikai és taktikai értékét határozzák 
meg.2 Nem lesz értéktelen a hadi szokások, a fegyverek és ütközetek 
rajzát egybevetni a magyar vezérek korának hadi képével, amire, mint 
tudjuk, Vörösmartynak főforrása Anonymus volt. E tekintetben haszonnal 
forgattam Kerékgyártó Árpád : A műveltség fejlődése Magyarországban 
(I. kötet, 889—1301. Bpest, Kilián, 1880) c. könyvét; az esztétikai és 
poétikai bírálatoknál pedig útmutatóim Gyulai Pál könyvén kívül Kemény 
Zsigmond és Erdélyi János tanulmányai és Iíiedf Frigyesnek Vörösmarty 
életéről és műveiről tartott egyetemi előadásai voltak. 

II. Az első ének adja meg hatalmas invocatiójával az egész mű han-
gulatát. «Régi dicsőségünkről» fog szólani a «hadi dal», a költő «biztos 
erőt érez» magában arra, hogy megírja a «halálos harcok fergetegét». 

Ebben és a következő második énekben csak előkészüléseket találunk 
az első főcsatára, a bodrogira, tehát magát a háborút és annak közvetlen 
leírását nem szemlélhetjük, csak háborús milieu-ket, jellemző bemutatáso-
kat és barci szokásokat találunk, de jellemzők, a hadi képek megértéséhez 
és elbírálásához szükségesek ezek is. 

Zalán alpári udvarában «bágyadt lépéssel inognak 
Harc veszedelméből sebbel jött csonka vitézek.» - E képnek nincs 

meg a közvetlen magyarázata, bizonyára ezek a sebesültek a szomszéd 
népekből valók, akiket legyőzött már Árpád. Hogy a magyarok Zalánnal 
tudatják «diadalmi örömüket», az, taktikának is elég jó, hadd féljenek, 
csüggedjenek jó előre ; különben ez a bejelentés a magyar hadvezetőség 
őszinteségét is jellemzi. 

Az egész alpári udvarral és az idegen segítségben bizakodó Zalánnal 
erős ellentétben van a zagyvai tábor és a csak önmagában bízó fejedelem, 

1 Irodalmi tanulmányok. í r ta Salamon Ferenc. H. k. Kiadja a Kis-
faludy-Társaság. Budapest, Franklin, 1889. 296—307. 1. 

2 Zalán futásának aktuális értékét szépen fejtegeti Török Konstant 
(A székesfehérvári ciszt. rend. főgim. 1900—190Í. ért.) V. emlékezete c. 
értekezésében. 
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Árpád. I t t a költő egyik gyengeségével, a hosszadalmas felsorolással és a 
külsőségek kultuszával van dolgunk.1 De a mi szempontunkból érdekesek 
e felsorolások is. Felvethető ugyanis az a kérdés, hogy az Árpád előtt fel-
vonuló csapatok hogyan vettek részt Zalán csatájában, hogyan szerepelnok 
később, hű-e a bemutatás ?"! 

A hősök vezére, a honfoglaló Árpád, ki intésével kormányozza 
hadait. Az ő bemutatása a következő plasztikus képben történik : 

« . . . Árpád pedig álla magasban 
Egy kis domb tetején. Vala ékes párduca vállán, 
Rendítő buzogány jobbjában, s oldala mellett 
Ősei harcaiból maradott nagy kardja világolt ; 
És könnyű süveg álla fején s toll reszkete ormán, 
Mint Ügeké, szép apjáé, nagy termete ; könnyen 
Mozdul a súlyos fegyverrel ; karjai, válla, 
Mint a Mátratető és bércei, izmos, erősek.» 

Az első két csapat vezére (hadnagya) két testvér, Kadosa és Zoárd. 
Zoárdról elmondja a költő, amit Leo császár taktikájából tudunk 2 a ma-
gyarok harcmodoráról, hogy 

«A hadat űzőnek kártévő, mert iszonyú gyors 
Megfordultában s a győzőt porba teríti.» 

Apjukat, a széparcú Hüleket, a Tanais partján 3 temették el a magya-
rok és vitézi sírját fegyvereivel jelölték meg : 

« . . . Kardja fejénél, 
Lábainál réz pajzsa hever s dárdái körűié.» 

A következő vezérek Kund és lia, a haragos Csörsz voltak, majd Bojta 
és az öreg Und, kinek «markában vasbalta pörög». De Zalán üzenetére 
Árpád előhívatja többi vezéreit is, Tarcalt, a zászlós Bulcsút és apját, 
Bogácsot ; a kacagányos Etét, Borsot és Edömért, Tast és két fiát, Hábort 
és Lehelt. A 15 vezért így jellemzi végül a költő : 

1 Nagyon sok a detail, gyors egymásutánban nagyon különböző dol-
gokról van szó, mindig másról-másról, úgy, hogy rendkívül figyelnünk 
kell, hogy az egész menetét összefüggésében meg tudjuk érteni. Nagyon 
sok benne a külsőség is ; a külsőségeknek valóságos kultusza van benne, 
íme az elaprózásra egy példa. A második énekben egymásután jellemzi 
a költő a görög és bolgár főembereket, vezéreket, mindegyikről mond egy 
pár szót, de minden 5—10 sorban másról van szó. S ez így tart jó sokáig. 
Ez nem célszerű szerkesztésmód a költő részéről, hogy olyan sok alakot 
mutat be egyszerre. (Vörösmarty Mihály élete és művei. Dr. Riedl Frigyes 
előadásai alapján jegyezte Csoma Kálmán. Bpest, 1905. 56—57. L) 

2 Ellenségeiket nem annyira kézzel és erővel, mint csellel, meglepe-
tésekkel és a szükségletek elzárásával igyekszenek legyőzni. Leginkább 
szeretik a távolról csatázást, az ellenség cselbeejtését, bekerítését, a szín-
lelt hátrálásokat és visszafordulásokat. (Kerékgyártó i. m. 51. L) 

3 «A felhozott példákból azt láttuk, hogy a főemberek hamvai vizek 
mellett temettettek el.» (Kerékgyártó i. m. 67. 1.) 

Irodalomtörténet. 3 
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«Mindezek a harcnak szeretői s tudói valának : 
Jaj neked, Alpár, jaj harcban nem bátor uradnak ! 
Látni fogod komoly arcainak viadalmi haragját 
S fegyveröket, mellyet megrontásodra emelnek.» 

A második ének a bolgár és görög vitézek bemutatásával kezdődik. 
A bolgárok legnagyobb hőse Yiddin, utána Izacs és végül a fattyú Csorna, 
mindegyik egy dandár vezére. Alvezéreik Kabár, Bucsuk, Tarnov és Lemők. 
A költő elítéli bennük, hogy zsoldért árulják erejüket, de elismeri vitéz-
ségüket is. A görög sereg fővezére Philo ; alvezéreik Philemon, Hiero, 
Neander, Odüsseos és Lüsippos ; Theophil, Schedios, Heliodoros, Kalli-
machos, Milo, Krantor ; Antipater és a spártai Hermes. 

III. A bodrogi csata (harmadik ének) nem tartozik szorosan Zalán futásá-
nak a főcselekményéhez, nem Árpád és nem is Zalán csatája, de Árpád 
népéé és Zalán segédcsapataié. A fattyú Csorna eszelte ki a támadást és 
megnyerte eszméjének vezértársait : Viddint, Izácsot és Antipatert. Takti-
kailag helyes és érthető, hogy a bolgár sereg meg akarja semmisíteni az 
Árpádhoz igyekvő csapatokat, hogy így meggyöngítse a fősereget. A bol-
gárok kezdik a csatát. Lovas csata ez, főfegyver a nyíl és dárda. Az érc-
pajzs és az ércsisak tartja fel a suhogó nyilakat és a kemény gerelyeket. 
A magyarok részéről Tarcal és nyilas serege tör elsőnek előre. Maga 
Tarcal egy erősebb nyílvesszővel vállán találja Kabart, ki «látja kezét 
fénylő karjával leesni» ; megsebesült, tehát ki kell állania a harcból. Egy 
ellenséges vezérrel kevesebb van. Az ifjú Hábor szívós gerelyét1 magának, 
Viddinnek irányítja, sisakját le is veri és felbőszíti a szörnyű erejű vezért. 
Nem is áll ellen neki senki, csak a zászlós Bulcsú, aki, bár számos sebből 
vérzik, mégis büszkén kiáltja oda : 

«Hozd bár a szélvész erejét ordítva kezedben, 
Nem veszed e zászlót. Míglen markomban az isten 
Mennyköve meg nem üti, magasan fog az állani s merően ! » 

A háború zaja azonban szétsodorja, elválasztja a két vezért. 
Másfelől Csorna harcol dühösen és barbár szokásként az elejtett 

Csaba «testét kezdé tipratni lovával». Tarcal észreveszi ezt és ellene for-
dítja nyilait. Csornának leesik sisakja, lova is elhull, még nagyobb lesz 
haragja. Összecsap Tarcallal, fejét veszi szörnyű csapásaival. Ennek testét 
is meg akarja tiporni, de hű népe megmenti a holttestet a gyalázattól. 

Tas, a magyarok legfőbb vezére csak mértékkel vesz részt még a 
csatában, más, fontosabb dolga is van. 

• Mint egy lesben ülő keselyű, áll hátrább gyakortább, 
Jegyzi az ütközetek folyamatját ós hadat intéz, 
A gyengülőket szava, karja előbbre segíti, 
Vagy födözőül van, ha ki megfáradna hadával.» 

1 Később nagy kopjáját ; tehát e fogalmak között a költő nem tesz 
különbséget sehol. 
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Most az ellenség közül Izács tör elő, ennek is egyik hős magyar, 
Edömér áldozatául esik. Antipater pedig a völgy mélyében Bors népét 
szorítja. I t t is összecsap a két vezér. Bors súlyos buzogányával megsebe-
síti a görög vezért, de neje megmenti őt, segítségére rohan, szétválasztja 
a küzdőket. Az idegen, de érzéseiben magyar Laborczán keresi a csatában 
a halált, mert áldozatul Ígérte magát Ármánynak. Csornával is szembe-
száll, lova kidől alóla, gyalog veszi fel a harcot, veszte már-már bizonyos, 
de Bogács megmenti. Laborczán azonban tovább rohan, Antipater nejét 
támadja meg, páncélját felszakítja, megismeri benne a szép nőt, a szere-
lem már elfeledteti vele fogadását, de késő, az előtörő Antipater leteríti. 
Holttestét Bogács menti meg és megható szavakkal búcsúzik el tőle. 

Legádázabb és leghősiesebb Und fiának, Étének csatája. Csornát csak 
Ármány menti meg előle. Izács az ő kardjának csapásai alatt esik el. Most 
Viddinre kerül a sor. Körülveszik mindenfelől a hőst. Izács bosszúálló 
népe, a feleszmélt Csorna és Viddin mind reárohan. Hábor rohan segítsé-
gére, felfogja Viddin csapásait és maga esik el annak súlya alatt. Eletével 
mentette meg Etet. Ete tovább küzd, vasdárdájával nem szúr többé, két 
kézre kapja és úgy sujt vele. Iderontanak a többi vezérek is, a fia halála 
miatt elkeseredett Tas, Lehel és Bors és a szívós ellenséget visszaszorítják. 
Leglassabban hátrál Viddin, de menni kell néki is a vitéz magyarok ro-
hama elől. Vége a csatának 

« . . . és csendes leszen a szép bodrogi tájék. 
De zeng a rohanó magyarok mentében az ének. 
Fújja Lehel cifrás kürtét diadalmas ajakkal, 
És az egész tájék reszketve felelgeti hangját.» 

Mivel Zalán futásának történeti forrása egyedül Anonymus volt és 
pedig az ő Gesta Hungarorum 38. és 39. fejezetei, e fejezetekben pedig 
a bodrogi csatáról nincs szó, csak az alpáriról ; az egész bodrogi csata 
leírását a költő művének kell tulajdonítunk. Rónai Horváth Jenő1 kato-
nailag elfogadhatónak tartja az Anonymus által leírt honfoglalást. Mi pedig 
hűnek és egy előcsatához méltónak és jellemzőnek találjuk a bodrogközi 
ütközetet. A bemutatott hősök elszántak, vitézek, összetartok, a honszerzés 
gondolatától áthatottak ; elesett társaikat megsiratják, vitézi voltukhoz 
méltóan testüket a meggyalázástól megmentik, a kivívott diadalnak örven-
denek és új erőt merítenek a nagyobb, a döntő diadalhoz. Ennek a hadi 
képeit tárja fel az alpári ütközet. 

IV. Az alpári ütközet (a hetedik, nyolcadik és tizedek ének). A hetedik 
ének az alpári csata hadi taktikáját adja elő, a nyolcadik és tizedik az egyes 
párviadalokat, minket tehát főleg a hetedik érdekel. Az alpári csata általá-
nos kerete tehát a következő volt : 

Az ellenség három csapatból állott : görögökből, bolgárokból és Zalán 
kis népéből. Zalán alvezérei Preheszka, Omilyák és Krallin voltak. A ma-
gyar sereg «hevesedve várta csatája jelét». Megtörtént ez is. Bulcsú 

1 Magyar Hadi Krónika 14. 1. 
3* 
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magasra emelte a hímes nemzeti zászlót, Lehel megfújta kürtjét és meg-
indult támadásra az egész tábor. Előbb az előcsapat csatája zajlik le.1 

A csatát a nyilasok és kopjások könnyű csapata kezdi ; ezek ritkás 
sorokban állanak fel, nehogy az ellenség lövészcsapata sokat pusztítson 
köztük. Ebben a csatában Krallin átlövi Bojta karját, kit Csupor ápolás 
végett kivezet a csatából. Zoárd leteríti Milót és Leót. A hős spártai 
Hermes Zoárdra tör, pajzsát meg is dobja, de nem sebesíti meg. 

Árpád «négyhegyű dandárral tör előre». Ennek a derékhadnak bal-
szárnyát Kund és Csörsz vezette, jobbszárnyát Und, középen volt Lehel, 
Bogács és Bulcsú, utánuk következett a sorban a vezér, Árpád, mellette 
Tas, akiről és csapatjárói a következő érdekes taktikai megjegyzést teszi 
a költő: 

«Független lévén, hogy előtörhessen azonnal, 
Vagy pedig a fáradt hadakat kebelébe fogadja. » 

A költő a vezérek bemutatása után visszatér az előcsapat csatájának 
hadi képeihez. Dárdásaink és íjasaink igen jó lövők voltak ; 

« . . . kártalan egy nyíl 
Sem szállott, nem esett egy kopja is emberöletlen.» 

Az ellenség közül elesik Lamias és Runov vezér, sok százan pedig 
megsebesülnek. Ossavidéki Philo, ki, úgy látszik, Zalán fővezére volt, észre-
veszi a nagy pusztulást, elrendeli tehát, hogy be kell keríteni az elő-
csapatot. 

Spártai Hermes és Ilorke, a vezérségben Izács utódja, sietve akarják 
teljesíteni a parancsot, de Zoárd vezér és a megsebesült Bojtának csa-
patja észreveszik a szándékot és villámgyorsan visszahúzódnak a bal-
szárnyhoz, Kund és Csörsz csapataihoz. Kund levágja a csatában Ilerke 
kezét ; Karmel, Ilerke öccse, Csörszöt támadja meg, de ez tekintetével 
megfutamítja és a szaladót keresztüldöfi. Spártai Hermes elkeseredetten 
küzd ; elesik mellőle Neander, Bellerophon, ő még. tartja magát. Ott küzd 
már az előcsapat csatájában Bulcsú is, Bogács is. Hermesnek vissza kell 
vonulnia. Philo pedig más tervet eszel ki.'2 

1 «Statimque Lelu filius Tosu tuba cecinit, et Bulsuu filius Bogár 
(Bogát helyett) elevato vexillo in prima acie contra Grecos pugnaturi 
venire ceperunt.» (Béla király névtelen jegyzőjének könyve: A magyarok 
viselt dolgairól. A kézirat olvasását közli Fejérpataki László. Bpest, M. 
Tud. Akad. 1892. 39. fejezet, 16a 1.) 

2 Pauler Gyula : A magyar nemzet története Szent Istvánig (Bpest, 
M. Tud. Akad. 1900. 18—19. 1.) c. munkájában a költő leírásával sok 
tekintetben hasonló jellemzését látjuk az ős magyarok előcsapatainak 
harcáról. A nevezett hely így hangzik: «Mikor az apró, barna nyirthajú, 
majdnem tar legények kiálltak, vállukon volt a dzsida, kezükben az íj 
s felváltva használták, amint a szükség kívánta. Az ellenséget körül-
rajongva, legelőször arra törekedtek, hogy — amint most ágyúval, puská-
val — nyílzáporral megrendítsék s ha már megzavarodott, dzsidával, bor-
zasztó «haj! haj!» kiáltással rárohantak, hogy megbontsák, szétverjék és 
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Megbízza Philo Orontest és Sthenelost, hogy vigyék hírül Theopliil-
nak és Antipaternek, a szárnyak vezéreinek, hogy kerítsék be a magyaro-
kat. Maga a derékhaddal látszólag lassan hátrálni fog, hogy annál erőseb-
ben törjön majd előre a bekerített magyarokra. 

Orontes és Theophil teljesítették a parancsot, lassan kiterjedt nagy 
messziségbe a görögök tábora, lassan befelé kanyarodtak a szárnyak, 
már-már sikerült a körülzárás. Ámde Árpád még idejében észreveszi a hadi 
cselt. Kadosához vágtat ós megparancsolja, hogy vágtasson minél gyorsab-
ban csapatával együtt a gyűrűn kívülre és majd ő maga belülről, Kadosa 
kívülről fogja leverni az ujjongó ellenséget. Ugyanezt a parancsot adta 
Árpád Zoárdnak ós Bojta csapatának is. Tasnak pedig ezt az ünenetet küldi : 

«Gyors paripájú Lebő, menj Tashoz vissza sietve 
S mond neki, hogy hátát hátunknak vesse hadával, 
S kész legyen a kerülő ellenség rendire csapni». 

De még ezzel az ellenintézkedéssel sem elégedett meg Árpád. Kundot 
és Csörszöt oldalt állította, hogy itt is szemben harcoljanak az ellenség-
gel, a másik oldal felől pedig Undot és csapatát helyezte el.1 Még Zoárd 
és Kadosa gyors eliramlása is hasznunkra vált, mielőtt az ellenség ennek 
a futamodásnak igazi célját megértette volna, mert sokan utánuk oredtek, 
üldözték őket, elszakadtak a főseregtől 

« . . . s így amit okos gond 
Jól rendelt, gonoszul történt kárára Philónak». 

Orontes is az üldözők között volt, de félelmetes volt az üldözött ma-
gyarság, mert 

«Most űzöttekből űzőkké lettek. Erősen 
Ivezdé nyalka Zoárd őket csapdosni, s szünetlen 
A hadtörzsökhöz téríté». 

Zoárd végül leveri Orontest, de életének megkegyelmez ; mire az oda-
érkező Tas üti le. Theophil pedig Kadosa seregét vette űzőbe, de Schedios 
visszatartotta, mindaketten Tas és Und csapatait támadják meg. Theophlit 
Und öli meg, Schedios Kadosával csap össze. Ekkor vegyül a harcba Yiddin. 

Árpád sem maradhat tétlen tovább, a görögökre tör. Megöli Helio-
dorost, Neandert és Alkest. Mikor Alkest, az óriást elejtette, így szólt 
népéhez : 

elgázolják. Csapataikat tehát nem valami állandó, szokott taktikai formá-
cióban, hanem a szükséghez képest állították fel, egyes osztályokban akkóp, 
hogy mindig voltak csapatok, melyek felváltva előre nyargaltak, lia nyilai-
kat kilőtték, helyt engedtek a következőknek s így az ellenséget szaka-
datlanul lődözték ; ha nekik iramodott, kitértek, de futás közben is hátra-
felé nyilaztak és voltak csapatok, melyek tartalékban vagy lesben tömött 
sorokban készen álltak itt Tas csapata) s a megrendült vagy támadásra, 
üldözésre előre törtető, megbomlott ellenségre vetették magukat.» 

1 Most érthető igazából, hogy miért «négyhegyű dandár» volt Árpád 
csapata. 
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«Rajta tehát ! ki-ki bátrabban forgassa csapásit. 
Ellensége habár eget ér is büszke fejével, 
S lábaival poklokra tapod, nekimenni ne féljen : 
Vére vagyon, mellyet fényes kardjával elonthat. 
S csontból áll, melyet súlyos buzogánya letörhet ; 
Bátorság teszi, nemcsak erő, a harci hatalmat». 

E szavak jelzik a magyarok vitézségi fölényét, e szavak szelleme 
uralja az alpári csatateret. A nyolcadik és tizedik ének e kezdetnek méltó 
és dicső befejezése. A bekerítés nem sikerült. Kadosa és Schedios párvia-
dala eldöntetlen marad, mert Schedios áruló lovásza Kadosa helyett saját 
urát nyilazza le. Midőn végre Hadúr legyőzi Ármányt, a magyar vezérek, 
Kund, Csörsz, Tas, Zoárd és Und egymásután leverik az ellenséges vezé-
reket, ezzel visszaszorítják csapatjaikat. A legfélelmetesebbet, Viddint, 
maga Árpád győzi le. Vezérek harcán mult itt már leginkább a végső 
eredmény, a végső dicsőség, mert 

«Bámúl a sokaság környül és szünteti harcát», mikor Árpád és Viddin 
összecsap. Philó gyáván fut el a győztes vezér elől, de Árpád dárdája 
utóiérte épp akkor, midőn a Tiszán át akart menekülni. A menekülők 
legnagyobb része a folyóban lelte halálát. Zalán is fut a vesztett csata 
helyéről és a honalapító ezt dörgi utána : 

• Alpárnak fejedelme; megállj, hova futsz el előlem? 
Hol van büszke szavad, mellyet követiddel üzentél ? 
Vagy fuss bár ; de tudom többé nem látod ezentúl 
Alpárod mezejét, se füvét nem rágja le marhád. 
Bajnokaim s az erős fiak anyjai, díszleni termett 
Hajnal ölű hölgyek fognak telepedni meződön : 
Rajta tenyészend e nemzet s országokat állit». 

V. Az alpári csata jelentőségét az utolsó sorok árulják el a legtisztábban : 
ez a csata a honalapítás nagy munkájának a betetőzése volt. Az ellenfél 
is erős volt, sőt vitéz is, de a magyar még erősebb és még vitézebb. Leg-
nagyobb fölényük mégis a taktikában, a gyönyörűen megnyilatkozó együtt-
működésben volt. Lényeges volt ugyan a vezérek harca is, mégis ezt meg-
előzte és ezt követte nyomban a tömegharc és a magyarok tömegharcaiban 
mindenütt határozott taktikát, számítást és beosztást látunk. Ha nagy 
hibának rójják fel a költőnek, hogy a főhős, Árpád, keveset vesz részt a 
cselekményben, csak külsőleg van belealkalmazva a cselekvény menetébe 
(1. Riedl i. m. 59. 1.), hogy egy nagy hős abstrakt eszméjévé válik (Gyulai 
i. m. 139. 1.), ez a hiba erősen kisebbedik, ha az alpári csata hadi képei-
nek szemüvegén át nézzük. Ezt a csatát Árpád rendezi, ennek a csatának 
legnehezebb küzdelmét ő vívja meg, Zalánnak megfutását ő okozza, a hon-
alapítás nagy munkáját az ő vitézsége koronázza meg. Hadi szempontból 
a vezér alakjának méltó rajzát látjuk e csatában, ha a szív érzelmeinek 
és ábrándoknak rajza nem is domborodhatott ki jobban a fegyverek zör-
gése között. 

VAJTICZKY E M Á N U E L . 


