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A tragikum Arany János költészetében.
A tragikum lényege valamely erős szenvedély által megrohant 

egyénnek harcza a társadalmi vagy erkölcsi, jogos elvek képviselői ellen, 
a mely harczban a szenvedélytől űzött egyén elbukik. A tragikum létre
hozásának első kelléke e szerint a szenvedély terén való kiválóság, a mely 
kiegyenlithetetlen összeütközést hoz létre s ennek hullámai visszacsapva, 
magát a szenvedélyes embert temetik el. Kiválóság nélkül tragikus egyént 
képzelni sem lehet; mert épen a közönséges mértéken való túlemelkedés 
irányítja rá a közfigyelmet, ez idézi föl ellenfelei akadályozó működését, 
s mert a tragikus egyén kiválósága érzetében kitűzött czéljából semmit 
sem enged, lehetetlenné teszi maga számára az élet megszokott körülményei 
közt való létezést, el kell pusztulnia. Köznapi embereknek, közönséges 
czélok eléréséért, törvénytelen eszközökkel vívott harcza s pusztulása soha 
sem tragikus, mert ezek tudva követik el a törvényszegést; ellenben a 
szenvedély uralma alatt küzdő egyén saját téves czélját, rosszul választott 
eszközeit jogosaknak, helyeseknek s mindenkitől elfogadandóknak tartja s 
épen ebben áll tragikus tévedése. Hogy hasonlattal éljek, a tragikus hős 
a jogosság hüvelyéből az épen beleülő kardpengét kihúzza s helyébe a 
sajátját akarja beerőszakolni; de mivel az túlnagyságánál fogva bele nem 
fér, erőlködése közben félrecsúszik s magát az erőszakoskodót sebzi halálra.

A második fontos szempont a tényleges harcz, mely a tragikus hősre 
nézve mindig kiegyenlithetetlen. E harcz nélkül a kiváló szenvedély ellen
hatást nem idézhet fel, nem lázithatja maga ellen a megszokott jogrend 
védőit, szóval, a tragikus hihát el nem követheti. Már pedig a hol hiba, 
ballépés nincs, ott a büntetés alkalmazásának sincsen helye. Épen ezért 
követeljük meg a tragikus hőstől, hogy egész erőszakossággal lépjen ki 
czélja elérése érdekében a harcztérre, hogy megbámulhassák kiválóságát, 
megismerhessék félelmet keltő eszméit, ellenök védekezhessenek s hibáját 
megtorolhassák. A lázongó szenvedélynek dörgödelmes szavakba öltöztetése, 
csupán gyermekeket rettegtető fenyegetés s mellette lomha tétlenség: 
megfosztják az egyént a tragikus hőssé válhatás kellékétől.
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A harmadik figyelemre méltó körülmény a harcz alapját képező 
végzetes ballépésnek erkölcsi tulajdonsága; e szerint nem csupán testi 
erőivel kell résztvennie a küzdelemben, hanem egész szellemi és erkölcsi 
életének kifejtésével. A nyers erőnek harczba vivése szellemi fölények 
irányítása nélkül, géppé teszi az embert, melynek munkabírását és mun
kája óriási eredményeit megbámuljuk ugyan, de tönkrejuttával iránta szánó 
részvétet nem érezzünk, mert nincs meg benne a szellemi tartalom, mely 
azt fölébresztené.

Mind a mellett azonban, hogy a vétségben az erkölcsi vonatkozást 
megkívánjuk, nem következik, hogy annak csak az erkölcsi törvény ellen 
elkövetettnek kell lenni; elég, ha abban az ember kiváló erkölcsi, szellemi 
és anyagi erőinek fölhasználásával részt vesz, egyébként tévedhet állami 
és társadalmi törvények terén is.

Eddig azt a tragikumot ismertük meg, mely a szenvedély által meg
rohant ember túlkapása s ezt követő bukása idéz elő; e mellett találunk, 
főleg a görög tragédiákban a helyzetek kényszerítő hatása alatt szülemlő 
tragikumot is. Ezekben két, egyaránt jogosult elv áll a hős előtt s a kettő 
közé állítva egyiknek teljesítését kell elvállalni. Bármelyiket válaszsza is, 
megsértvén a másikat, buknia kell. Tagadhatatlan azonban, hogy megsem
misülését pusztán a választás körül való tévedésnek tulajdonítani nem 
lehet; mert ha jól megnézzük az e fajta hősök tragikumát, rájövünk, 
hogy itt is a szenvedély uralma alatt állva foglal el merev álláspontot az 
egyik elv mellett a másikkal szemben a helyett, hogy a kettőt kiegyez
tetni iparkodnék. A hős hibája itt is abban áll, hogy kizárólagosságra 
törekszik, mert szenvedélye alapján csak az egyik elvet tartja helyesnek, 
magára és másra nézve követendőnek.

A negyedik pont, melyet tisztába kell hoznunk, a hősnek a karczban 
való elbukása. E kérdésben a tragikum természetét vizsgáló aestbetikusok 
nem egyeznek meg. Egyik rész a testi halált tartja a bukás valódi ismer
tető jelének, a másik megelégszik az erkölcsi vagy szellemi megsemmisülés 
bekövetkeztével is. Szász Károly és Rákosi Jenő a testi halál által való 
bünhödést veszik valódi és teljes tragikumnak s pedig az első azért, mert 
kiegyenlithetetlen érdekösszeütközés származik, mely a hős teljes megsemmi
sülését követeli; a második ama szempontból ragaszkodik hozzá, mert a 
halál általános emberi tragikumot képez, a melyhez hasonlónak kell lenni 
az egyes ember bünhödésének is. Yelök szemben Gyulai Pál, Greguss 
Ágost és Beöthy Zsolt azt az álláspontot védelmezik, hogy a halál nem 
sziikségliépen vett következménye a hibás lépésnek, elég, ha oly lelki és 
erkölcsi/ rázkódáson megy keresztül, mely által előbb csodálatot keltő 
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kiválósága tönkrejut. Mi e tekintetben az utóbb említett nézethez csatla
kozunk, mert azt számos műremek vizsgálata igazolja.

A tragikum hatása gyanánt a félelmet és szánalmat említik Aristoteles 
nyomán, mivel e két érzelem a kedélyre tisztitólag hat. De miért épen e 
két érzelmet kelti fel s miért nem más faját kedélyéletünk számtalan 
nyilvánulatának ? A megfejtés abban á ll, hogy a kiváló tulajdonságú 
egyénben kiválóságai annyira fokozódnak, hogy a legerősebb élethatalmakat 
támasztja fel maga ellen; de mivel személye és törekvései iránt rokon- 
szén vet érzünk, féltjük őt a hatalmas ellenfél támadásától és megsemmisítő 
hatásától. E félelem annál érthetőbb, mert mintegy azonosítjuk magunkat 
a hőssel, összejárjuk vele mindazon magas vidékeket, hol az ő eszméi és 
szenvedélyei csaponganak s vele együtt, úgyszólván, minmagunkat is 
féltjük a hirtelen előbukkanó ellenfél veszélyes hatásától. A félelem forrása 
tehát egy részről a rokonszenvünktől kisért hősnek, más részről saját 
személyünknek féltése. A szánalom a rokonszenvből következik. A ki bírja 
érdeklődésünket, a kivel együtt érzünk és gondolkozunk, annak elvesztése 
fölött sajnálkozást, szánalmat mutatunk. De a forrás itt is kettős; szánjuk 
azért is, mivel ő értünk is, kik eszméit, czéljait helyeseljük, a romlás 
martalékává lesz. A mások sorsáért való aggódás s a mostoha sors csapásai 
alatt való megsemmisülés okozta szánalom pedig a kedély nemes érzelmi 
köréhez tartoznak, a tragikum meg épen ezeket kelti fel, azért hat kedé
lyünkre nemesitőleg.

A tragikumot a képzőművészet és a költészet egyaránt kifejezésre 
juttathatja. Csakhogy míg a képzőművészetben, t. i. a szobrászatban és 
festészetben a tragikumot jelenkezésének egyetlen pillanatában láthatjuk 
föltüntetve, addig a költészet termékeiben előttünk fejlődik, mozzanatról- 
mozzanatra figyelemmel kisérhetjük a hőst a bukás örvénye felé vezető 
útjában. A költészeti műfajok közül a dráma tárja föl legtisztábban a 
tragikus egyén küzdelmét szemünk előtt lepergő cselekvény alakjában, 
tettek közepeit, tényleg eljátszatva a megrendítő esetet; míg az elbeszélő 
költészetben magának a költőnek ajkáról értesülünk a veszedelemről, tőle 
tudjuk meg, hogy valamely egyén milyen természetű hibája miatt sodródott 
tragikus életkifejlete felé. A drámában a tragikumot maga a tragikus 
egyén mutatja be, az elbeszélő költészetben a költő ismertet meg minket vele.

Az Arany költészetében nyilatkozó tragikumot akarván fejtegetni, 
nála az elbeszélő nemben vizsgálhatjuk a z t, mivel költői működésének 
legjavát, tehetségének fényoldalait s alakitó erejének bámulatos nagyságát 
elbeszélő műveiben ragyogtatta, míg a dráma terén csak a műfordítás 
keretében mozgott.

Arany, nagyobb elbeszélő költeményei közül, tragikus alapot fektetett
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a hűn mondákból t e r v e z e t t  trilógiába, melyből teljes egészként csak 
Buda h a l á l a  készült el. E költemény tragikus hőse Etele, a hunok 
hatalmas királya. A tragikus sors előidézésére minden képességgel rendel
kezik. Bátyja, Buda elismeri, hogy Etele a kard, ő csak a pálcza; akarata 
erős, mert bátran esküszik a hűn nép fölött gyakorlandó királyi hatalom 
megosztásakor kötött szerződés megtartására; hatalmas tehetség karjára, 
eszére, szivére egyaránt; bátyját mély vonzalommal szereti, hiszen a 
mátrai fejedelmi vadászaton életét menti meg a bőszült bölény dühétől; 
harez- és becsvágya azonban határtalan s épen e nagy tulajdonságainál 
fogva válik veszedelmessé a magát gyöngének érző Buda, s a gót nép 
végleges leigázásától félő berni Detre szemében s támadnak ezek a nagy 
hős ellen. Etele nagyságába még az isteni hivatás magasztos vonása is 
belevegyül; ő tudja ezt, nagyságának tudatára ébred s Hadúr kardjának 
birtokába jutván, bizonyosra veszi küldetése sikeres keresztülvitelét:

Csillag esik, föld reng: jött éve csudáknak!
Ihol én , ihol én pó'rölyje világnak !
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom:
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam! (Buda halála, IX. é.)

Ily magasra nőtt önérzete s most már azokat, kik útjában állanak, 
föl sem veszi, tőlök semmit sem retteg. S a világuralom megalapítását 
még sem érhette el! Ingerelték, boszantották őt a bábként országló s a 
titkos suttogások elhivésére hajló Buda gyanúsításai, s alattomos eljárása 
Hadúr kardjának Etelétől való ellopatásában annyival inkább, mert ő 
minden tettében a nyíltságnak, férfias bátorságnak és őszinte szókimon
dásnak megtestesült alakja. Ott gyökerezett nagy lélektulajdonságai mellett 
az a hibája is, hogy haragra lobbant minden aljasság látásán s azt kiirtani 
kötelességének tartotta. Buda aljas alattomossága ingerelte őt fel annyira, 
hogy a vele hősiségben mérkőzni képtelen, megfutamadó testvért hátulról 
leszúrta. Méltatlanná lett e hibája következtében Hadúr kardjára s az 
ahhoz kötött világuralomra s igy a hún nép nagyrahivatottságát önhibája 
miatt eljátszotta. Ez azonban tragikumának csak eszmei oldala. Van Etele 
jellemvonásai közt egy másik hiba is, mely őt mint embert anyagilag 
dönti veszélybe. Hisz a jóslatokban s ennek következtében esik meg rajta, 
hogy a Csaba  k i r á l y f i  tervezetében a jóslat hangoztatta ismeretlen fiát, 
Csabát, megszereti, mivel a széthulló birodalmat helyre fogja állítani s 
midőn megismeri, anyjával, Bikával együtt kedveltjévé teszi. E ténye 
boszút gerjeszt régibb felesége, Ildikó szivében, ki fiának, Aladárnak 
szeretné az uralmat megszerezni. Ildikó ármánykodásának először Rika 
esik áldozatul, majd a Mikoltával való nász éjjelén Etelét Öli meg. Az
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emberi kiválóság eme képviselője a jellemében gyökerező hibák miatt először 
népe világhivatását, aztán önmagát teszi tönkre.

Arany tehát teljesen lélektani alapon fejleszti Etele tragikumát. Ki
indul a léleknagyság festéséből s ez alapon a legmagasztosabb szinben állítja 
elénk; aztán bemutatja a hibás embert, kit jellemének szenvedélyessége 
egyszer testvérgyilkosságba sodor, máskor az apai jóslaton alapuló szeretet 
egyoldalú nyilvánításával egy nagyravágyó asszonyt tesz féltékenynyé s 
életének ellenségévé. S miként az igazi tragédiákban a rendkívüli egyén 
rendkívüli botlásai a hőst a létező világrend keretében való továbbélésre 
képtelenné teszik, úgy Etelének is el kell pusztulni, nagyságának kicsiny 
már a létező világ. S minő különös! Az ily nagy lelki s testi tulajdonsá
gokkal biró egyént, ki mellett az egész húnnép szerete, bámulata áll őrt, 
nem lehet közönséges eszközökkel, megszokott módon a föld színéről kiir
tani, mert nagysága előtt meg nem állhat senki. Nem is hűn vérségbeli 
hajtja végre a gyilkosságot, hanem az idegen Ildikó, nem is Etele ébren 
létében történik a gyilkosság, hanem alvása közben éri az áruló tőr nagy 
szivét. S bár Ildikó majdnem bizonyosan tudhatja, hogy a mulatság után 
ellankadt Etele mélyen alszik, még sem mer tündéri segitség nélkül vér
tette végrehajtásához fogni, hanem az őt látatlanná tevő ködsüveg védelme 
alatt lopódzik sátrába. Semmi sem bizonyítja jobban Etele nagyságát, mint 
a költő e találmánya s teszi megokolttá sajnálatunkat végzetes pusztu
lása fölött.

A tragikus alappal biró nagyobb elbeszélő költemények közé tartozik 
a Toldi trilógia, melyről Gyulai az arany fölött tartott emlékbeszédében 
azt mondja, hogy a második részben, T o ld i sze re lm éb en  a költő „ritka 
tapintattal oldott meg egy erős tragikai összeütközést a nélkül, hogy a 
megoldás szokott módjához folyamodott volna.“ A megoldás szokott módjától 
való eltérést úgy kell érteni, hogy a tragikus cselekvény elkövetése elle
nére Toldi Miklós sem erkölcsileg, sem testileg nem pusztul el, hanem 
erkölcsileg megtisztul, testileg pedig öreg kort ér. S miben áll a tragikai 
összeütközés? Toldi Miklós, a kiváló hős, ki egyedül saját kiváló tulajdon
ságai érdeméből küzdi föl magát lovagnak s a király belső emberének, nem 
akar sem királya, sem anyja unszolására megnősülni, mert asszony és 
gyermek csak kölöncz a bajnok nyakán. Pedig alkalma volna jelleméhez illő 
vitézi tornán, lovagi hősiség és erő jutalmául feleséget nyerni Rozgonyi 
Piroskában, ki szép is , gazdag is , de mivel Toldi őt nem ismeri, a többi 
leányokról alkotott véleményét rá is alkalmazza. Hibája tehát e ritka 
képességekkel felruházott hősnek az, hogy nem tud az asszonyok iránt 
becsülést érezni. Ebből fakad a másik hibája, hogy késznek nyilatkozik paj 
tása, Tar Lőrincz számára, annak színeivel és fegyverzetében Piroskát a
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lovagtornán megszerezni s ki is vivja a mátkagyűrűt. Hibájáért azonban 
érzékenyen megbünhödik, mert már a harcz alatt megszereti a gyönyörű 
leányt s most már bánja elhamarkodott vállalkozását. így tönkreteszi első 
sorban saját szive világát, másodsorban szétzúzza az őt titkon szerető 
Piroska szivét is. Még ez sem elég a hibából. Szerelme szenvedélylyé nö
vekedik s boldogtalan keble ki-kitörő fájdalmának vad mulatozásban keres 
eredménytelen vigasztalást. Keble feszültségében végre párbajra kényszeríti 
Tar Lőrinczet, s a Piroska birhatása után nagyratörő vágyában megöli 
volt pajtását, most vetélytársát. Itt a harmadik tragikus hiba. Piroska 
érzi, hogy oly mély ür választja el tőle volt eszményképét, minő a leány 
méltóságát sértő álharcz, s utána a férjgyilkosság, hogy egymáséi nem lehet
nek. Kolostorba vonul s ott elhervad. Toldit rendkívüli tehetsége valóban 
nagy hibák elkövetésére ragadja s még sem bíráskodik sem'önmaga fölött 
öngyilkosság által, sem a kor fölfogása nem kéri életét áldozatul. Másként 
bűnhődik. Már abban a körülményben, hogy ő , a magát győzhetetlennek 
tartő hős, a szerelem terén legyőzetését kénytelen érezni, büntetés rejlik, 
de továbbá ott lappang élettragikuma sírjáig tartó bánatában. Hogy Toldi 
miért nem pusztul el testileg, azt csak onnan lehet megmagyarázni, mivel 
a Toldiról szóló hagyomány a hőst öreg korra juttatja; Arany pedig a 
mondának mindenek fölött tisztelője lévén, ellene véteni nem akart, de már 
nem is lehetett, mert hiszen a Toldi vénségét és halálát tárgyaló Toldi  
es té je  már 1849-ben elkészült s igy az abban foglaltakat az 1879-ben 
megjelenő Toldi  s ze re lmében  földolgozott tragikus küzdelmek miatt 
bekövetkező elpusztulással meg nem czáfolhatta. Hanem a végleges elbukás 
helyett a vezeklés hosszú sorozatát találta ki számára a költő, minők: a 
király kegyelmének elvesztése, a rázúditott egyházi átok, a bakonyi kolostor
ban mint fráter Mikolának szenvedése, különféle helyeken való hányatása 
es hőstettei, a király eletét megmentő önfeláldozása Lajos nápolyi hadjá
ratában. Ezek közt szenvedve s általuk megtisztulva végre visszanyeri ki
rálya jóindulatát, vissza lovagi nevét és jelvényeit, de sohasem Piroska 
után áhítozó szive nyugalmát.

Arany tragikus összeütközést alkotó érzéke valóban meglepő a Toldi  
s ze re lmében s hogy az teljes és katasztrófával végződő tragikummá 
miért nem domborodhatott k i, azt a föntebb elmondottak alapján megoldott
nak tekinthetjük.

Aranynak nagyobb terjodelmű elbeszélő művei közt tragikus tárgyú, 
több nem akad; fordítsuk tekintetünket a kisebbek felé.

I tt mindjárt K a t a l i n  ez. verses beszélye áll ellőttünk. Kiváló egyé
nek rendkívüli szenvedélyei hullámzanak rajta végig, melyeknek áradata 
az egyiket elsöpri a föld színéről, a másikat eszétől fosztja meg. Vétek és
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erény, szerelem és gyűlölet, képzelt sértés és boszú szenvedélyeinek küz
delme kerülnek benne fölszinre. A tragikus egyén első sorban az öreg 
Szúnyog, a vad kedélyű, nyers és kérlelhetetlen szigorúságú apa, ki leánya, 
Katalin számára fényes nevű s gazdag férjet szemelt ki Jakusics szemé
lyében. Hibája, mely őt tragikus sorsra juttatja, az, hogy leánya szivbeli 
vonzalmára nem hajt semmit, zsarnokilag törekszik érvényre juttatni apai 
elhatározását s Forgácsról, Katalin választottjáról hallani sem akar. Már 
leánya újján Jakusics jegygyűrűje, midőn a hű szerelemtől hajtott Forgács 
megjelen Budetinben, a gyűrűt merészen a Yágba veti s kedvesét szökésre 
szólitja fel. Forgácsban a szerelem szenvedélye nőtt oly magasra, hogy 
Katalinjáért mindenre képes s érezzük, hogy a két túlzásában kiváló egyén, 
az öreg Szúnyog s az ifjú Forgács között kemény, tragikus végű harcz 
fog fejlődni. Úgy is történik. A szerelmes Forgács a szülők iránt tartozó 
kötelesség, a lányi becsület s a szerelem érzelmei közt hánykódó Katalint 
addig-addig csalogatja a megszökésnek boldogulást egyedül Ígérő útjára, 
mig Szúnyog az ajtót rajok nyitja s a menekülő szerető után lő; a felin
dulástól reszkető kéz azonban rosszul czéloz s Forgács elmenekül. A csa
ládja becsületére sokat adó, büszke várúr czimere ott maradt beszennyezője, 
leánya ellen fordul dühe egész vadságával s őt büntetésül elevenen befa- 
laztatja. A zsarnokságig erősülő akarat elkövettette vele a tragikus tettet. 
Forgács azonban sereggel jő vissza, hogy kedvesét fegyverrel vijja ki s 
magáévá tegye. Ki is emeli sziklasirjából s vele elmenekül. Azonban For
gács szerelme is már oly erőszakossá vált, hogy életbevágó érdekeket sér
tett meg, a mátkaságot, a családi becsületet és a tulajdonjogot s ezek miatt 
el kell pusztulnia. A tragikus büntetés Jakusics kardja által éri utói, kivel 
menekülés közben találkozik s párbajt viva elesik. A sokat zaklatott Ka
talin szive szerelmese halálának látásán meghasad. A leánya visszavivására 
később érkező apának a mátkájától megfosztott vőlegény a szerető angyalt 
e szóval adja át: ,Zordon apa, temesd el őt.“ Szúnyog eszét veszti s ke
serű, őrült kaczagásban tördeli szét mély bánatát.

Szúnyog tragikus hibáját korlátot ismerni nem tudó akaratában kell 
keresnünk, melyet egyedül álló törvénynek tekint s mely alá mindenkinek 
személyét hajtani akarja. E törvény ellen támad egyrészről saját leánya, 
Katalin, más részről ennek kedvese, Forgács s ő e vakmerő kitámadáson 
fölbőszülve hajtja végre az irtózatos büntetést, leánya befalaztatását. For
gácsban a fékezhetetlen szerelmi szenvedély az irányadó törvény, ez igaz
gatja tetteit, csak hogy érvényre juttatásának útjában áll Szúnyog apai 
akarata. Szertelenné nőtt szenvedélye miatt a korszokás és az apai akarat 
által szűkre szabott társadalmi rendben nem maradhat meg, pusztulnia 
kell a higgadtság megtestesítője, Jakusics fegyvere által. A tragikum
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mindkét személy életében helyes alapon nyer megoldást s büntetések kimé
rése is igazságos. Katalinnak, mint cselekvőleg alig működő személynek 
elpusztulásában nem nyilvánul tragikum, csupán szerencsétlenség, a meny
nyiben érte történik a végzetes haroz s ő a harczoló felek közé jutva 
ártatlanul esik a viszálykodók áldozatául gyöngéd természete miatt.

Aranynak a tragikum föltüntetése leghatásosabban ama kisebb költe
ményekben sikerült, melyek dalolható külső alak mellett, a drámai moz
galmasság- és gyorsasággal az esemény rövid, hézagos, csak sejtető elmon
dását egyesitik , t. i. a balladában. A dráma és ballada közel állanak egy
máshoz a szerkezet takarékossága m iatt, egymásra emlékeztetnek az elő
adás formája következtében is; a mennyiben a dráma mindig, a ballada 
pedig kiváló előszeretettel használja a párbeszédes alakot. De közel állanak 
egymáshoz az alapjukat képező tragikumnál fogva is, úgy hogy a bal
ladát méltán lehet dióhéjba szorított tragédiának tartan i, melynek kész 
meseanyagát a drámaköltő kifejtve, minden mozzanatát a szívből magya
rázva s a szinielőadásra alkalmas szerkezetben dolgozhatja föl, a mint 
tette azt Shakespeare, a legnagyobb tragikus költő is. A balladában majd
nem mindig végzetes hibák tartják a hősök jellemét hatalmukban, melyek 
miatt korai pusztulás éri őket.

Arany balladairó működése korszakalkotó a magyar költészetben egy
részt azért, mivel útmutatást adott ama példák felhasználására, melyek 
szemmeltartása mellett az igazi ballada létrejöhet, t. i. a népballadára; 
másrészt balladái szerkesztésének módjában örökre érvényes szabályait lel
hetni a drámai élettől lüktető cselekvénynek, a végzetes hibákból szár
mazó összeütközéseknek s az ezek nyomán járó bűnhödésnek, szóval, az 
igaz tragikumnak. Némelyikben csak a tragikus bűnhödést szemlélhetjük , 
az okot csak sejtjük, mig másokban magát a tragikus küzdelem teljes lefo
lyását látjuk a nagy drámák mintájára. Tárgyainak egy részét a törté
nelem sötétebb korszakai szolgáltatják, de figyelemmel kiséri mozgalmas 
korunk változatos eseményeit is, s ha a szenvedély hevességénél, az egj'én 
kiválóságánál fogva tragikus hatást keltő cselekményre bukkan, az mélyen 
meghatja kedélyét, hangokat csak kobzára s egy-egy balladával könnyít 
keble meghatottságán, szive fájdalmán. így Aranynál a balladaköltés egyéni 
szükséglet kifolyása és megtestesülése.

Vegyük szemügyre először a hazai történelemhői vett tárgyúakat. 
Ott van V. László, melyet a legtökéletesebb műballada mintája gyanánt 
szoknak idézni. Ebben a tragikus sorsra jutó küzdelem tényleg nem foly 
előttünk, hanem annak csak mintegy utójátéka , a küzdelem eredménye, a 
lelki meghasonlás s a belőle származó bűnhödés. Magára a küzdelemre csak 
czélzásokat tesznek, midőn a megszegett esküt, Hunyadi László halálát,
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Mátyásnak s a Hunyadiházhoz híí honfiaknak fogságát emlegetik. Maga a 
ballada az eskiiszegő, törvénytipró V. László királynak lelki háborgásával 
kezdődik, e háborgás a dühöngő vihar szivfélemlitő hatalmától fokozódik, 
a Hunyadi ház barátainak menekülésére pedig tettben nyivánúl. E tett 
válik a király tragikus hibájává. Eöltéttelen bizalmát helyezi a csehekben 
s tőlük várja életnyugodtságának, lelke óhajtott békéjének megnyerését. 
A túlságos bizalom öli meg; menekül a magyarok elől a csehek körébe s 
ezek nyújtják neki a sírba vivő méregpoharat. A király életét tehát a túl
hajtott bizalomból eredő tragikum teszi tönkre. Hanem a tragikum megle
hetős homályba burkolt a történelemben járatlan olvasó előtt, mert a küz
delem, melynek végső eredménye a lélek nyugalmának fölzaklatása, tényleg 
nem megy végbe előttünk. S a ki nem tudja V. Lászlónak Hunyadi Já- 
nosné megnyugtatása czéljából tett esküjét, hogy nagybátyjának, Czillei 
Ulrichnak megöletése miatt a Hunyadiházon bosszút nem á ll; a ki ismeretlen 
Hunyadi Lászlónak, az eskü ellenére végbemenő ki végeztetésével, Hunyadi 
Mátyás és a Hunyadi barátok bebörtönözésének okaival, az nem fogja 
érteni sem magát a végzetes összeütközést, sem a király bukásának tra
gikumát. De ez a hézagos előadás, a bukás okainak sejtető előadása, a 
ballada szerkezetének lényeges tulajdona.

Hasonlókép a küzdelem eredményét mutatja be, magát az összeütkö
zést pedig közbevetőleg mondja el a „ Te t em r e  h i v á s “, melyet nem sze
mélyei, hanem a benne feltüntetett jogszokás történeti vonatkozása miatt 
soroztunk történeti tárgyú balladáink közé! A benne nyilvánuló tragikum 
magvát az életben még ma is oly számtalanszor ismétlődő gyanúsítás túl- 
hajtása képezi.

Bárczi Benő gyanakodik titkos jegyesére, Kund Abigélre, hogy nem 
szereti; a kínzó gyanú eloszlatása miatt a leány szájából akarja hallani 
a boldogító igent, holott arra semmi szükség sincs, mert Abigél te tte i, 
szemejárása, viselkedése elárulják a hű szeretőt. Bárczi Benőnek mindez 
nem elég, gyanúja a leány vonakodásával csak újabb táplálékot nyer s 
arra a tragikus fenyegetésre vezet, ha a kívánt igent szóval nem mondja, 
kivégzi magát. Erezhetni, hogy Benő kiváló melegséggel és mélységgel 
szeret s e túlerős érzése közé tolakodik a gyanúsítás hibája, melyet a 
leány igen szava eloszlathatna, de az meg kötekedésből, vagy szemérem- 
érzetből, vagy képzelt sértődésből nem mond ki semmiért sem. E kötekedés 
annyira megy, Hogy Kund Abigél saját tőrét adja kedvesének, hogy ha 
érdemesnek tartja magát ezért megölni, nosza hát, tegye meg. S Bárczi 
Benő megtette, „a radványi sötét erdőben halva találták Bárczi Benőt“. 
Túlhajtotta mindkét fél saját álláspontját, egyik a szigorú követelésben, 
a másik a szigorú tagadásban, ez vezette mindkettőt a végzetes tévedésre.
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Hiba volt mindkettő részéről az is , hogy egymás szándékát ké t, ellenkező 
hangulatú kedélyállapotban mérlegelték. Bárczi Benő komoly okokból kí
vánja az igen szó kimondását s komoly fenyegetést tartalmaz abbeli kije
lentése, hogy megöli magát; mig Kund Abigél mindent tréfára vett, tré
fának tartja a gyanúsítást, tréfálkodásnak az i g e n  erőszakolását, annak 
az öngyilkossággal való fenyegetőzést s azért adja tőrét e n y e l e g v e :  
nosza h á t, hajtsd végre a tettet. Határozott tragikus félreértés zúzza össze 
mindkettőt; egyik a visszautasítás miatt érzett fájdalmában elpusztítja 
magát testileg, ez Bárczi Benő, a másik abbeli fájdalmában, hogy a ko
moly tartalmú fenyegetést tréfára vette, kigúnyolta s evvel kedvesére sze
rencsétlenséget árasztott, nevető őrjöngésbe esik, ez Kund Abigél.

Már tökéletes küzdelmet tár elénk Zách Klára. Jellemének kiválóan 
uralkodó vonása a föltéttelen bizalom és a vétket nem ismerő ártatlanság. 
E tulajdonságok birtokában hibájává lesz az , hogy mindenkiben bízik, még 
abban is, a kiben bíznia nem volna szabad. Ebből foly gyanútlan maga
viseleté, midőn egymaga megy vissza a templomból a királyi palotába az 
otthon felejtett olvasó elhozására, mert angyali ártatlanságában eszébe sem 
jut, hogy őt veszedelem fenyegethetné. S épen ez oldalról bűnhődik. Az 
olvasó helyett a királyné testvérét, Kázmért találja a díványon s ártat
lanságának , szemérmének, az emberek iránt érzett bizalmának vége. Itt 
van az ő tragikuma, hogy hitét és bizalmát csalták meg; mert az a ret
tentő, igazságtalan kínzás, melyet rajta az ő ártatlansága megsértéséért 
bosszúálló atyja miatt végrehajtottak, csak a kor erkölcseinek vadságát, 
a fékevesztett boszúérzet sivár kielégítését adja tudtunkra, de az ő tra
gikumának mélyítésére és teljesebbé tételére be nem foly. Hibázott abban, 
hogy túlságosan h itt , bűnhődött érte legdrágább kincsének, tisztaságának 
elvesztésével.

Az erény túlságba vitelének tragikumát láttatja Szo n d i  ké t  ap
ród j a  is. Erényök s egyúttal hibájok a Szondi iránt tanúsított hűségük, 
melyet megingatni nem képes sem Ígéret sem ijesztés, sőt a mily mér
tékben emelkedik a hűségük megrenditésére irányuló kísérlet, azon mér
tékben fokozódik túlságossá tragikus erényök. Pedig épen a Szondi emléke 
iránt való tiszteletből kellett volna Ali pasa jótéteményeit elfogadniok, 
mert a drégelyi hős attól való félelmében ajánlotta két kedves apródját a 
a török úr pártfogásába, hogy életök gyönge bimbóját a harez durva keze 
le ne törje. De hiába Ali szolgájának minden rábeszélő tehetsége. A győző 
Ali rovására a legyőzött s elesett Szondi vitézségét magasztalják s ki nem 
fogynak a ragaszkodás szülte dicséretekből mindaddig, mig végre evvel 
az értök jövő szolga türelmét is kifárasztják, úgy hogy ez boszúságában 
Ali vesszejével s börtönével ijeszti őket. Még ez sem teszi meg a kellő
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hatást; sőt mintha Szondi emlékéért szívesen elviselnék a verést és börtönt 
is, s mintha mindezt megakarnák érdemleni, a fenyegetés után átkot 
szórnak Szondi megélőjére. I tt emelkedett a tragikus páthosz a legmaga
sabb fokra s valószínűleg meg is kapták a kilátásba helyezett büntetést. 
E ballada különben kettős cselekményű, mert az apródok tragikus sorsa 
közé van szőve Szondi tragikus esete a szerkesztés legnagyobb művésze
tével, talán azért is, hogy annak elmondásával táplálják magukban, a 
hűség érzetét régi, korán elveszett jótevőjök iránt.

Az Éj f é l i  pá rba j  egy gonosz s z ív  bűntényéből eredő bűnhödést ve
zet elénk. A ballada tárgya maga csak a bűnhödést, a küzdelem végső 
eredményét foglalja magában, de kivehetők belőle az előzmények is. Ezek 
szerint Bende vitéz vad erőszakossággal szerzett magának menyasszonyt. 
Szeretett egy leányt s e szerelem legyőzhetetlen erővel tartja hatalmában 
egész valóját, úgy, hogy végre tragikus szenvedélyévé válik. E szenve
délytől űzetve, támad szolgahaddal a leány szivét megnyerni jobban tudó 
vetélytársa ellen, el teszi írtjából, a helyett, hogy lovaghoz illő párharczban 
kísérletté volna meg a leány birtokába való juthatást. Eddig a szenvedély 
szült mindent, az hajtotta a bűnös tett véghezvitelére, szenvedélyének ki
folyása, hogy a leánynak bármely árba kerülő birtokára vágyik s ezért 
ragadtatja magát a bűnös lépésre. Tragikuma abban van, hogy a bűneset 
megzavarja lelki békéjét, folytonosan a gyilkossággal s annak lehető kö
vetkezményeivel foglalkozik oly erősen, hogy végre gondolatai, tépelődései 
érzéki alakot öltenek, látja azokat, benn van a legerősebb érzéki káprá- 
zatban. S különös, hogy visiója akkor válik legélénkebbé, midőn bűntényé
nek óhajtott gyümölcsét, menyasszonya csókjait akarja élvezni. Élénkké 
válik olyannyira, hogy az orgyilkossága áldozatául eső vetélytársát maga 
előtt látja, a mint gaz úton szerzett menyasszonya ágyát előle őrzi, hogy 
meg ne lophassa a mézet; hallja hangját, a mint szabályos párviadalra 
szólítja, el is rohan a fegyveres házba, viv is a képzelt alakkal, mig ereje 
fogytán össze nem esik. Hogy a bajvivásra még mindig készen van, az a 
lány iránt érzett szerelme erősségét bizonyítja, de tragikus bűnhödése az, 
hogy e szenvedélyesen szeretett lény csókjához sohasem juthat, mert a dü
höngő őrültet saját vára börtönébe zárják, menyasszonya pedig fátyolt 
ölt. Hibáját, melyből tragikuma fakad, az képezi, hogy lovag létére sze
relme tárgyáért nem mer nyíltan föllépni, hanem alattomos gyilkosság árán 
szerzi meg.

Az eg r i  l e ány  tragikuma a fájdalom mértékét nem ismerő nagy
ságában s e fajdalom által elborított észnek az élet ellen tornyosuló ve
szedelem fölismerésére képtelen voltában nyilatkozik. A küzdelem, mely 
közé sodródik, az , hogy a cseh rablók Eger borára vágyódnak, különösen
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az egri püspök pinczéjének hires borai csiklandozzák inyöket. Föl is kere
kednek, be is törnek Egerbe, neki hajtanak egyenesen a püspöki palotának 
s az épen javában folyó vendégség részeseit vagy megölik, vagy eszeveszett 
menekülésre késztetik s maguk fognak a mulatozáshoz. A mint mulató 
kedvüket kielégítik, bortól fölhevült állapotban száguldanak az útczákon s 
a kivel találkoznak, azt leöldösik. Ebbó'l lárma, sivalkodás támad. Az épen 
kedvesénél idó'ző magyar levente is hallja a lármát s kimegy az útra meg
nézni annak okát. De rosszul jár, mert a mámoros csehek levágják. A 
szétfreccsenő vérből egy csepp a levente kedvesének fehér keblére esik, 
mely fölgyujtja szivében a fájdalom tüzét s lángralobbantja a bosszút, 
mely arra készteti, hogy kedvese gyilkosának kezéből akarja kicsavarni a 
kardot, hogy avval szerezzen fájdalmának elégtételt. Hibázott azonban ab
ban , hogy elszámitotta erejét, nem vette számba, hogy ő csak maga van, 
ellenfelei pedig számosán, hogy ő gyönge nő, ellenfelei erős férfiak s mégis 
ellenök támadván, az lett a következménye, »hogy az egri lányból sem 
lett egri asszony“, megölték őt is. A nagy szerelem ébresztette benne a 
nagy fájdalmat, a nagy fájdalom fosztotta meg eszét a fontolgatás képes
ségétől s ez törte le a gyönge virágot.

A nagy szerelem tragikuma nyilatkozik Aranynak legkisértetiesebb 
balladájában Bor v i t é zben  is. A leány itt nem látja kedvese elpusztu
lását, csak hallja halála hirét s fölteszi magában, hogy kedvese emlékének 
s ez emlék keltette fájdalomnak fog élni. De atyja nem tekint fájdalmának 
szentségére, férjhez erőlteti, megfosztja a fájdalomnak való élés boldogsá
gától s ez az erőszakos eljárás annyira visszahat lelki életére, hogy szel
lemi erői fölmondják a szolgálatot. Az izmosul benne rögeszmévé, hogy 
kedvese el fog jönni érte, elviszi majd esküvőre. Ezalatt az apa által rá
erőszakolt vőlegénynyel kötendő házasság napja elérkezik s ekkor rögesz
méje tettben pattan ki, az élő vőlegény esküje elől menekül a holt vőle
gény esküjéhez s képzeletében együtt sietnek a romban álló kápolnához a 
holtomiglan—holtodiglan elmodására. A gyönge szűz idegrendszerét hatal
mába ejti az érzéki káprázat is, midőn az erdő fáiban lakodalmas népet, a 
rombadó'lt egyházban fényesen kivilágított templomot l á t , díszbe öltözött 
pappal. Hűséget esküszik jegyesének s ez a képzelt boldogság annyira hat 
testére, hogy örömében szive megszakad s a romok közt halva lelik. A 
tragikumnak előidézésében két érzelem munkál itt közre. Egyik a nagy fáj
dalom kedvese elvesztése fölött, mely lelke fölött oly kizárólagos törvénynyé 
válik, hogy mindenkinek szerelmét, házassági ajánlatát visszautasítja s mi
dőn zsarnokoskodni akarnak szívélete fölött, őrületbe ejti; az őrület az ő 
bűnhödése. A másik érzelem az öröm, meghalt kedvese képzelt megérkezése 
fölött, mely őt megváltja a bűnhödéstől a ránézve áldásként boruló halálban.



A külföldi történelemből vett tárgynak közül a határtalan büszkeség 
tragikus bünhödését szemlélteti a S ir  P a t r i c k  Spens  skót ballada. E 
főúr kiválósága ama büszkeségben rejlik, melylyel állását, gazdagságát, 
küldetését tekinti s melyen semminemű szennyfolt ejtését el nem tűri. 
Királya tél idején Norvégiába küldi menyasszonya után. Még egy hétig 
sincs az idegen udvarban kísérőivel s a norvég főurak már is azt vetik 
szemére, hogy ő és emberei kiélik a királyt s a királynét. Sértett büszke
ségében Patrick Spens kijelenti, hogy nem koldus ő , van elég ezüstje, 
aranya, melylyel ott mulatását kifizetheti, de ha egyszer nem szívesen 
látott vendég, összeparancsolja embereit s azonnal indulást határoz, bár 
az égi jelek veszélyt jósolnak s a jobb érzelmű norvég urak tartóztatják 
is, hanem ő a vendéglátást fölhányó környezetben perczig sem akar maradni. 
E korláttalan büszkeségben rejlik hibája s ebben veszi el tragikus bünte
tését is. Mert a gyakorlott norvég hajósok figyelmeztető szavaira nem 
hallgatva tengerre száll, de a kitörő vihar hatalmánál fogva Aberdoornál 
az 50 öl mélységű tengerben leli kísérőivel együtt halálát. Tragikuma 
tiszta és teljes, mert ama gondolaton épül, hogy a mint le tudja győzni 
a norvég főurak barátságtalan eljárását a hirtelen határozattá érlelt 
elutazás keresztülvitelével, úgy fog sikerülni a természet erőin való 
győzelme is. Mivel azonban nálánál sokkal hatalmasabb erőkkel akar 
megküzdeni, a vesztes csak ő lehet, a mint azt elpusztulása igazolja is.

A wa les i  b á rd o k  tragikus sorsú hőse Edvárd angol király. Autok
rata a szó legszorosabb értelmében, ki valódi földi istennek képzeli magát 
s akaratának nyilvánítását törvény gyanánt akarja tekintetni, melyet 
mérlegelni nem szabad, csak teljesíteni kell. Ez a tételes törvény helyébe 
saját akaratát ültető önkénykedés annyira elhatalmasodik a király egész 
lényén, hogy még a szellem országán is uralkodni akar s a legyőzött 
Wales tartomány lakóitól baromi engedelmességet követel, mely nem ítél, 
nem gondolkodik, csak egy kötelességet ismer, a kimondott királyi szó 
vak elfogadását. Túlzó mértékű ez akarat főleg gondolkodó lények elé 
törvényül állítva és pedig oly előzmények mellett, midőn az engedelmesség 
amúgy is nehezére esik a tartomány lakóinak, kik Edvárdban szabadságuk 
zsarnok letipróját tekintik. S ő mégis magasztalást követel a weis éneke
sektől, magasztalást a szabadság dalosaitól a szabadság eltörlőjére, saját 
fejére. Lehet-e elbizakodottabb eljárás az akarati elhatározás érvényesítése 
terén? Nem is teljesiti önző kívánságát egy dalos sem s Edvárdot ez 
bőszült haragra hevíti, fölidézvén benne a tragikus tettre képesítő hibát, 
a walesi bárdok tömeges kivégeztetését ama merész ellenállásukért, hogy 
egy sem mondotta: éljen a király! S ötszáz dalos választotta szívesebben 
a lángsirt, mint a király dicsőítését. A tragikus bünhödés azonban ekkora
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vétségre nem maradhatott el. A király éjjel-nappal, zenén és zajon keresztül 
szüntelenül hallja a máglyára küldött dalosok átkát s ez pokollá teszi 
életét; nincs többé egyetlen nyugodt pillanata sem. A bünhödés erős, de 
megérdemelt; ötszáz életért nem egyszer szenved halált, hanem az élet 
gyötrelmeiben ötszázszorosan bűnhődik ama hibáért, melyet törvényerőre 
emelni óhajtott akaratnyilvánításával követett el s mely életét szánandóbbá 
teszi a tűzhalált szenvedett bárdok kínlódásainál.

S hogy a halál a büntetésnek nem egyedüli tragikus neme, azt a 
világmonda egy nevezetes alakjának bünhödésével világosítja meg Arany. 
S e kiemelkedő példa Az örök zsidó.  Az örök szót a testi élet elpusz- 
tithatatlanságára kell érteni, mert épen abban áll a tragikum, hogy a 
zsidó a halált, a testi megsemmisülést óhajtja, mint rendes emberi végzet 
bekövetkezését s a büntető igazság épen ezt nem adja meg neki, hanem a 
természet folyása ellenére életét az ősszemberiség kihalásának végéig 
nyújtja, hogy bünhödése annál rettentőbb legyen. A zsidó személyét illetőleg 
az egyik monda Ahasver, jeruzsálemi vargát emlegeti, a másik Kertafilosról, 
a római helytartó Pontius Pilátusnak ajtónállójáról beszél. A tragikumot 
előidéző hibaként Ahasvernél a szívtelenséget jelöli meg, ki az Üdvözítőnek 
nem engedett pihenést, midőn a kereszthalál helyéhez vezető úton háza 
előtt meg akart nyugodni; Kertafilos pedig a durvaságért bűnhődött, mert 
az ártatlan Jézusnak öklével arczába vágott. Elbizakodott volt saját 
fölényében a bűnösnek hitt istenember fölött s épen azért jogosnak tartotta 
azt a méltatlan bánásmódot, melyet a kereszténység örök időkre szóló 
eszméjének földi képviselője ellen elkövetett. A monda bármelyik alakját 
fogadjuk is el az örök zsidó személyesitőjének, tény az, hogy nagyarányú 
bűnükhöz méltó büntetésök. Az örök eszme képviselőjének durva, kegyetlen 
megsértőjére az örök lelkifurdalás iszonyú csapása nehezült s hogy ezt 
örökké szenvedhesse, örökké kell élnie. Innen Aranynál a kétségbeejtő 
refraine a zsidó ajkán: Tovább, tovább! S e két szóban egyesül óriási 
tragikuma.

Arany lelkét azonban nemcsak a nemzeti és egyetemes történelemben 
szereplő kiváló egyének tragikus hibája ragadta meg, nemcsak azok bün- 
hödésének művészi földolgozására törekedett, hanem a saját kora hullámzó 
eseményei közt tragikus sorsra jutottak is megkapták szivét, azok szeren
csétlensége is meghatotta lelkét s a helyett, hogy a tragikus hibáknak 
keblére gyakorolt hatását lyrai költeményekbe osztotta volna szét, el nem 
választva a hatást keltő esemény rövid, gyors, drámailag rohanó elbeszélését 
a meghatottság kifejezésétől, balladákban örökítette meg lelke felindulását.

Ott van mindjárt a legmeghatóbbak egyike, Ág n es  asszony.  Az ő 
jellemében a bűnös szerelem képezi azt a kiváló tulajdonságot, a melylyel
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szemben minden más érzelmi és értelmi törvény eltörpül, lángoló erővel 
szereti kedvesét, megcsalja érette férjét, tönkreteszi becsületét, meggyalázza 
e viszonyt tiltó házassági szentséget, széjjel tépi a hitvesi köteléket s rossz 
útra tévedt életét betetőzi végre a férj meggyilkolásába való beleegyezésével. 
Bűne nagy, összeütközése szerelme és kötelessége közt kiegyenlithetetlen, 
az egyik elemnek meg kell semmisülnie s ó' szerelmét a kötelesség fölé 
helyezi. Hanem boldogsága akadályának megsemmisítése fölött nem sokáig 
örülhet, utoléri a tragikus bűnhödés, mely az ő szellemi életének épségét 
kéri áldozatul s az asszony megó'rül. Hibája is, büntetése is egyként nagy, 
tragikai, megrendítő. A megrendülés hatása alatt áll maga a költő is s ezt 
nyilvánítja refrainjében: Oh irgalom aty ja , ne hagyj e l! a mely ugyan 
olyannak tűnik föl, mintha az őrült asszony rémes kapkodása volna az 
irgalomért, valójában azonban a költői kebel meghatottságának állandó 
nyilatkozata. Egyúttal föltárja a költő a nép tragikus túlkapásra képes 
voltát, mert nemcsak a szellem magas kincseivel rendelkező ember eshetik 
tragikus hibába, hanem a nép egyszerű gyermeke is.

Balladáiban rámutat kora erkölcsi betegségeire, éles szemével meg
figyeli a kórjelenségeket, hatásos képekben tárja föl a betegség áldozatait, 
de érzékeny szive meg is esik rajtok. Az Á r v a  f i úban  minő szivinditó 
képét festi a kegyetlen anyának, ki megtagadva becsületes múltját, meg- 
becstelenitve férjének szennytelen nevét, az érzékiség rabjává sülyed, 
minden gondolata szeretője körül forog s a mi még a régi, tisztes életre 
emlékezteti, az apátián fiút kitaszítja a sötét éjszakába egy részről azért, 
hogy tanúja ne lehessen elvetemült életmódjának, más részről, hogy a 
becsületérzés az ő látásán föl ne ébredhessen kéjsóvár szivében. De a mily 
nagy az ő botlása, teljes elsülyedése az erkölcstelenség mocsarában, ép 
oly kemény az őt ért büntetés is. A kinek nevét meggyalázta, a kinek 
emlékét félredobta, az jön fel a sírból számon kérni az anyától kegyetlen 
bánásmódját a fiú iránt, feljön sírjából a régen eltemetett apa s őrültté 
ijeszti a szívtelen anyát. Azonban bármily nagy is az anya vétke férje s 
fia iránt, a költő mégis megsajnálja benne a végzetes hiba szomorú áldo
zatát, jóságos kedélye a mindent orvosolni képes lényhez azt a fohászt 
bocsátja: Szegényt, szegényt szánd meg uram, Teremtőm!

A szellem megjelenése által való büntetés példájához sorakozik A 
k é p m u t o g a t ó  is. A debreczeni vásáron vagyunk, a hol a sokféle látni való 
között kepeket is mutogatnak, remes jelenetek ábrázolóit, melyek gyors 
e§ymasu-tanb‘in azt a szomorú históriát mutatják be, hogy a gőgjétől föl- 
fuvalkodott gróf megtagadja leánya kezét az egyszerű nemes ifjútól, mert 
nem méltó meg a szemeit sem fölemelni a grófi sarjadékra. Az ifjú szerelme 
erejében bizakodva kijelenti, hogy a leányt magáért s nem gazdagságáért
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szereti, azért kész őt egy ing birtokában is nőül venni. A büszke gróf hát egy 
szál ingben adja neki leányát s a szerelmesek a mézes heteket teljes bol
dogság érzése közt töltik. Megjön azonban a szenvedés időszaka is; egyik 
sem ért a munkához, a nő gyenge is rája, a férj meg könnyelmű, beko
pogtat az ínség s vele jön a boldogtalanság. A szánandó leány apjához 
fordul segítségért, de az , a mint megtudja, hogy az irgalmasságát igénybe 
venni akaró koldúsnő saját leánya, kutyáival űzeti e l , kiveti leikéből még 
emlékét is s maga mulatságba, a társaság zajába temeti sértett büszkeségéből 
eredő bánatát. De az apai szívtelenséget eléri a boszúállás, eléri éppen azon 
a téren, a hol feledést, szórakozást keres és remél. Asztalirással mulat a 
társaság s tagjai ingerük a grófot, hogy ő nem mer szóbaállni a szelle
mekkel. 0 azonban vállalkozik erre, kérdést intéz a túlvilág lényeihez, 
meg is jelen leánya Verőn, s a mit az asztal által ira t, az borzasztó bün
tetés a grófra. Elpanaszolja, hogy a ráuszított ebek elől az erdőbe mene
kült, a hol idétlen gyermeket szült s avval együtt elveszett. Ez eszét veszi 
a grófnak, nem remélheti többé családja fölvirágzását, vele kihal az ősi 
nemzetség, s a családi czimert megfordítják a sírbolton. Ebben kettős tra
gikum van. Egyik a leány sorsában nyilvánul, ki nagy szerelmétől hajtva 
nem tud gondolni a jövőre s könnyelműen odadobja életszereneséjét az ifjú
nak; másik az apáéban, zsarnoki gőgje bűnhődik egyetlen leánya s unokája 
pusztulása, s családja kihalása miatt kitörő őrülése által. A költő itt is 
meghatottságtól elérzékenyülve beszéli el a tragikus kimenetelű eseményt 
s már az elején megmondja, hogy azon sok jámbor szív megesett s ezek közt 
volt bizonyára s első sorban maga a költő is.

Az Unneprontók-ban a kor vallástalanságát mutatja be, mely nem 
törődik semmi szenttel, Istent csak káromlás közben emlegeti. S aztán mi
nek ülné meg imádsággal az ő ünnepét, miért ne áldozhatna teste bálvá
nyának akkor is, midőn a templomban a legszentebbet végzik? Nemcsak 
kurjongatnak a templom közelében épült korcsmában a hitetlenek, hanem 
zenélő után néznek, hogy tánczoló vágyuknak is kielégitést szerezhessenek. 
Hibájuk nagy, mert félretéve minden, az erkölcsiségre figyelmeztető tör
vényt, mulatnak a község botránkoztatására. De közbelép a nemezis. Arany 
e helyüt különös, azonban a néphiedelem naivságában gyökerező büntetés
módot alkalmaz, t. i. az ördögöt. S a mi még különösebb, itt az ördög nem 
mint olyan tényező szerepel, ki a hálójába kerülő embert az örök Istennel 
szemben daczolásra ingerü, hanem mint a legfelsőbb lény által kimért bün
tetésnek végrehajtója, mint erkölcsi tényező. Az eset a következő. Isten 
az ördög képében dudást küld a mulatozók közé, ki addig fújja mindig 
sebesebb és sebesebb ütemben az észbontó, lábinditó nótát, Mig valameny- 
nyien halálra, a pokol kárhozatára tánezolják magukat. A tragikus hiba,
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mely természet fölött álló lényt sértett meg, a természet rendjén fölül lény 
közvetítésével nyer bünhödést, igen helyes érzékkel s a népies fölfogással 
megegyezően. Mig Tompánál az ünneprontó család tagjai kővé merednek, 
addig Arany, drámai érzékének megfelelően a jókedv büntetéseként jókedvű 
tánoz közben lejtenek az örök szomorúság és kin helyére.

H i d a v a t á s  ez. balladája a kártyaszenvedély által tönkretett élet 
tragikumát tárja föl. A fiatal ember, reménye családjának, szemefénye 
pályatársainak, a szerencsétlen kártyajáték rabjává szegődik, de az „nem 
fest“; többször kisérli a szerencsét, de a sok kísérlet vége az, hegy el
veszti mindenét s bódulva indul ki a bűnbarlangból a késő éjszakán. Ép 
aznap adták at a budapesti Margithidat a közforgalomnak, még rajta lobog
nak az ünnepi zászlók, hanem öngyilkosság által még nincsen fölavatva; 
miért ne lehetne ő a fölavató? A mig ezen tűnődik, az élettragikum ön- 
gyilkosság által való megoldásának hosszú képsorozata vonul el előtte a 
csillámló viztükör fölött s annak minden tagja hivja, csalogatja le őt a viz 
mélyébe. Egymást e földön nem boldogítható szerelmes p ár, az adósai csalárd 
sága miatt tönkrejutott milliomos, a becsületét vesztett ember, az életunt 
férfi és nő, a győztes, de bolondnak hirdetett hadvezér, a büntetéstől félő 
mesterinas, az élvhajhászatban megcsömörlött kéjsóvár, a párbajhősök mind 
neki integetnek, úgy, hogy ő nem állhat ellent s „mire az óra egyet üt: 
Üres a hid, csend mindenütt.“ Az akaraterő hiányának-bünhödése ez, mely 
gyöngének bizonyult a kártyaszenvedély leküzdésében, most pedig képtelen 
az életbajok elviselésére.

Még csak Vörös  Rébék-ről emlékszem meg, melyben szintén igazi, a 
szerelemféltésből s ezt nyomon kisérő boszú tragikumát dolgozta fel a költő. 
Pörge Dani feleségét a bűn ösvényére csábította Vörös Rébék, a gonosz 
keritőnő. Szépségére, fiatalságára, a nagy jutalomra hivatkozva leveszi az 
asszonyt lábáról, megszerzi az ispánnak, de Pörge Dani fegyvere kioltja a 
holta után varjúvá változó Rébék s az ispán életét. A boszuló férj betyár
nak áll, elcsípik, felakasztják s Rébék, a holló vágja ki szemeit az akasztó
fán. Az igazsága érzetében önbiráskodó Pörge Dani szánandó tragikuma ez.

Végigkísértük Arany költészetének tragikus alkotásait, beláthattuk, 
hogy miben kereste és tüntette föl a tragikumot. Kiváló jellemvonásokkal, 
de legyőzhetetlen szenvedélyekkel biró egyéneket választott, kiknek tetteit 
a szenvedélyesség téves utakra vezette, a melyeken haladva, embertársaik 
érdekeit, állami, vagy erkölcsi törvényeket akartak felforgatni s ezekért 
érte őket a megérdemlett bukás. Bebizonyult az is, hogy Arany a bukás
nak nemcsak egy, a halálban bekövetkező nemét ismerte, hanem az erkölcsi 
megsemmisülést, a szellemi óra szerkezetének megbomlását is használta 
büntető eszközül, s ezek iránt még nagyobb szánalmat érzett, mint a tes-
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tileg elpusztulókkal szemben. Sok erkölcsi tanulság is rejlik földolgozott 
tárgyaiban, mert a korláttalan szenvedély által zaklatott élet gyors tönkre- 
jutását ábrázolván, mintegy óva inti olvasóit mindannak elkerülésére, a mi 
őket ily tragikus lépésre vezethetné. Kettős tehát a haszon, mely Arany 
tragikai költészetéből felénk sugárzik; egyrészt aesthetikailag gyönyörköd
hetünk a tragikum művészi és sokoldalú kialakításában, másrészt okulást 
meríthetünk a tragikus hibáktól való óvakodásra.






