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Fried István

Vörösmarty Mihály
kelet-közép-európai romantikája
Nem játékos kérdésnek szánom: ki(k)nek kortársa Vörösmarty Mihály?
Születésének évszámát megelőzi a német és az angol koraromantika létrejötte, apró gyermek Novalis halálakor, éppen csak kifelé indult az iskolás
klasszicizmusból, amikor már sem Shelley, sem Byron nincsen az élők sorában, pályafordulatai nemigen kapcsolódnak európai jelentőségű irodalmi
eseményekhez, az ő romantikus fordulata jóval előbb zajlott le, mint ahogy
véget ért a (német irodalom) művészi korszak(a), s az sem igazít el sem
a magyar romantika új fázisának nyitását, sem a Csongor és Tünde jellegét
illetően, hogy a(z) „Hernani csatájá"-val egyidős. Ugyanakkor Vörösmarty
nemzedéktársa a szlovén France Preseren, aki mindössze két nappal később látta meg a napvilágot, mint magyar költőtársa; Mickiewicz, aki idősebb valamivel Vörösmartynál (1798), a cseh Karel Hynek Mácha (1810)
viszont tíz esztendővel fiatalabb; lényegében ebbe a nemzedéki körbe sorolható Puskin is (1799), akinek sem életútja, sem lírikusi, líriko-epikusi
(prózaírói!) pályája nemigen vethető egybe a följebb említett költőkével.
Ám az évszámok szembesítése aligha adhat a kérdésre érdemi választ, s
nem csupán azért, mert a kronológiai egyidejűség nem bizonyosan igényel
eredményekkel kecsegtető konfrontációt; egy integratív szemlélet éppen
a hatástörténethez való viszonyulások, olykor a különféle nyelvű irodalmakban eltérő időpontokban körvonalazódó poétikai-költői funkciók hasonlóságait mutathatja föl. Látszólag egyszerűbb feladat a magyar, a lengyel, a szlovén meg a cseh romantika első és talán legjelentősebb reprezentánsának pályáját párhuzamosan elemezni, már csak azért is, mivel ők
azok, akik - Turóczi-Trostler József szavát kölcsönkérve - megteremtik
nemzeti irodalmuknak az európaival való terminológiai egyidejűségét.
Annak ellenére, hogy Mickiewicz az 1820-as évek első éveiben, Vörösmarty ennek az évtizednek a közepén, Preseren meg Mácha 1830 után hozzák
létre annak a romantikus költői és műfaji „szótár"-nak első kidolgozását,
amely majd további differenciálódás során az európai romantikus évtizedek beszédével valóban konfrontálható irodalom „nemzeti" változatának
megbízható hivatkozási alapjául szolgál, és így a nyelv- és a személyiségszemlélet korszerű megragadását teszi lehetővé. További megfontolást igényel azonban, miképpen lettek költőink „alapítói" a mind inkább kiteljesedő hazai irodalmi műfajrendszernek, egyfelől a romantika mely változatá-
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ra reagáltak a legintenzívebben és legtermékenyebben, és miközben továbbírták, esetleg átírták-újráírták, netán módosították azt, ami európai romantika címszó alatt a kritikában értelmeztetett, másfelől költői pozíciójuk
hogyan illeszkedett (vagy nem, vagy kevéssé illeszkedett) a hazai hagyományokba. Az minden bizonnyal állítható, hogy Vörösmartynak (és kortársainak) nem állt útjában sem Goethe, sem Schiller, és amennyiben klasszicizmusról, klasszikáról szólhatunk, egy alakulóban lévő irodalmi mechanizmus önszerveződési és önmeghatározási kísérleteit nyugtázhatjuk. Itt
azonban számottévő különbségek bukkannak föl: a XVIII. századi, virágzó
lengyel klasszicizmus a történeti-politikai traumák ellenére még képes volt
utóvédharcokkal megnehezíteni Mickiewicz romantikus áttörését, míg
Preseren és Mácha magános vállalkozása (Preserennek esztétikában jártas
társai fiatalon haltak meg) egy differenciálatlan irodalomban valósult meg,
amelyben a nyelvészet és a történetírás (jellemző módon az irodalmi-nyelvi
szituációt illetően: a szótárkészítés) jelentette a nem feltétlenül anyanyelvi
írásbeliségnek talán leginkább számottévő teljesítményét, nem is szólva arról, hogy a cseh (kulturális-irodalmi) múltszemlélet alapozásául a königinhofi és grünbergi hamisítványok szolgáltak. A magyar irodalom mintegy
a lengyel és a cseh, szlovén között lelhető: amennyiben kiemelkedően fontos költőszemélyiségek, irodalmi-nyelvi polémiák és irodalmi jellegű szövetkezések, amelyek irodalmi lapok hiányában inkább imitálták az „irodalmi élet"-et, mint létrehozták, az egyik oldalon, centrummá szerveződni
képtelen perifériák, esetleges könyvkiadás a másikon.
Irodalmaink „világirodalmi" tájékozódása azonban nem mondható korszerűtlennek. A szlovén és a cseh olvasók kétnyelvűsége (németül még jó
darabig szinte minden értelmiségi, polgár tudott, sőt írt) lehetővé tette, hogy
az amúgy is terjesztett német irodalmon kívül az érdeklődés más irodalmak
felé is forduljon, s így fordításban, adaptáció révén más nyugati, illetőleg
„szláv" szerzők is megjelenjenek az olvasmányok között; a lengyel klasszicizmus franciás vonásaihoz igen alapos francia irodalmi ismeret járult, nem
kevésbé jutott el az olvasókhoz a német, majd az angol; a magyar fordítások
skálája sem csekélyebb terjedelmű, jóllehet szerkezetében különbözik a lengyeltől. Itt jutottam vissza indító kérdésemhez: nemzeti romantikáink megalapozói miféle romantikát képviselnek, hogyan dolgozták föl és feldolgozták-e a koraromantika irodalmát, esztétikai, bölcseleti gondolkodását, leírható-e romantikájuk a koraromantikusok terminológiájával (groteszk, arabeszk, romantikus irónia, imagináció és így tovább)? Vagy jobban tesszük,
ha Byron-recepcióról, Byron-értelmezésről beszélünk, kivált a romantikus
eposzként készülő, majd líriko-epikus poémává átváltódó művek személyiség-felfogását elemezve? Esetleg erőteljesebben figyelve arra, miként fogalmazódik meg a nyelv lehetősége, a ki/elbeszélhetőség, a „problematikus", az
alig-alig vagy sehogy sem rögzíthető személyiség (akivé a byroni
„törvényenkívüli", a „renegát", a „kalóz" átminősül), miképpen illik a hazai
közvélemény igényelte hősök galériájába, mennyiben érzékelteti a szerző/el-
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beszélő vitapozícióját, nem csupán a hazai elődökkel, hanem éppen az
adaptált nem hazai romantikával szemben is. Továbbkérdezve: a hazai hagyomány átírása és a filológiailag feltárt adaptáció anyaga milyen viszonyrendszerben realizálódik? Egyszerűbben fogalmazva: a hazai irodalom kontinuitásának versus diszkontinuitásának problémaköréről van szó. Mind
a négy poéta szembekerült a hazai (irodalmi, ezen belül nyelvi, a szubjektumra vonatkozó szemléleti) konvenciókkal, amelyekhez viszonyulhatott
parodisztikusan (mint Vörösmarty epigrammáival, Preseren verses szatíráival vagy Mickiewicz programját részletező írásaival), megalkotta korábbi,
más irányt, természet- és történetszemléletet hirdető elődei ellenében a maga változatát, és ezzel párhuzamosan átértékelte a bevett, a poétikahagyományban erős pozíciót elfoglaló műfajokat és azok nyelviségét (az eposzi
örökség fokozatos szétverése, előbb a nem-eposzi hősök beiktatása, majd
a külső forma átstrukturálása, végül az eposzi „kellékek", „ismérvek" elhagyása, majd eltérő minőségű mitologizálás révén), s ami nem kevésbé fontos: a hazai és az európai irodalmak kapcsolódási lehetőségének újragondolása történik, részint a fordításirodalom területén, részint a romantikus költői terminológia hazai változatának megteremtésével. S bár az aligha volna
tagadható, hogy a fordítások, az európai irodalmi vonatkozások szintén fontos szerephez jutnak költőink törekvéseiben, és részint mintegy folytatva
a korábbi kezdeményeket a nemzeti irodalom spektrumának további szélesítésére, részint a elődökkel szemben immár n e m elsősorban a műfajra lelést, a hangvételek-retorikák hazai nyelvi próbáját célozzák meg költőink,
hanem önnön költői személyiségüket építik meg azáltal, hogy hagyományba lépés és határozott, célirányos befogadás szembesítésével érzékeltetik az
elmozdulást (mind a hazai hagyománytól, mind a befogadás tárgyától). Talán ez az a pont, amelyen túlhaladva egy-egy példa fölvázolása teheti világosabbá mondandómat.
Nemcsak Mickiewicz Konrad Wallenrod című epikus költeménye (1828) vita tárgya a kortársak és az értelmező utókor számára mindmáig, hanem
a wallenrodizmusként megnevezett magatartás is. Igaz, szűkebb értelemben
vehető nemzeti és morális szempontok árnyalják ezt a diszkussziót, amelynek lényegét Wallenrod epikus költeménybe foglalt „árulása", „renegát" volta alkotja: a színleg a Német Lovagrendhez átállt, s ott vezérként cselekvő
Konrád tudatosan vezeti vereségbe csapatait honfitársaival, a lengyelekkel
szemben. Ezúttal azonban a romantikus eposzból és annak mickiewiczi felfogásából következő tényezőkre szeretnék utalni. A romantikus eposz a XIX.
század elején legalább oly mértékben „vitatott" műfajként könyveltetett el,
mint ahogy az árulóként hazafi egyik-másik nézet szerint valójában contradictio in adiecto. A romantikus eposz diszfunkcionálissá válik például
Schelling szerint, hiszen anyagát illetően egyetemes (Mickiewicznél a lengyelség sorsdöntő küzdelme), formáját illetően parciális, mind a külső, mind
a belső forma tekintetében, nem is szólva arról, hogy a megosztott lelkű hős,
aki másnak kénytelen kiadni magát, mint aki, nem töltheti be azt a szerepet,
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amit az antikok epikus főalakjai, de még azt sem, amit Tasso Megszabadított
Jeruzsálemériek hőse. Hegel már arról beszél Esztétikájában, hogy a „mai világállapot prózai rend"-je „egyenesen ellenkezik azokkal a követelményekkel,
amelyeket elengedhetetleneknek találtunk az igazi eposz számára", és aligha
kétséges, hogy itt is az antik alkotásokról van szó. Ugyanakkor a romantikus
hősre szabott eposz - Mickiewicznél, a Zalán futásában pedig még inkább imitálja a műformát, nem utolsósorban azért, hogy „anyagát illetően"
(Schelling) megfeleljen az igényeknek. A kétségeket az e téren engedékenyebb Schopenhauer sem oldja föl. Szerinte: „Az objektívabb költészeti műfajokban, mint amilyen a regény, az eposz, vagy a dráma, a célt, az emberiség
ideájának megnyilvánítását főleg két eszközzel érik el: a jelentős jellemek
megfelelően és mélyen véghezvitt ábrázolásával, valamint oly jelentékeny
helyzetek megalkotásával, amelyekben kibontakozhatnak."
Első megközelítésben megfeleltethető a Konrad Wallenrod a schopenhaueri kijelentésnek. Hiszen a nemzeti sorskérdés Wallenrod, a költő, a kortársak, a(z irodalom)történetírás számára szorosan függ össze „az emberiség
ideájával", Konrád jelentős jellemnek nevezhető, aki alakoskodásával
a legmagasabbra tör, s a helyzet szintén jelentékenynek mondható, mind az
ellenséges felek világméretűvé dimenzionálása, mind pedig - ennek megfelelően - Wallenrod vállalása, személyisége révén. Más kérdés, hogy ama
morális dilemma: szabad-e még a legnemesebb cél érdekében is egy kevéssé nemes ellenféllel szemben kifogásolható eszköz(ök) használata, megosztotta a kortársakat (az orosz-lengyel viszonyra utalás ellenére). S éppen ez
az, ami miatt Mickiewicz romantikus eposza n e m felelhetett meg (nem is
akart megfelelni) az antik eposzokra alapított hősideál átláthatóságával, félisteni-héroszi voltával szemben támasztott igénynek, de éppen ez az, ami
„romantikus" jellemmé-művé avatta: oly külső ismérvek, mint a „regényesség", rejtélyesség mellett a személyiség nehezen fölismerhetősége,
a személyiségről hozandó döntések elhalasztódása, ennek következtében
a cselekvés(ek) többfelől értelmezhetősége. Egyben a szubjektum megosztottsága: a látható magatartásra és a titkolt szándékra - és ennek megszenvedettsége.
Az 1827-es Eger annyiban hasonló a Konrád Wallenrodhoz, hogy sorsdöntő esemény zajlik, az ellenséges táborok összeütközése jelentős esemény, és
mindehhez történelmi személyiségek „ágálnak". Ami azonban megzavarni
látszik az előadást, a renegát O m á r n a k alakja, sorstörténete, amely a félreértések, csalások és csalatások románcos, ha úgy tetszik, tassói epizódjait
lopja a hexameteres műbe. Az önnön sorsába belefáradó, elsősorban önmagával meghasonlott figura, a világok között bolyongó személyiség „ m a g á n ügye elidegenítő elem az eposzban, amelyben a személyesnek alá kellene
rendelődnie a közösséginek, a nemzetinek vagy az egyetemesnek. Ehelyett
a személyes lesz világszerűvé, n e m a sorsdöntő küzdelem vetül ki
a kozmoszba, h a n e m az önnön démonaival küszködő renegát válik emberfelettivé, lesz középpontja az emberen túlinak, a képzeletnek. Az alábbi idé-
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zetek funkcionálhatnak (nem annyira az Eger című epikus költemény, mint
inkább) Vörösmarty romantikus kozmogóniája mintaszövegeiként, sőt (mise
en abyme-jai a személyiségtörténetnek), e két részlet részint a romantika
„horror"-törekvését reprezentálja, részint a Friedrich Schlegel megfogalmazta „aphorismus" továbbgondolásával variálja az irónia „techniká"-ját, miszerint az úgy írható le, mint az ön-létesítés és az ön-megsemmisítés állandó
változása (steten Wechsel von Selbstschöpfung und Selbsvernichtung);
ekképpen az epikai hitel klasszikus és pszeudoklasszikus szabályait cáfolja, ugyanakkor visszaigazolja Toldy Ferenc föltevését, miszerint költőnk
„a psziché lajtorjájának minden fokain játszik, legsajátabb lényege szerint
regényes költő". Másutt Toldy a regényes tartalmat az antik eposz formáival
konfrontálja, aminek révén a mű paradoxiájára utal, akarattal vagy anélkül
a schlegeli romantika-képzetre célozva. A renegát Omár vágykivetülése egyben önmaga megosztott jelenét írja át, mintegy ellentétes erők (korántsem
szintézisét megalkotva, hanem) egymást rontó-építő tevékenységének tengelyébe állítva:
Mély föld gyomrába leásná
Most tetemét, oda hol csikorogva fogantatik a vas
S zordon sziklák közt dúlásra születnek az érezek.
Hol nem látni fogyó napokat, dér-vette virágnak
Porba lehullását, nem mint leszen a tavasz ősszé,
S büszke reményeknek gyémánt épülete rommá.
Létesülés és megsemmisülés „élménye" az emberi lét lehetőségeként artikulálódik, és ennek törvényei alól nincsen menekvés, mindaz, ami alkotórésze
egy/a világnak, a valóságos és a képzetes egyként ki van téve az egymással
küzdő elemek/elvek/imaginációk levésének. Figyelmeztető, hogy a műrészletben egyetlen múlt idejű igealak sem rögzíti az elképzelt, de bekövetkező/bekövetkezhető eseménysort; a jelen meg a jövő szemlélete ugyan (hitelesíthető) tapasztalatra épül, ám a feltételes módú indítással az empirikusát
olyan módon helyezi a bizonytalanba, hogy pusztán a pillanatnyitól, a biográfiaitól fosztja meg. Hiszen állandó levésben, létrejövésben képződik meg.
Mintha (az eddigieket újragondolva) August Wilhelm Schlegel költészetértelmezésének nyomába eredne a költő, és szemben a „természet fájdalmas
utánzása" elvével az emberi tevékenység törvényeiből következő, a természettel szemben tanúsított magatartásból az átalakítással jellemezhető költői „viselkedési" forma gondolódik el, amely különös egységben lép színre,
amely egység azonban a képzelőerővel teremtődik. A feltételes módú ige jelzi ennek a típusú képzelőerőnek aktivitását, az egység a tapasztalati-természeti és az emberi-emberen túli között (talán átképzeléses előadásról is lehetne szólni) alakuló látásban érzékelődik, amely a szüntelen szemlélet által reprezentálja a befejezhetetlenséget. Ennek segítségével válik - hogy ismét a német koraromantika alapterminusára hivatkozzak - progressive
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Unversalpoesie-vé (Rónay György szép fordításában: „A romantikus költészet az egyetemesség haladó költészete."). Mindehhez August Wilhelm
Schlegel 1803-ban tartott előadásából lehetne mellékelni egy passzust:
„A régiek költészete a birtoklás költészete volt, a mienk a sóvárgásé; az szilárdan a jelen talaján áll, ez viszont az emlékezés és sejtelem között ringatódzik" (szintén Rónay György fordítása). Ez azonban egy másik idézethez vezet át az Egerből, a korábbi jelen/jövő-orientáltságát itt felváltja a Schlegel által emlegetett emlékezés és sejtelem egymásba játszodása, a láttatott folyamat befejeződésének eltolódása (nyugvópontra n e m érhetése). Omár és Ida
páros jelenete, a hirtelen egymásra döbbenés előzményként és létesülésként
színre állítása a költői elbeszélés tétje:
Egykor szép szemeik sugaraiból szőve szivárvány,
A kegyelem hida volt közös érzelmöknek az ösvény,
S köztök azon, mint két várnak vendégi örökké
Egymást látogatók, a vágy, a kisded örömmel,
S rózsa szeméremnek kocsián vonakodva te jártál,
Oh szerelem s sziveik teremét felváltva köszöntéd.
A tündér hidat és alakit fölvonta irigyen
Régi hazájok az ég, s a föld kínját hagyta helyettök.
Most pillantataik, mint testvér vándorok éjben,
A sivatag mezején egymást rettegve gyanítván,
Végre megösmerik, és ámúltan visszaijednek.
Altalános, nemcsak Vörösmartyra és messze n e m csupán erre a műrészletre vonatkoztatható megjegyzés: valójában a kortárs természettudomány
is a „romantizálás" felé irányította művelőit és az érdeklődőket; a német koraromantika Gesamtkunstwerk-igénye és programja, a világ romantizálása
célkitűzésként és axiomatikusan megfogalmazódik, a befelé teendő novaiisi
út azonosul a természetismerettel, a megismerés [a szó (természettudományos értelmében] és az önmagára ismerés szintén hasonló aktusként
könyvelhető el. Ez aztán olyan következtetéseket eredményez, miszerint az
ésszel megismerhető és lényegivé tehető, meg a természetbe vetett érzelmi
pillantás egy és ugyanazon szellemi művelet két változatának tetszhet. Min e k u t á n a a racionális és az irracionális k o r á n t s e m egymást kizáró
dichotómiaként jelennek meg (és/vagy funkcionálnak), hanem egymást
korlátozó nézetként fejtődnek ki. Nemcsak Novalis természettudományos
„elkötelezettség"-ére lehetne/kellene itt gondolni, h a n e m a XIX. században
olvasott kézikönyvekre, a német koraromantikától ihletett értekezésekre,
mint amilyen Heinrich Steffensé vagy Johann Wilhelm Ritteré (aki szerint
a legemelkedettebb következtetés a priori félreértés, s korántsem kerekedh e t ü n k rajta felül). Amiként Vörösmarty (az első idézetben) lényegében természettudományos allúzióval él, méghozzá a Novaliséval oly rokon szellemben (a bányászat köréből veszi tárgyát), és amiként a másodikban föl-
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villantja a lovagi romantikát egy röpke kép erejéig, akként a romantikával
eljegyzett költőtársak (tehát Mickiewicz, Mácha, Preseren) sem igen látnak
más lehetőséget arra, hogy a személyiséget az ábrázolhatóság körébe vonják, mint a természetivel, a természetiből elvont, onnan merített mitikussal, valamint a természeti meg a történeti összevonásával megjelenített,
hozzáférhetővé tett vízió nyelviségére történő lefordítását. Meg akarod ismerni a természetet? - kérdi egy helyütt Steffens, vess egy pillantást önmagadba, hangzik szinte magától értetődően a felelet. Az Eger kiválasztott helyei éppen azt tanúsítják, hogy ebben a romantikusnak minősített magatartásban a vágy a hallucinált és vizionált természetibe vetül ki, amely viszont
a befelé vezető út során kerül az ismeretlenből az ismert tartományába.
A másodjára citált szemelvényben a mitologizálásból, a szivárvány „eredetmondá"-jából hamar jutunk a történelmibe, a várromantikába, onnan az
idillibe, hogy a kozmogóniai meg az egzotikus világát is bejárják addig,
hogy néven neveződjék a vándorút, amelynek végpontján újólag földerengjen a kezdő állapot. Mindehhez a perspektívaváltás adja a (külső) keretet:
az elbeszélőre, az egyes szám harmadik személyre bízott narráció idézetünk közepe felé egy megszólításnak, egy megszemélyesítésnek nyit teret,
s így a személyesbe vonja az elbeszélést. Ám ez a váltás pusztán időleges
kitérésnek bizonyul, hogy az előzőleg körvonalazott képanyagból kifejlődjék a tér (meg hasonlat formájában az idő). Az emberi léptékhez mérhető
m ó d o n be van határolva, ám a kép összetevői aligha a tapasztalati világra
épülést szolgálják. Éppen ellenkezőleg: a képzeletit mozgósítják ahhoz,
hogy hitelesítődjék a történet. Ilyen módon hangsúlyozódik ugyan a képzeleti (ám nem tételszerűen, inkább a képanyag minőségét tekintve), ugyanakkor nem lesz mellékes tényező (a hasonlatok legalábbis ezt látszanak sugallni) a konkrétan, magyarázólag fölfogható elem sem. Ez az állandó ideoda vándorlás természeti és a szó szoros értelmében vett emberi, kozmogóniai és az ezt a kozmogóniát teremtő nyelvi között, illetőleg a hexameterhez
mint klasszikus-antik epikai formához fűzött poétikai versalak és az ezt az
alakzatot nem szétfeszíteni törekvő, hanem a nem antik nyelvekben e verselési módból fakadó zeneiség „dualizmusa", mindez egy sosem bevégezhető nyelvi teremtés igazolódása. Babits Mihály szavaival, Vörösmarty hexameterei modern versek, „Vörösmarty zenéje"; Kosztolányi szerint költőnk „arról számol be, ami lelke előidejében és őskorában történt." Ám ez
a zeneibe átcsapó versbeszéd elsősorban ama schlegeli önteremtés/rombolás alakjait világítja át, akik a szabályszerűnek, az antik értelemben vett héroszinak, egyben a kor meghatározta morálisnak, illetőleg nemzetileg elfogadhatónak/elfogadandónak ellenképét alkotják. S a történet egészében
nemcsak vesztesként, megsemmisülőként hagyják el a jelenések színpadát,
h a n e m eleve vesztesként lépnek be a színpadra, s így az esélytelenek lázadásával kísértik meg a kitörést mindenféle normatív rendszerből, a maguk
kis elbeszélését szegezve a nagy eposzi elbeszélések ellenébe. Csakhogy e
„kis elbeszélések" nem pusztán „románcos"-ak, hanem oly mértékben
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szubjektívek, hogy még az ősköltészeti-őstörténeti, krónikákkal igazolt esemény/cselekményfejlesztési „technikákat" is ö n n ö n világszemléletükhöz
igazítják; egyszerre utalnak vissza az események „előidőbeli"-ségére és jelenkorúságára, ezzel újra meg újra a költészet egyetemességét és progreszszív voltát hangsúlyozva.
A szlovén költő, France Preseren szintén azt az utat kezdi járni, amit Vörösmarty; s bár n e m honfoglalási, mégis korai történeti tematikával kísérli
meg átírni a szlovén önismeret egyoldalúságait. A nemzeti eposz iránti
igény a szlovéneknél sem hagy alább, a probléma összetettsége azonban a
Vörösmartyénál nyilvánvalóbb. Ugyanis Preseren a pogány-keresztény
(testvér)harcot állítja műve epikus részének középpontjába, névadásával
(Crtomir) a főhős jellemének eldönthetetlenségére céloz: a „crt" ördögöt,
a „mir" békét, de világot is jelent a szláv nyelvekben, az efféle névadás természetesen részint nyelvújításként tarthat számot az említésre, részint a világot és világhoz való viszonyt tematizáló költői aktusként (Crtomir szerelme Bogomila „istennek kedves" névre hallgat). Ez utóbbiról: a költői világteremtés párhuzamos egy n é p és reprezentánsa sorstörténetével, amelyben
a pogány (szláv) és a keresztény (eredetileg nem szláv, s a zarándokút céljaként megjelölve: itáliai) tényező csap össze, az eseményes, terzinákban
elbeszélt részben közlésekre, utalásokra hagyatkozva, földerengtetve a sorsot, sorsát kihívó, vesztésre-boldogtalanságra ítéltetett ágens „démoni"
figuráját, míg az ottava rima Tassótól és/vagy Byrontól adaptált, anyanyelvivé poétizált alakzata részint az együttérző-haragvó természet líráját adja,
részint a reménytelenség, lemondás elégiába hajló párbeszédét prezentálja, a lezáratlan befejezés pedig úton levésre küldi Crtomirt. Az n e m állítható, hogy ezek a különnemű léthelyzetek a következetes szigorral végigvitt versforma és versdallam révén ne alkotnának harmóniát (harmóniát
olyan értelemben, ahogy August Wilhelm Schlegel az új zene uralkodó elvének véli); ez a költészetben, a nyelv által létrehozott, kikényszerített harmónia annál élesebb kontrasztot alkot a hősalkotás révén kibukó személyiség-felfogással, amely az identitás nem-létében, a disszimulációban, az
alteritásban és a különbözésben jelölhető meg, és így a szonettből (amely
az ajánlás szerepét tölti be), az eposzi méretű küzdelemből (mint volt róla
szó: terzinákban elbeszélt esemény) és a keresztelésből (e részről lásd följebb) álló Keresztelés a Szavicán ugyan organikus egészet formál, ám (igen
közel Novalis és Friedrich Schlegel gondolataihoz) éppen a hős jellemének,
az elbeszélői nézőpont irányultságának és értékelő jellegének (mai) eldönthetetlensége legalábbis kétségbe vonja az egészelvűségből egyenesen következő „szép egység"-et, és felszámolhatatlan akadályokat gördít a problémakört eldöntő/meghatározó elemzés elé. így nemcsak Crtomir megítélése
adhat egymással szöges ellentétben álló kicsengéseket Preseren művének,
h a n e m a befejező szakaszok értelmezése is: katharzisként kell-e olvasnunk
a főhős lemondását, megbékélésnek, kiegyenlítődésnek, avagy a romantikus protagonista létkudarcának, egyben heroizmusának, hiszen a történe-
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lemmel vette föl a harcot, nem nyugodván bele abba az egészelvűségbe,
amit az (európai) univerzalitásba való belépés jelenthet. A váltás persze
nem elsősorban terminológiai jellegű, ám az antik istenek fölcserélése a kereszténységgel a természetelvűségnek egy rögzített időponttól számított
történelemelvűséggel való fölcseréléséhez vezet. Ennek viszont a romantikus jelen költészete szempontjából lehet roppant jelentősége, részint mégis terminológiai, hiszen a jelképek/mitologémák „poétikáját" minősítheti át, részint ideológiai, különös tekintettel Preseren szituáltságára a kortárs szlovén kispolgári/polgári és szellemi környezetben (és itt nem kizárólag életrajzi vonatkozásokra utalok, azokra a legkevésbé, sokkal inkább
a Preseren-művek befogadástörténetére, amely pontosan jelzi, miféle nyelvinyelvészeti-költészeti-retorikai előfeltevések újragondolása, átírása, „félreértése" volt szükséges ahhoz, hogy Preseren közvetlen kapcsolatot építsen
ki a koraromantikus gondolkodással), részint szorosabb értelemben vett
poétikai, amely a költői világteremtést műfaji destrukcióval/konstrukcióval
vitte véghez. Amit olyképpen (is) értek, hogy Preseren a meglehetősen gyér
szlovén hagyományt akképpen teremtette meg, hogy barokk kori történeti
forrásokat szembesített a német koraromantika felől üzenő költészet-, és
Byrontól asszimilált hősfelfogással, és ezekből az igencsak különnemű elemekből alkotott továbbgondolható szlovén hagyományt. Kosztolányi Dezső
a Zalán futásáról vélte azt, hogy Vörösmarty „néhány történelmi adatból,
források és alakok nélkül hőskölteményt" komponált, ám legfőbb stimulusnak, illetőleg műszervező erőnek „tulajdon lírai gazdagság"-át jelöli meg.
Ehhez hozzáilleszthető ama (kora) romantikus gondolat, amely a szintézist
olyan műfajban fedezte föl, amely nem pusztán a különféle költői műnemeket, hanem a költészettel rokonítható, rokonítandó más gondolkodási
területeket (például a bölcseletet) a költői alkotás részének tekinti. A romantika műfaja költészet-, szöveg- és tudományközi. Minek következtében
ezek a műfajok akképpen élik életüket, hogy a részek egymáshoz való viszonyát a kontaminálódás jellemzi, egyik terület áthatja a másikat, pontosabban szólva: ebben a közös műfajban nyerik el igazi létüket, össze/egybeolvasva lesznek/lehetnek poézissé. A költészet „szétkülönült műfajai"nak (Rónay György fordítása) egyesítése és feldúsítása az egyetemes regényt eredményezheti (universeller Roman), amely függetlenítheti magát
minden valós és eszményi érdektől, a költői reflexió szárnyain lebeg, méghozzá az ábrázolt és az ábrázoló között a középen, ez a reflexió hatványozódik újra meg újra, és mintegy a tükrök végtelen sorában sokszorozódik.
Preseren versformájú költői regénye, amely szinte letudja a cselekményt,
hogy a reflexiót erősítve az öntükrözés folyamatába léptesse az előadást és
az előadásban körvonalazódó főszereplőt, a közvélemény eposzi igényére
válaszol, hogy az eposzi hagyományt újjáírva az új romantikus nyelv/terminológia poézisét alkossa meg. Minek következtében egyfelől megnyitotta
a nemzeti irodalom számára az eposz, az epikus költemény lehetőségét,
másfelől olyan művet hozott létre, amely alkalmasnak bizonyult a kanoni-
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zálódásra, arra nevezetesen, hogy ünnepelt, mércének használt, sokat idézett darabja legyen egyfelől a nemzeti gondolkodástörténetnek, másfelől az
utókor szövegközi törekvéseinek.
Karel Hynek Mácháról jórészt mindazt el lehetne mondani, amiről eddig szó volt, s leginkább a verses szövegnek a zeneiségre átállítása az,
amely a kissé homályosra sikerült eseménytörténettel szemben a költészet
belső logikájára hívja föl a figyelmet. A kutatás bőséges forrástanulmányaival szemben a leginkább Mukarovsky „iskolát" csinált strukturalista
elemzése segített abban, hogy a Május című líriko-epikus mű valóban elfoglalja a helyét a cseh, m a j d a közép-európai irodalmak hasonló alkotásai között. Az összehasonlító irodalomkutatás feladatává vált, hogy a Májust ne csupán a szláv irodalmak együttesében lássa, hanem ott, ahol
a leginkább kitetszenek értékei, a romantikus verses epika európai hatástörténetében.
A természeti meg az individuális egymásra vetülését már a cím előlegezi, amely fölfogható a cseh barokk egy művére való visszautalásképpen,
a kortárs francia poézissel, Musset-vel való együttgondolás horizontjában
(Mácha Május a 1836-os, Müsset Les nuits-je 1835-1837-es, benne a májusi
éjszakáról - bizonyosan n e m tudtak egymásról a költők), de az első nyolc
sor utolsó, egytagú szavainak összelátása révén a romantikus téridős szemlélet megnyilatkozásaképpen is. A cím ugyanis időt jelöl, amely térré változik a poémában, az említett bevezető nyolc sor rímpárjában a május
a ligettel rímel (máj-háj), de hamar megneveződik az idő is, hogy aztán ebben az imaginárius, bár kimondott szókörnyezetben bontakozzék ki a korszak felháborodását kiváltó történet, amely semmiképpen nem felelt meg
(sem morálisan, sem az epikus költészettel szemben támasztott követelményeknek megfelelően) az 1830-as évek cseh irodalmi közvárakozásának.
Ám ennél lényegesebbnek tetszik az a generációs konfliktus (apa-fiú ellentét), amelyre ugyan a régi-új szembefeszülés nem illeszthető, de amely az
elfogadott-kitagadott, hatalmi-lázadó, társadalmi-természeti dichotómiák
mentén többet mond, mint ami az eseménymenetből közvetlenül kiolvasható lenne. Annál is inkább, mivel főszereplő a táj, személyes és megszemélyesített olyanformán alkot egységet, jut el a harmóniához, hogy a cselekmény „szintjén" létrejövő harmóniátlanságra reflektál, a külső és a belső világ ki/megbékíthetetlenségét, így a természeti létté válás kiengesztelő
voltát reprezentálja. Az egység nem az ellentétek feloldódása révén kap
(nyelvi) alakot, hanem magában a nyelvben konstituálódik, mint az egyetlen instanciában, amely (a természeti körforgáshoz némileg hasonló módon) a szüntelen létrejövést képes tematizálni. A rablóromantika legfeljebb
távoli üzenetként vonja be Mácha Májusát egy motívumtörténeti sorba,
amelynek elején talán Schiller Haramiák]a olvasható. Az erdőbe száműzött
haramia, aki megcsalt szerelmes, s csalódásáért áll bosszűt a csábítón (aki
történetesen az apja), a természetiből kiszakadó, m a j d a természetibe viszszataláló személyiséget reprezentálja. A pompázatosan zenei leírások, beté-
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tek részint a természetinek az antropomorfizációi, részint poétikainak, zeneinek, bölcseletinek, kiváltképpen kontemplatívnak, valamint irodalomés szövegközinek (a cseh barokknak, Byronnak, talán még Mickiewicznek)
összegződései - ismételve a korábbiakat - olyan műformában, amely az
universeller Roman lehetőségeit lépteti be a verses epikába. A regényesség, a
titokzatosság, a szaggatottság, a disszimuláció ugyanakkor a Mukaíovsky
által bemutatott, „kötött", erőteljesen megszerkesztett, ismétlésekkel „zeneileg" szegmentált külső szerkezetben jön létre, szinte példaszerűen reprezentálva azt az organikusságot, amely a német koraromantikában fogalmazódott meg. Továbbhaladva: a szaggatottság, a disszimuláció a főhős belső világában, monológjaiban nyilatkozik meg, éppen a tájba lépéskor dereng föl a másik lehetőség, a másik állapot, amely jóval több, mint az érzékenység idilli elképzelése; valójában a harmónia képzete kap nyelvi alakot.
Preseren tája sem ellenséges, pusztán Crtomir többszörös „öntükröződése"
teremti meg a megfelelést a belső és a külső háborgások között; Mácha főszereplője tépettségének, üldözöttségének, meghasonlottságának a természeti ellenképe; a társadalmi egyirányúságával, viszonyrendszerének majdn e m egyneműségével szemben a természeti a sokrétű, a differenciált, ennek következtében a többjelentésű, a meghatározhatatlan. Feltehetőleg
mind a négy emlegetett műre elmondható, hogy a külső világ állandóan
meg kívánja határozni a főszereplőt, beállítani egy, társadalmi-nemzeti
rendszerbe (itt eltérnek a művek), míg a főhőseink legföljebb elszenvedik
a meghatározásukra törekvő környezetet, maguk még önmaguk számára
sem bizonyulhatnak meghatározhatóknak, így semmiképpen nem rendelkeznek kötött pozícióval, még talán szilárd jellemmel sem, hiszen n e m
azok, akiknek hiszik őket, de azokká sem válhatnak, akikké szeretnének
válni; legföljebb haláluk fejezhet be egy történetet, amely befejezés n e m
mondható költői igazságszolgáltatásnak.
Idáig (újra) olvasva dolgozatomat, kétség támadt bennem. Vajon az, amit
az egyik költőről leírtam, nem volna ugyanúgy vagy majdnem ugyanúgy leírható a másikról, netán a harmadikról? Nem járok-e körbe, ahelyett hogy
valahonnan valahová elérkeznék? Bár ez éppen nem volna a Schlegel-fivérek
kritikai szemléletének ellenére. Olykor az a benyomásom támadt, mintha leszámítva a kétségtelen nyelvi, közvetlen nemzeti irodalmi „előzményeket",
túlságosan egymás közelébe hoztam volna az egy nemzedékbe tartozó, ám
különféle személyes, nemzeti, európai, történelmi eseményekre, táji változatokra, klasszicizmusokra, bölcseleti ajánlatokra reagáló szerzőket. A kiválasztott művek nem esetlegesek, a verses epika kérdése perdöntő jelentőségű, ám más műfajokra, más irodalmakra is ki lehetett volna tekinteni, be
lehetett volna vonni a vizsgálatba Petar Petrovic Njegos Gor ski vijenacát (Hegyek koszorúja, 1847), amely dramatizált eposzként is elemezhető, Mickiewicz, Mácha és Vörösmarty nemzeti tragédia-kísérletei mellé pusztán
Preseren levélbeli érdeklődését párosíthatjuk, egyszóval az erőteljes különbözésekre ezúttal nem vagy alig figyeltem.
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Igaz, mindenféle összegző jellegű elemzés szembenéz efféle veszedelmekkel. S azt sem tagadom, hogy Vörösmarty regionális szituáltsága, amely eddig nem tárgyaltatott a kellő terjedelemben, jobban foglalkoztatott, mint
nemzeti irodalmi helye, s lényegében ugyanezt állíthatom a többi költőről és
műről. Némileg rövidre záró tézisemet úgy fogalmazhatnám meg: költőink
ugyan korábbi, az irodalmi „divat"-ban visszaszorulni tetsző esztétikai/műfaji problémákat tematizáltak elemzett műveik révén, ám ezt a koraromantikus költészetfelfogást szembesítették a nemzeti irodalmi közvárakozással
és az általuk (re)konstruált nemzeti irodalmi hagyománnyal, ekképpen voltak képesek továbbírni a verses epika poétikáját.
Az orosz formalisták szókincsével élve, a dezautomatizáció és az automatizáció „dialektikájában" voltak érdekeltek, egyszerre alkottak rendszert és
tagadták a rendszert. így lettek korszerű alkotók, így romantizálták a nemzeti irodalom világát.
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Imre László

Az irodalomalapítás
műfaji hierarchiája és Vörösmarty
pályakezdése
„Of many factors determining canon,
genre is surely among the most decisive."
A. Fowler

A Kazinczy-korszak lezárultával, az 1820-as évek végére talán a kortársak
számára is megmutatkozik már, hogy Kisfaludy Károly, Kölcsey és Vörösmarty közül kerülhet majd ki az új korszak meghatározó költője-írója. Hármójuk „irodalomalapító" ambíciója (ha egyáltalán indokolt esetükben ilyesmiről beszélni) tökéletesen eltérő, akárcsak műveltségük és alkatuk. Egy
nemrég készült (még meg nem jelent) dolgozatunkban 1 arra hívtuk fel a figyelmet, hogy Kisfaludy romantikus irodalomalapítása a teremtés-állítás
gesztusai mellett milyen nagy mértékben hordozza a visszavevés-megkérdőjelezés jegyeit, az önparodizálás szkepszisét.
Sok más példa mellett jellemzőnek mondható az eddig némi lebecsüléssel anekdotikus rögtönzésként kezelt Bánkódó férj, mely a szinte kötelezően érzelmesen-patetikusan feldolgozható téma (szép példája ennek Kölcsey Dobozija) játékos megkérdőjelezése. Ö n n ö n Mohács című nagyhatású
és nagy súlyú elégiájának sorával („Hány szűz fonnyada el zsarlónk buja
karjain ekkor") rejtett polémiát folytatva tragikus-heroikus beállítás helyett a nőrabló tatár groteszk-szánandó sorsát írja meg. Ez azonban n e m
kevesebbet jelent, mint hogy az irodalmi sémákkal való szembehelyezkedés a műfaji határok átlépésének formáját ölti. Humorosan rezignált,
ugyanakkor kihívóan illúziótlan emberszemlélete e versecskét a modern
novella közelébe viszi. Ezzel mintegy a nőrablásnak (vagy a nőrablás véres
megakadályozásának) patetikus-romantikus témáját merőben „irodalom"má minősítve át. Ez az önmaga szövegének irodalom voltára reflektáló attitűd b e n n e volt ugyan már a Dorottyaban és benne lesz a (Kisfaludy Károly humoros-parodikus kisprózájának sokban adós) A helység kalapácsában, igazán nagyszabású, egyfajta (Fowler kifejezésével) alternatív curricu-

1

Imre László: A romantikus irodalomalapítás ambivalenciái (Kisfaludy Károly). Kézirat. (Közlésre szánva a Studia Litteraria 2000. évi kötetébe.)
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lum 2 szerepét viszont csak a Bolond Istók, A délibábok hőse, s általában a verses regény irodalmiasságában nyeri el.
Kisfaludy Károly romantikájának ez az ambivalenciája a maga korában
viszonylag kevés figyelmet gerjesztett, ezért az új korszak műfaji hierarchiája is viszonylag szegényebb vagy legalábbis egyoldalúbb lett. Ha Kölcsey
1821-es Dobozija, és Kisfaludy 1830-as Bánkódó férje mellé állítjuk Vörösmarty pályakezdő, de már érett művét, a Cserhalom címűt (1825), amelynek tárgya szintén nőrablás (mind Kölcsey, mind Kisfaludy témakezelésétől gyökeresen eltérő módon), akkor e tamatikai analógiában, s a három jellemző módon különböző feldolgozásban (mint cseppben a tengert) tükröződni láthatjuk akár az irodalomalapítás háromféle modelljét is. Kölcsey Dobozija
a klasszicizmusból a romantikába való átmenet jegyében születik. A Bánkódó férj n e m egyszerűen antiromantikus, hanem (vállalva ezzel a terminussal
az anakronizmus sutaságát) antiirodalom, hiszen e művel (és sok más
önironikus, önreflexív játékával) lebontja azt, amit maga is a legteljesebb
művészi meggyőződéssel és ihlettel épített és épít. A Cserhalommal Vörösmarty meghaladja a reflektálatlan romantikát, s Árboc szerelmének mélabús története, valamint a hazafias tematika révén (egy kicsit a Zalán futását
ismételve meg) új viszonylatot épít ki, a megelőző műfaji hierarchiából hiányzó változatot teremtve.
Szajbély Mihály legutóbb, Vörösmarty Toldi-történeteiről szóló tanulmányának a bevezetésében érint hasonló törvényszerűséget. Greguss Ágost
A szépészet alapvonalai című, 1849-ben megjelent művére hivatkozik, melynek fejtegetése szerint ha a „költő magához öleli nemzetét, a nemzethez öleli magát, s művében párosítja nemzete jellemét saját jellemével", akkor éri
el a költészet az egyetemesség azon fokát, melynél magasabbra már nem is
emelkedhetik. „Mindennek alapján már tökéletesen érthető, hogy miért értékeli többre Greguss az epikus költészeten belül az egyedi (szubjektív) költészet kialakulásának irányába mutató lantos történeti költészetet, és miért
lesz abból a hőskölteményből, amely évszázadokon át a műfaji hierarchia
csúcsán állott, a fejlődési sor elején helyet foglaló képződmény. A klasszicizmustól örökölt műfaji hierarchiával való radikális szakítás mögött ott áll
a megelőző másfél-két évtized alapvetően átalakult irodalmi gyakorlata." 3
A nőrabló, vad k u n Árbocot gyöngéd kiengeszteléssel eltemető Etelke törté-

2 Fowler leírása szerint a kánonok szisztematikus preferenciák révén válnak szelektívvé, így alkotván meg azt a hivatalos értékrendet, mellyel szemben alternatív curriculum, azaz ettől eltérő kánon gyanánt léteznek az „észre n e m vett", a tananyaggá nem
vált művek „sor"-ai. Ilyennek véljük mi a verses regényeket, s azt megelőzően sokmindent, például Kisfaludy Károly parodikus, önreflexív kísérleteit. Alastair Fowler:
Kinds of Literature (An Introduction to the Theory of Genres and Modes). Oxford,
1997. 215.
3 Szajbély Mihály: Vörösmarty Mihály Toldi történetei. Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/3-4, 358.
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nete valóban újdonságot jelent, de olyat, amely nem hasonlít a Kisfaludy
Károlyra jellemző ambivalenciára.
Horváth Károly a romantikus epika kulcsművének tekinti a Cserhalomot.
A fordulatot ő a Zalán futása megjelenéséhez köti, melyet Kazinczy, illetve
klasszicistának minősíthető köre már idegenkedéssel fogad. Kétségtelen,
hogy az 1826-os Aurorában már nyoma sincs a klasszicista maradványoknak, a régebbi költők írásaiból is azokat vette fel a szerkesztő, amelyek
a nemzeties romantika ízlésével összeegyeztethetők voltak. 4 Ennek a kötetnek immár Vörösmarty a fő erőssége. „Mindez már igen fejlett ízlésbeli tudatosságra vall mind a szerkesztő, mind a munkatársak részéről. Ez a fejlődés azonban írói manifesztumok, az írói célokat világosan megszövegező
nyilatkozatok nélkül megy végbe. A régi iskola írói is inkább hallgatásba,
vagy semmitmondásba rejtik ellenérzésüket, megvalósul a magyar romantika olyan polémiák nélkül, mint amilyeneket a francia, az olasz, az orosz
vagy a lengyel irodalomban vívtak az írók." 5 A romantikának ez a fajta, manifesztumok nélküli, mintegy „néma" hatalomátvétele erősíthet meg abban,
hogy a műfaji hierarchia átrendeződésében kell keresnünk az új korszak
kezdetét, azaz az irodalomalapítás feltételeinek létrejöttét.
A Kisfaludy Károly-féle ambivalens irodalomalapítás a maga önmeghatározásához annak parodikus kifordítását is mellékelte. Vörösmarty esetében
ezt két évtized múlva egy újabb innovatív paradigma (Fowler kifejezése) jegyében Petőfi végezte el. (Mint Fried István kimutatta, A helység kalapácsa
a Zalán futásának egyértelműen parodikus lebontása. 6 ) Talán ilyesmire célzott Horváth János, amikor azt írta, hogy Kisfaludy Károly tréfálkozva és nevettetve Széchenyi számára tört utat. 7 Amit mi ezúttal mondani kívánunk,
az nem más, mint hogy Vörösmarty mindezt tréfa és paródia nélkül (illetve
tréfa és parodikus elemek viszonylag elhanyagolható mértéke mellett) kísérelte meg, aminek megvoltak a maga műfaji és hangnembeli következményei, illetve ami azon másfél évtizedes korszak jellegét határozta meg, mely
Kisfaludy Károly halála és A helység kalapácsa közé esett. A Vörösmarty
„uralta" másfél évtized során szükségképpen háttérbe szorult parodikus
vagy irodalmias horizontváltások szórványosan fellelhetők ugyan, hiszen
mindennek európai ihletői, Sterne Tristram Shandy]e, illetve Byron Don
]uan]a n e m ismeretlen nálunk az 1830-as években. A valóságillúzióval szembeni ellentechnikák azonban csak A helység kalapácsában, s még inkább
Arany 1850-ben elkezdett Bolond Zsidajában alkotnak rendszert. Vörösmarty

4 Horváth Károly: A klasszikából a romantikába (A két irodalmi irányzat Vörösmarty
első költői korszakának tükrében). Budapest, 1968. 360.
5 Horváth Károly, i.m. 360.
6 Fried István: „Példádon okuljanak a késő unokák" (A helység kalapácsa mint paródia). Irodalomtörténet, 1987-88/2, 224-252.
7 Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai. Budapest, 1955. 80.
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egynémely hasonló indítást egy-két kitüntetett műfajának esetében átlényegített alkatelemmé változtat. Ismeretes például, hogy a Vanitatum vanitasról,
mely (igaz, a Kisfaludy Károly-féle ambivalenciától elütő módon, de mégiscsak) eltér az affirmativ beszédmódtól, s ezzel többekből (főleg Bajzából) ellenkezést váltott ki, Vörösmarty n e m nyilvánított véleményt. Viszont a Csongor és Tündében, annak sokrétű világképében a Vanitatum vanitasszal rokon
kételyek és filozofikus humor nyilatkozik meg. 8 Zentai Mária még tovább
megy, amikor arra mutat rá, hogy A vén cigányban meg a „Noé bárkája" értelmezhető ironikusan, akárcsak az Előszó „új világ"-a. 9
Miközben az irodalomalapítás lehetséges modelljei közül a Vörösmartyé látszik (már csak költői formátumánál fogva is) leginkább előre mutatónak,
kétségtelen, hogy az 1820-as évek derekától számítható új korszak (mely
- akár véletlen ez, akár nem - egybeesik Széchenyi fellépésével) a modern
nemzettudat kialakulásának is új fázisát hozza meg. Herdernek az az axiómája, hogy az egyes (pontosabban minden) kultúra létjogát elvi egyenrangúsága biztosítja, magában foglalja azt a konklúziót is, hogy minden nyelv saját
világot teremt, amely szükségszerűen tér el más nemzetek nyelvétől és irodalmától. 10 Ennek - az adott esetben magyar - kultúrának a létezése a múltjától nyer ösztönzést és hitelesítést (mint ezt mások mellett Kölcsey is vallotta). Jövője viszont az elvi egyenrangúság alapján prognosztizálható, azon
gazdagság és életképesség jegyében jósolható meg, amely a műfajok rendszerét, kölcsönös egymásra hatását tételezi fel. Ebben gondolkodik Kazinczytól Toldyig mindenki, aki a sokféleség, az osztódó többműfajúság jegyében képzeli el irodalmunk jövőjét.
S bár nem érezzük magunkat kellően felkészültnek arra, hogy állást foglaljunk abban a vitában: a műfajok rendszerének működése mutat-e analógiákat a hidrosztatika elveivel,11 valószínűsíthető, hogy az új műfajok, műfaji
változatok szaporodása széttagolódó hangsúlynyomatékokkal, az ezzel ellentétes tendencia figyelem- és energiakoncentrációval jár együtt. Vörösmartynál az indulás felölel lírát, drámát, epikát, kazinczyánus és deákos klasszi-

8 Taxner-Tóth Ernő: Kölcsey és a fiatal Vörösmarty. Irodalomtörténet, 1982/2, 294.
9 Zentai Mária: Vörösmarty Mihály: Az emberek. Irodalomtörténeti Közlemények,
1986/1, 105.
10 Gondolatmenetünk egyik ihletője: Szegedy-Maszák Mihály: A magyar irodalmi romantika sajátosságai. In: uő.: „Minta a szőnyegen" (A műértelmezés esélyei). Budapest, 1995. 123.
11 Fowler vitába száll azokkal a teoretikusokkal, akik szerint az irodalom mérete (kiterjedése) állandó, akárcsak a folyadékoké, viszont az alakváltozásokra nagyon is fogékony, azaz a műfaji újrafelosztódás (redisztribúció) az adott, változatlan méreten belül játszódhat le. (Fowler, i.m. 227.) Ez pedig annyit jelent, hogy ezen koncepció szerint a műfajok osztódása korlátozza fejlődési, terjeszkedési lehetőségüket, minthogy
az adott irodalmi korszak befogadó képessége (a közönség és a kritika általi felfoghatósága) nem tágítható a végtelenségig.
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cizmust, romantizált Shakespeare-inspirációkat és németes szentimentalizmust, ami épp elegendő ahhoz, hogy új kánont alakítson ki. A 30-as, s különösen a 40-es évekre azután Vörösmarty megszólalásmódjainak, műfajainak
száma rögzül, sőt csökken, s az erőkoncentráció klasszikus művekhez vezet.
A nagyjából 1825-ig érvényes kánon felbomlása, amelyet a romantika diadalának is mondhatunk, nem valamiféle robbanásszerű fordulat (miképpen erre Horváth Károlyra hivatkozva már utaltunk), hanem műfajok és ízlésirányok meghatározott rendjében beállott változás. Amint Tóth Dezső rámutat, az irodalommal ismerkedő Vörösmartyt Baróti Szabó Aeneisének,
Rájnis eklogáinak, Virág horatiusi ódáinak és költői leveleinek hatására
nemcsak az ősi római erényeket visszaállítani kívánó Vergilius és Horatius
regenerációs múlt-kultusza bűvöli el, h a n e m eleve lenyűgözi a formák és
műfajok sokfélesége: honfoglalási eposz és episztola, hexameteres epika és
pásztoridillek, ódák tarkaságának egységet adó szisztémája talán első meghatározó benyomása az irodalomról mint rendszerről. 12 Ez a rendszerszerű
irodalomélmény abban a tekintetben is hatással lehetett rá, hogy (közismert
módon) epikája és drámái lírával telítődnek, drámái és lírája a tanító költészet filozófikumával, vagy hogy (amire Rohonyi Zoltán hívta fel a figyelmet)
a hagyományosan a drámához kötött beszédmód, a dialogicitás a lírában jut
szerephez nála az ún. drámai monológ műfajában. 13
A műfajok hierarchikus elrendeződése tehát az iskolai besorolások és a
kritikusi deklarációk ellenére mobilnak mondható annyiban, amennyiben
például a Zalán futása eposz volta mellett is számtalan nem eposzi jeggyel
bír, sőt adott esetben éppen ezek válnak szignifikáns vonásaivá. A műfaji repertoár - ismeretes módon - minden korban viszonylag szűk. Ennélfogva
amit a kritikusok és az olvasók lelkesen fogadnak, lehet éppenséggel az, ami
az adott mű hierarchikus pozíciójának ellentmond. (Azaz nem eposzi jellege miatt ünneplik az eposz volta miatt a hierarchia csúcsán álló művet.) Ennek n e m mond ellent az, hogy a műfaji normák (természetesen) hatást gyakorolnak a költőre (az eposzi előírások a Zalán futását vagy a Cserhalomot író
Vörösmartyra), miközben egy adekvát formában teret még n e m kapó szubjektivitás megnyilatkozását segítik elő.
Ez a líraiság nem elsősorban valamiféle vallomásosságot jelent, hanem
azt, amit Horváth János egyetemes lírai részvétnek, Barta János metafizikai
világélménynek mond. „Csakis ez érteti meg lelkének hallatlan szemléleti
gazdagságát és hangulati bőségét. Ez a gazdagság: szomjas hozzátapadás az
ént befogadó világmindenség végtelen, kifürkészhetetlen tömkelegéhez." 14
Alapvető élménye Vörösmartynak a valóságsíkok váltása, a „világbamerülő

12 Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály. Budapest, 1972. 12-13.
13 Rohonyi Zoltán: A klasszicista kánon revíziója és a monológlíra. Irodalomtörténet,
1999/1, 3-4.
14 Itt és a továbbiakban: Barta János: A romantikus Vörösmarty. In: uő.: Klasszikusok
nyomában. Budapest, 1977.
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részvét vándorlása az egyes síkok között." A metafizikai síkba vegyülő reális színfolt példájára a Cserhalomból hozza fel Barta János azokat a sorokat,
amelyekben az ősz Ernyei siratja elrabolt leányát:
Sírba ha tettem volna magam, hogy mélyen az undok
Földnek alatta hever, tudnám; ha zajába sodorván
A Duna nyelné el, tudnám, hogy szőke habok közt
Tagjait úsztában pusztító halsereg űzi.
A szöveg metafizikai telítettségének következménye, hogy az „egész emberi életet átvetíti a heroikus küzdelmek síkjára... Keresi a magyar történelemnek azokat a szakaszait, amelyek ezt az élményt aktualizálják. (Őstörténet, honfoglalás, török hódoltság - eposzban és drámában.) Kínzó metafizikai látomásaitól kíván szabadulni - ezért olvad bele a nemzeti közösségi élet
formáiba: közhangulat íratja vele a Zalánt, a szent öröm, a nemzet egyetemével való eksztatikus együttérzés."
Ugyanezt a jelenséget, egyébként szintén hitelesen, úgy írja le Tóth Dezső, mint a hagyományos műfajok romantizálását: Kölcseynél ez vezet el a
nemzeti történelem vizionárius megidézéséhez (Rákóczi, hajh..., Rákos), Kisfaludy Károly Mohácsa hoz, az óda, a himnusz, a ballada, az elégia, az epigramma (Vörösmartynál A három egyesült fejedelmekre) romantikus átalakulásához. 15 A romantikus műfaji hierarchia tehát nemcsak a műfajok újfajta elrendeződését jelentheti (például a regény és a rapszódia felértékelődését),
hanem a hagyományos műfaji normáktól elütő, romantikus műfaji változatok speciális sorát. Ebből a szempontból tehát m a j d n e m mindegy, hogy a
kor reprezentatív műfajának tekintett eposzban a klasszicizmus, sőt az antikvitás örökségét érzékeljük inkább vagy az ossziáni vonásokat. (Nem lehetetlen, hogy az Osszelt író Arany János e két alkatelem egyesítés helyetti
választó szembeállításával is időleges összetartozásukat hangsúlyozta.) Fontosabb az, hogy Osszián nélkül a görög-római hősköltemény kellékei unalmassá, iskolássá válhattak volna. Ugyanakkor a homéroszi-vergiliusi elemek
nélküli ossziáni csapongás kontroll és kompozíció nélküli búsongássá eshetett volna szét. Eme kiegyenlítődés hangzásbeli megfelelője a hexameter által megfékezett leírások hangulatisága. Vörösmarty tehát nem úgy alapít irodalmat, hogy komolyan vett romantikus műveit tréfás-parodikus formákkal
kérdőjelezné meg, mint Kisfaludy Károly, hanem hogy hagyományos és újszerű vegyítésével új, romantikussá tett, szubjektivizált epikus műfajok
rendszerét alkotta meg.
Igaz, a reneszánszból származik az eposznak az a felfogása, hogy mint
genus mixtum sem n e m tiszta elbeszélés, sem n e m tiszta líra vagy drá-

15 Tóth Dezső, i.m. 43.
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ma.16 A Zalán futása vagy a Cserhalom esetében azonban nem erről van szó,
hanem valójában egy byroni-lermontovi, mélabús, romantikus szerelmi történet van mintegy „belefűzve" az antik eposz vázába, ami által új alműfaj, s
persze új műfaji rendszer áll elő. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy Vörösmarty életművének műfaji rendjében nem önállóan szerepel a szentimentális epika, hanem az eposz elemeként. Azaz tulajdonképpen meg van fosztva szentimentális epika jellegétől, ahogy klasszikus eposzról sem beszélhetünk nála, minthogy Árboc vagy a Délszaki Tündér története abban így elképzelhetetlen volna. Az a kérdés pedig alighanem megválaszolhatatlan,
hogy Árboc és a Délszaki Tündér alakja, sorsa hozza magával Vörösmarty
páratlan gazdagságú nyelvi fantáziájának képeit, vagy ez a (leegyszerűsítő
módon romantikusnak nevezhető) képzeletvilág volt a meghatározó, s mint
ilyen, nem volt féken tartható az antik eposz keretei között, s igényelt magának olyan, új érzékenységű históriákat, melyeknek elbeszélése, illetve a hősök beszéltetése során megnyilatkozhatott.
Előáll tehát az 1820-as években az a műfaji hierarchia, amely nem művek
és antiművek, nem romantikus alkotások és paródiáik dichotómiája révén
tesz szert sajátos dinamikára, hanem korábban nem párosított beszédmódok (antikos klasszicizálás és romantika) jellegadóvá emelése folytán. Részigazságot állít tehát az, aki továbbra is az eposzt látja a műfaji hierarchia
élén. Hiszen ez az eposz olyan „sosem volt" eposz, amely csekély hasonlóságot mutat még a négy évtizeddel későbbi, utolsó magyar eposszal, a Buda
halálával is. A műfaji rendszer nemzeti originalitása tehát ezúttal is importált elemek speciális egymás mellé rendelése, hazai hagyományrétegekkel és
feladatorientációval történő társítása révén valósul meg. (Horváth Károly
mutatott rá arra, hogy már a kamasz Vörösmarty antik mintákat követő versei nemzeti feladatok megsejtései. 17 )
Vörösmarty tehát nem elsősorban azért tekinthető irodalomalapítónak,
mert mindhárom műnemben az egyetemes magyar irodalom csúcsműveit
produkálta (Csongor és Tünde, Szép Ilonka, Előszó) viszonylag szerves egység
gyanánt (s ha kortársaival, Byronnal, Puskinnal vetjük egybe, egyáltalán
n e m zavaró a prózai nagyepika hiánya nála sem), hanem mert eredeti módon megújított, lényegében korábban nem létezett műfajokkal alapította újra irodalmunkat. Kétségtelen, hogy n e m volt olyan tudatos irodalomtervező,
mint Kazinczy vagy Gyulai, Babits vagy Németh László, azonban olyan ízlésváltozás pillanatában lépett fel, amikor a műfajok ösztönös újraértékelésével, s ennek jegyében definiálható alapművek révén spontán módon teremthetett új kánont.

16

Ralph Cohen: On the Interrelations of Eighteenth-Century Literary Forms. In: New
Approaches to Eighteenth-Century Literature. Ed.: Philip Harth. New York - London, 1974. Idézi: Fowler, i. m. 218.
17 Horváth Károly, i.m. 58.

27

Amikor tehát Kemény Zsigmond azt m o n d j a Vörösmarty-emlékbeszédében, hogy „nagy mozgalmat hozott", nemcsak a reformkor vagy a romantikus irányzat megindulására gondolhat, hanem arra, hogy a felvilágosodás
szekularizációja, a nyelvújítás lehiggadása, a romantikus múltkultusz gyökeresen új műfaji összetételhez vezet. Speciálisan magyar hierarchia ez, hiszen a 20-as években még mindig hiányzik a regény meghatározó szerepe.
Másfelől, persze, analógiákat is mutat fel, melyek közül ezúttal csak hármat
említünk meg. A verses epikai műfajok éppúgy meghatározóak, mint az
oroszoknál. Aztán: néhány évvel a Zalán futása után, 1833-ban születik meg
Jan Holly Svatopluk című eposza, amely a nagymorva birodalomról szól, s
melyben Svatopluk éppúgy legyőzi a német bajnokot, Britwaldot, mint a mi
Toldink a csehet vagy az olaszt. 18 Végül: Shakespeare királydrámái nálunk
éppúgy hazafias történelmi drámák írására ösztönöznek, mint a németeknél. Ezen utóbbi tendencia jócskán megérinti Vörösmartyt is,19 akinek drámafelfogása nagy mértékben hatott Gyulaira, s ez nem pusztán annyit jelent, hogy a nemzeti identitást elősegítő történelmi drámák preferenciáját a
század végéig igyekszik megőrizni, h a n e m társul ehhez az eszményítés elve, a tragikus vétség követelménye, a feloldás nélküli konfliktusok gáncsolása stb.
Wellek tehát, miután hosszan tépelődik, hogy mely deklarálásához (a korábbi német-angol, vagy a későbbi francia dátumhoz) kösse a romantika
kezdetét, teljes joggal jut el annak kinyilvánításához, hogy az igazi fordulat
a neoklasszicista krédó elvetésében van. Ez pedig n e m más, mint amit mi a
korábbitól eltérő műfaji hierarchia jegyében létrejövő új irodalmi korszak
kezdetének, azaz új irodalomalapításnak m o n d u n k . Igaz, Wellek Herdert és
Diderot-t véli kulcsfigurának, ám legfontosabbnak az imitatio elvének elvetését, a történelmi nézőpontot, s az emocionális költészetkoncepciót tartja, 20
tehát éppenséggel azokat a módosulásokat, amelyek a Zalán futása, a
Cserhalom újdonságát is meghatározták, s éppen a műfaji rendszer szempontjából, hiszen e művekben a klasszikus eposzt a romantikus cselekményinvenció és emocionálisan túltelített nyelv, valamint a markánsan
nemzeti történelemfelfogás újítja meg.
A Zalán futása és a Cserhalom, mint speciális, romantizált eposzváltozatok
nyilvánvalóan nemcsak annyiban jelzik egy új irodalom alapításának a tényét, amennyiben a hierarchia csúcsán álló m ű f a j módosulása magát a
rendszert is megváltoztatja, h a n e m annyiban is, hogy Vörösmarty a kötetlenebb, személyesebb formák irányába mozdítja el a műfajok sorát. Isme-

18 uo. 292.
19 Fenyő István: Vörösmarty dramaturgiai tanulmánya. Irodalomtörténeti Közlemények, 1985/2,170-171.
20 René Wellek: A History of Modern Criticism: 1750-1950. II. The Romantic Age. London, 1961.
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retes, hogy Európa-szerte hagyományos szempontból formátlannak mondható és keverék jellegű műfajok emelkednek fel ekkoriban. Az 1810-es
években uralkodó epigramma és óda helyett utat tör magának a levelezés,
a regény, a ballada stb.
Vörösmarty irodalomalapítása komolyan vett műfajok, állító hanghordozás és feladatorientáltság jegyében megy végbe az 1820-as, 1830-as években,
a klasszikus műfajok speciális szubjektivizálása, romantizálása révén.
A Kisfaludy Károlytól kezdeményezett alternatív curriculum viszont nem talál követőkre egyelőre.

Szegedy-Maszák Mihály

Vörösmarty és a romantikus töredék
Vörösmarty költeményeit gyakran nevezték töredékszerűnek. „A földi menny,
Helvila halálán, és Helvila mindegyik ráma és körrajz nélküli szanakép
(Zerrbild) vagy töredék" - írta Erdélyi János 1845-ben. 1 A metonimikus képesség hiányát vetette a költő szemére, azt állítván, „nem fűzi össze lánccá,
h a n e m csak egymás mellé teszi a történet szemeit", 2 a Cserhalom példájával
érzékeltetvén, hogy ez a cselekedetek megindokolatlanságát, az oksági kapcsolatok kevéssé érzékelhetőségét jelenti: „László lovagiassága nincs kellőleg, azaz, költőileg vive, mert csak mint eset, véletlen történet adatik elénk". 3
Nehogy az olvasó úgy vélje, csupán arról van szó, hogy Vörösmarty nem jó
elbeszélő, a lírai alkotásokra is kiterjesztette elmarasztaló ítéletét, azt állítván, „a Fóti dal nem egy, nem egész, hanem szépségek rendetlen halmaza, öszszetákolása. (...) a dalmenet irányt vesztve, kalandozni kezd (...) mintegy erővel behúzva, és véletlenül." 4 Vörösmarty költői alkatának végső jellemzése
tökéletesen összhangban van e részítéletekkel: „Őbenne nagy költői erő lakik, tagadhatatlan, de véve a költő értelmét úgy is, mint aki nemcsak puszta chaoszt teremteni, hanem belőle szép formájú világot is tud alkotni; akkor
máskép fog esni válaszunk". 5 Bármennyire jelentős bírálónak tartsuk Erdélyit, nehéz nem észrevenni, hogy Vörösmarty költészetével szemben fölhozott érvei szembeállíthatók Friedrich Schlegelnek a felfogásával, ki az iróniát
a végtelenül teljes zűrzavar tiszta tudataként határozta meg, 6 és emlékeztetnek azokra a vádakra, amelyekkel az 1809-ben indított Quarterly Review illette az angol romantikusokat. 7 Az „architektonikus szabály", „átgondoltság
s bizonyos lelki szemmérték", „az arányosság, kimért tisztaság, formai meglettség, alaki teljesség" számít erénynek, 8 s így azután érthető, hogy A Délsziget s a Magyarvár szóba sem kerül a tanulmányban. Az idézett szavakkal meg-
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Erdélyi János: Vörösmarty Mihály Minden Munkái. In: uő.: Irodalmi tanulmányok és
pályaképek. Budapest, Akadémiai, 1991. 27.
Uo. 33.
Uo. 69.
Uo. 36.
Uo. 37.
„Ironie ist klares Bewußtsein der ewigen Agilität, des unendlich vollen
Chaos." Friedrich Schlegel: „Ideen" 69. In: Werke in zwei Bänden. Berlin und Weimar,
Aufbau-Verlag, 1980.1. 271.
Vö. John O. Hayden: The Romantic Reviewers 1802-1824. Chicago, The University of
Chicago Press, 1969.
Erdélyi, i.m. 80.
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fogalmazott eszmény lényegesen különbözik Friedrich Schlegel szemléletétől, aki a következőket írta: „Ein Fragment muß einem kleinen Kunstwerke
von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein
wie ein Igel."9 Noha a szakírók egy része Erdélyit a népiesség szószólójaként,
Toldyt viszont Vörösmarty rendíthetetlen híveként tartja számon, ebben
a vonatkozásban nem igazán figyelemre méltó a különbség kettejük között.
Az említett két költemény közül a korábbiról Toldy azt írta, hogy „egy nagyobb jelves (szimbolikus) költemény eleje, melyben a kalandos képzelem
a bizarrig tévedez, s célzásaiban teljesen érthetetlenné lesz". A Magyarvárt
föltehetően témaköre miatt hozta szóba. Töredék voltát azzal indokolta, hogy
a költő „mondai és történeti anyag hía miatt" nem tudta befejezni. 10
Erdélyi szerint akkor volna sikerült valamely költemény, ha „úgy alkotna
összehangzó egészet (...), mint zeneművész különböző hangokból harmóniát". Fogyatékosság, ha valamely mozzanat „meglep váratlansága miatt,
mert n e m látjuk elegendő okát előbbeniekben." 11 A Rom elemzéséből azután
világosan kitűnik, hogy az így körvonalazott művészi teljesség „költői elégtétel" nélkül elképzelhetetlen. „Mi legyen ezen allegória értelme (...). Kivenni bajos (...), azért jobb lett volna ezt is töredékül adni ki".12 Toldy is kárhoztatja, hogy „a Romisten helytelenül tétetik az emberi sors intézőjévé." 13
Mit is értettek töredéken Magyarországon a XIX. században? Czuczor
Gergely és Fogarasi János A magyar nyelv szótára 1874-ben megjelent hatodik kötetében kétféle meghatározást adott: „1) Altalán oly darabrész, mely
bizonyos erőszak, nevezetesen törés által vált el az egésztől. (...) 2) Átv.
Csonkán maradt, be nem végzett, vagy az egészből kiszakasztott szellemi
mű." Ennek az értelmezésnek alapján akkor tekinthető valami töredéknek,
ha létezik elképzelés valamely egészről. 14 Mivel értelmezés kérdése, mi számít töredéknek, különböző korokban más lehet a róla kialakult felfogás.
Manapság már kérdéses a műalkotás önazonossága, tehát nem igazán ajánlatos kész, befejezett műről beszélni. Ennek a szemléletnek előzménye a
XIX. század első felében is megtalálható. A romantikus művész - Caspar
David Friedrich és Robert Schumann éppúgy, mint Vörösmarty Mihály - arra használja föl a töredék képzetét, hogy fölvesse a kérdést, vajon nincs-e
önszerveződés abban, ami csonkának látszik. A Zalántói az Előszóig s A vén
cigányig az időjárás képei idézik föl az előre nem láthatót - amely tényező

9 Friedrich Schlegel: „Fragmente" 206. In: Werke in zwei Bänden, I. 214.
10 Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. A legrégibb időktől a jelen korig. Rövid
előadásban. 1864-1865. Budapest, Szépirodalmi, 1987. 247.
11 Erdélyi, i.m. 81.
12 Uo. 85.
13 Toldy, i.m. 247.
14 Vö.: Manfred Frank: Philosophische Grundlagen der Frühromantik. Athenaeum: Jahrbuch
für Romantik 4 (1994), 224-226, valamint Mesterházy Balázs: Reprezentáció, identitás,
temporalitás. Literatura, 1998. 361.
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valóban kitüntetett szerepet játszik Vörösmarty költészetében, mint Erdélyi
állítja, legföljebb azt érdemes ehhez hozzátenni, hogy számos romantikus
alkotás jellemző vonásáról lehet szó.
A töredék romantikus szemlélete elválaszthatatlan a rom XVIII. századi
népszerűségétől. A rom képzetével társított nyelv, mely például Kölcsey Régi várban (1825), illetve Huszt (1831) című költeményét is jellemzi, már
a David Mallett vagy Mallock (17057-65) néven ismert költő The Excursion
(1728) című költeményében megtalálható. Mint másutt, Magyarországon is
érzékelhették, hogy e nyelv magában rejtette a modorosság veszélyét.
Nincs kedvem a romok között
Kószálni denevérrel;
- olvashatjuk Garaynál, abban a költeményben, amelynek Egy régi várkertben
a címe. Ugyanő a csonkaságot, pontosabban a hiányzó részt a múlt esemény
óta eltelt idő helyettesítőjeként szerepelteti Lehel kürtje legendájának fölidézésekor. A rom a Petőfi előtti magyar költészet eredetinek nem mondható költőinél általában arra emlékeztet, hogy a múltból legföljebb töredék maradt fönn,
s a maradékra is az enyészet vár. Jellegzetes példaként Tóth Lőrinc Rom című
költeménye említhető, mely az Emlény 1838. évfolyamában jelent meg. Ez
a vers egyúttal azt is elárulja, hogy a romoknak Magyarországon sajátos mellékjelentést is tulajdoníthattak. Jankovich Miklós 1818-ban a Tudományos
Gyűjteményben Esedezés a magyar régiségek iránt címmel közreadott fölhívásában azzal a kéréssel fordult olvasóihoz: derítsék föl a „jeles maradványokat",
hogy meg lehessen tudni, mennyi az, amit a török hódoltság „visszahívhatatlan enyészetbe dön[tött]".15 A rom mintegy a magyar történelem viszontagságainak jelképévé vált. Az utókor, a művek hatástörténete kapcsol ehhez második jelentést: a XVIII-XIX. század a romot a műalkotás önképévé alakította.
Amennyiben valamely szerkezetet „irányt mutató feszültségek" tesznek
egésszé, tehát „minden szerkezetnek egy közép áll a gyújtópontjában", 16
a Zalán is töredékesnek minősíthető, hiszen nincs főszereplője - mint arra
már Erdélyi is rámutatott. Horváth János ebben a szellemben adott közre
szemelvényeket e költeményből, azt állítván, hogy e „lírai részletek" mindegyike „önálló költemény módjára, csakis önmagáért, saját szépségeiért" olvasandó. 17 Erdélyi tanulmányának s Horváth János gyűjteményének egyaránt lehetett szerepe abban, hogy Vörösmarty költészetét előszeretettel minősítette töredékszerűnek az utókor. Mindkét értelmezőnél kísért a gondolat, hogy a váratlan, az előrehaladás bizonytalansága, a hiányzó láncszem,
a vonalszerűség n e m pontos érzékelhetősége töredékesség hatását kelti.

15 A magyar művészettörténetírás programjai. Válogatás két évszázad írásaiból. Szerk.:
Marosi Ernő. Budapest, Corvina, 1999. 15.
16 Rudolf Arnheim: The Split and the Structure. Berkeley - Los Angeles, University of
California Press, 1996. 6-7.
17 Vörösmarty-anthologia. Budapest, Magyar Irodalmi Társaság, 1925. 4.
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Magától értetődik, hogy a töredékesség éppúgy fokozat s értelmezés kérdése, mint a teljesség. Ugyanaz a szöveg befejezettnek számíthat egyik, töredéknek másik értelmező közösség számára. A szabálytalanság - ha egyszer észreveszik - magában rejtheti a töredékszerűség lehetőségét. Az Előszó esetében a cím nem nyilvánvaló középpontra utal. A három idő éppúgy
egyenetlen eloszlásban jut érvényre, mint ahogy a kihagyott sorközök is három különböző terjedelmű részre osztják föl a szöveget. A költemény úgy is
olvasható, mint be nem teljesedett ígéretről szóló elbeszélés. A „Meghozni
készült" szavak töredékben maradt folyamatra, alkotásra, „egy új, egy / Dicsőbb teremtés" megvalósulatlanságára vonatkoznak.
A folytonosságban hirtelen, váratlanul bekövetkezett hiány a romantikában a fennkölt (magasztos) minőségével társítódott. Wordsworth „a szakadék okozta félelmet" tekintette fönséges hatásúnak, amelyet „tudati állapotként" értelmezett. 18 A Kreisleriana hetedik része élén olvasható „sehr
rasch" - amely el van különítve az ötödik rész „sehr lebhaft" és a töredéksorozatot berekesztő nyolcadik rész „schnell" megjelölésétől - az Előszó váltásaival hozható párhuzamba. Schumann egyébként másutt is él hasonló
szembeállítással - például a Humoreske szintén viszonylag önálló részeinél,
ahol a második szakasz a „sehr rasch u n d leicht", a harmadik a „noch
rascher", a tizenharmadik viszont a „sehr lebhaft" jellemzést kapja. Az Előszó sem egyszerűen állapotokat szembesít egymással, de arra kérdez rá, vajon ezek a látszólag váratlan, „rasch" váltások miféle belső törvényszerűséget követnek. A történetmondás vagy a szonáta megszokottá lett várhatóságot teremtett. Van-e rend a zűrzavarban? Ennek a kérdésnek a fölvetésével a romantikus művész az alkotás terének újragondolására vállalkozik.
A Rom címszereplője nem természettől adottnak, nem magától értetődőnek, de föl- és leépíthetőnek látja a világot. Vörösmarty bizonyos vonatkozásban akár a dekonstrukció elődjének is nevezhető. A kettős szembeállítások nála is kérdésessé válnak, akár Novalisnál. Az Ej magánbeszéde
a Csongor és Tündeben a világ helyén található üresség elsődlegességét állítja; A Rom és Az emberek a lebomlást n e m rendellenesnek, de kifejezetten
rendszerszerűnek tünteti föl.
A romantikus költő hallgatólagos föltevése szerint a tudat működése nem
folyamatszerű, de hirtelen fölvillanásokban nyilvánul meg.
Olvasd meg, óh világ!
Az i r á s ' néma lapjait,
'S egy szívnek ott leled
Elszaggatott darabjait.

18

William Wordsworth: Selected Prose. Harmondsworth, Middlessex, Penguin Books,
1988. 267.

34

Adorján Boldizsárnak (1820-67) e szavai az Emlény 1840. évfolyamában, az
Egy töredék alá című vers harmadik s egyben utolsó szakasza, jellemző példa
annak szemléltetésére, hogy a romantikus lírikus gyakran a teljesség idealista eszményével szemben a lélek töredezettségét, szakadozottságát, széttépettségét próbálja érzékeltetni, mely olykor - így a „Doppelgänger"-t szerepeltető művekben - a személyiség meghasadtságát, sőt egyenesen hibbantságot, eszelősséget jelenthet, mint Shelley Julian and Maddalo (1824) című
költeményében, ahol a „fragments of most touching melody" az őrület metonímiája. A mondatszerkesztés töredezettségét is lélektani érvekkel próbálták indokolni - nemcsak a lírikusok, de Jean-Jacques Rousseau nyomán
a szereplők belső életével foglalkozó elbeszélő prózaírók is. Szélsőséges
alakját az avantgarde által fölértékelt szerzőknél lehet megtalálni, így
a szürrealisták által olyannyira kedvelt Aloysius Bertrand-nál és Nervalnál,
vagy a különösen Pound óta méltányolt Beddoes-nál. Ez utóbbi költőnek
egyik verse így hangzik:
LIFE IS A GLASS WINDOW
Let him lean
Against his life, that glassy interval
'Twixt us and nothing, and upon the ground
Of his slippery breath, draw hueless dreams,
And gaze on frost-work hopes. Uncourteous Death
Knuckles the pane, and Hevenyészett fordításban:
AZ ÉLET ÜVEGABLAK
Hadd támaszkodjék
Saját életére, arra az üveges hézagra,
Mely a semmitől választ el bennünket, és csúszós
Lélegzetének alapjára húzzon színtelen álmokat,
És tekintsen a fagy-munkálta reményekre. Az udvariatlan Halál
Megkocogtatja az ablakot, és Ennyire újszerű írásmódra - mely mintegy ellenképe Felicia Dorothea
Hemans „és"-sel kezdődő, 1825-ben megjelent The Lost Pleiad, illetve három
évvel később kiadott The Dreaming Child című költeményének - a magyar
költészetben még Vörösmartynál sem akad példa, de az ő művei lényegesen
közelebb állnak a mondattan átalakításának ilyen módjához, mint a német
dalköltészetnek Rückert vagy Heine, sőt akár Eichendorff képviselte változata. Az emberek, az Előszó s A vén cigány fölépítését nem kevésbé föltűnő
módon az egymást követő mellérendelések határozzák meg, mint Bertrand
költeményeinek szerkezetét. A reformkor szemléletét jellemzi, hogy általánosan elfogadottá vált töredékeknek nyilvánosságra hozatala. Kisfaludy
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Sándor például 1836-ban a Magyar Tudós Társaságban töredékként olvasta
föl A somlai vérszüret. Rege a magyar előidőkből című alkotását, melyet a következő évben nyomtatásban is közölt az Emlényben. Vörösmarty nem tekinthető kivételnek azon az alapon, hogy befejezetlenül hagyott költeményt
adott közre. Abban különbözött kortársaitól, hogy az utókor megítélése szerint mélyebb indokoltságot adott a töredékszerűségnek. A Délszigetben különös nyomatékot kap, hogy a költemény elején megjelenített egység ketté
válik. „Megnyílt a sziget és egymástól válva levének" - olvassuk Szűdeliről s
Hadarúrról. A meghasadtság a semmi ijesztően fönséges képét idézi föl:
„Lábok előtt iszonyú mélység nyildoklik", s ezt követően a két főszereplő
egy-egy töredék világban találja magát. Az igei állítmányok hiánya, a copulás metaforák mondattani szaggatottság hatását keltik:
Lángsas az éh; a szomj égő vérkeblü oroszlán.
(...)
A komoly elmetörés kedves kín kardja, lobogó tőr
A féltő szerelem: (...)
Nyílt verem a vénség,
Hasonló kifejtetlenség jellemzi a másik töredéket, a Magyarvárt:
Látköre barna homály, szeme, lelke halotti sötétség
Keble kiégett hegy.
A kifej tétlenségnek „Az emberfaj sárkányfog-vetemény" sorhoz hasonló
alakzatai elárulják az összefüggést metaforikus beszédmód és töredékszerű
látás között: a rész egész helyett áll, emlékeztetvén arra, hogy a metaforának
mindig van szindekdochés vetülete, a jelkép föltételezett egész helyett áll.
A kiteljesedett, szervesnek mutatott formával szemben a töredék a halál
képzetét idézi föl. Vörösmarty ebben a tekintetben is a nyugati romantika
költőivel állítható párhuzamba. Shelley 1821-ben kiadott s Keats halálára írt
elégiájában, az Adonais-ben olvashatók a következő szavak:
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity,
Until Death tramples it to fragments.
A Magyarvárban a töredékekre szaggatottság a nemzethalál képzetével kapcsolódik össze - akár m a j d két évtizeddel később az Előszóban. Arta,
a pártus fejedelem hazátlanul bujdosik. Jellemzése egyszerre idézi fel Prométheusz és Lear alakját:
Most is, mint keselyűk szaggasztják őt az ijesztő
Gondolatok, s ősz fürteivel hajtják ki a z éjbe.
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Kit szólít meg Vörösmarty költészete a XXI. század küszöbén? Sajnos, e
kérdést föl lehet tenni, legalábbis a következő alakban: Vörösmartynak
mely költeményei s kinek számára lehetnek fontosak a jelenkorban? Az
1900 előtti magyar irodalom számottevő része nagyon gyorsan távolodik az
élő magyarság érdeklődési körétől. A Zalán futása egészében már több nemzedék óta jobbára csak irodalomtörténészek tudatában él, a Szózat „Itt élned, halnod kell" szavait egy-két évtizede érvénytelennek nyilvánította a
nyugati magyarság némely képviselője. A művészi értékek történetiségére a
romantika ébresztett rá, s ettől elválaszthatatlan, hogy olykor éppen azt becsüljük a múlt emlékeiben, amit korábban fogyatékosságnak véltek. Vörösmarty költői beszédmódjának töredezettsége is erre bizonyság. A vonalszerűség tagadása az ő műveiben nemcsak idő s tér szembeállítását, de egyúttal az ésszerűség, az előrehaladás mibenlétét is kérdésessé teszi. Ebben is
rejlik költészetének időszerűsége.
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Rohonyi Zoltán

Szimbólum, allegória
és a korai Vörösmarty
„Minden igazság relatív; minden tudás szimbolikus."
Friedrich Schlegel
Azért szimbolikus minden tudás, mert
„nem bemutatva, igazolva, hanem allegorikusán
vonatkoztatott az abszolútra."
M a n f r e d Frank 1

(A)
1.1. A „klasszikusnak" tekinthető romantika-elméletek (Wellek, Abrams,
Behler, Nemoianu) szemléleti háttérösszefüggései és a dekonstrukciós megközelítés közötti aporetikusságot éles fényben mutatja a romantika értelmezői között elterjedt ama nézet, miszerint a nagy hatású Paul de Man interpretációs stratégiája már A temporalitás retorikájával2 destabilizálta René Wellek
meghatározását, ismérveinek egy részét misztifikációnak állította be - miközben hazai értekezőink változatlanul a neves komparatista nyomdokain
haladnak. Csetri Lajos például - a szigorú történetiség képviselőjeként a debreceni felvilágosodás-konferencián újra kétségbevonta ugyan a welleki
ismérvek közül a műalkotás organikus szemléletére vonatkozót, mint olyant,
amely már a klasszikán belül, Goethe és Karl Philipp Moritz 1780-as évek végi eszmélkedésében jelen van (tehát nem tekinthető a romantika hozadékának), megtartotta viszont a szimbolikus és mitikus összetevőket. 3 Köztudott,
hogy ő és a hozzá közelállók ennek a jegyében csak A Délszigettől kezdve hajlandók magyar romantikáról beszélni. Az újabb kutatások természetesen
más ismérveket is felvonultattak, mindenekfölött az énszemlélet és a reflexiós jelleg területén, mégsem tagadható, hogy a szimbólum központi szerepű,
különösen amiatt, hogy az élményesztétikával kapcsolatba hozva Gadamer is
1
2
3

Manfred Frank: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1989. 229.
Paul de Man: A temporalitás retorikája. In: Az irodalom elméletei I. Szerk.: Thomka
Beáta. Pécs, Jelenkor, 1996. 5-60.
Csetri Lajos: Folytonosság és változás a felvilágosodás kori magyar irodalomban. In:
Folytonosság vagy fordulat? Szerk.: Debreczeni Attila. Debrecen, Kossuth Egyetemi
Kiadó, 1996. 18.' '
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a „régi" századelő uralkodó szemléletének nevezi. Az Igazság és módszerben
olvasható nagy hatású levezetés kapcsán n e m tévedés talán arra is utalni,
miszerint mögötte bizonyos romantikaellenesség érhető tetten, sőt a szimbolikus jelenségének a leszűkítését mutatja - éppen azért, hogy a negatív
előjelt kapó élményesztétikával lehessen azonosítani. A posztkantiánuskoraromantikus gondolkodásban (a bölcseleti tartományok közötti viszonyfogalomtól a retorikai, figurális értelemig) korántsem az élmény és annak
közvetlen kifejezhetősége a szimbolikus lényegi vonása, miközben nem véletlen, hogy Paul de Man éppen e ponton nyúl vissza a gadameri gondolathoz. Ez a gesztus nyilvánvalóan arra szolgál, hogy (az élményesztétika létjogosultságát tagadva) „megtámogassa" a nyelvi közvetítettség-nélküliség,
nyelvelőttiség és reflektálatlanság, s a totalitás- és organikusság-képzet mindenfajta tételezésének a kétségbevonását. A fogalom nagy súlyára utal az is,
hogy Hegel esztétikájában (de Man interpretációja szerint) 4 a szép egyenlő
a szimbolikussal, az ellentétes póluson pedig Walter Benjamin bitorló szemléletnek minősíti a szimbolikus uralmát stb.
1.2. A kérdés tehát kétszeresen is aktuális, figyelembe véve Paul de Man
recepciójának a tartósságát, de az említett hazai értelmezések tekintély támogatta jellegét és logikusságát is. Ezzel a feladat is adott, amennyiben de
Mannak a szimbólum jelentőségét aláaknázó értelmezését az egykori német
bölcseleti s esztétikai irodalom téziseivel kell szembesíteni - ami hermeneutikailag a horizontok közvetítésének felel meg 5 - , hogy a fogalom használható interpretációjához juthassunk. Ez nem történhet meg anélkül, hogy a Temporalitás-tanulmányt, a Hegel-értelmezést6 és a Walter Benjámin-előadást szóra
ne bírnánk, s ezzel a de Mannái központi szerepet kapó, a szimbólumot leváltó allegória kérdését is ne kellene exponálnunk, bármennyire túlbeszéltnek látszik a kérdés. 7 Aligha lesz elkerülhető ennek során, hogy az allegóriát
példázó de Man-i Lucy Gray-elemzést mérlegre tegyük, hiszen a Temporalitástanulmány érvelésének jelentős részét képezi, s n e m feledhető, miszerint
a szimbólum „dezavuálása" az objektum-szubjektum viszony dialektikájának a semmítését implikálja nemcsak itt, h a n e m a másik két szöveg érvelésrendjében is. Be kell látnunk, ezzel gyökeresen változik a romantika-értés a Temporalitás-tanulmányban
interszubjektív, vagyis végső fokon szubjektumon belüli viszonnyá alakul a fenti dialektika. Vele szemben a külső természet és a lelkiállapotok analógiáját a hermeneutikai-interakciós felfogást valló

4
5

6
7

Paul de Man: Jel és szimbólum Hegel Esztétikájában. In: uő.: Esztétikai ideológia. Ford.:
Katona Gábor. Pécs-Budapest, Janus/Osiris, 2000. 82.
A horizont-közvetítés s vele a történeti interpretáció általános szükségletére túlbeszéltsége ellenére utalnom kell, mégpedig szűkebb használati körben, ugyanis de
Man sajátosan torzító-kiforgató módon érvényesíti a szimbólum „detronizálását" célzó koncepcióját.
Paul de Man, i.m.
Mesterházy Balázs: Reprezentáció, identitás, temporalitás. Benjamin allegória-fogalma és
az allegória kora romantikus hagyománya - Novalis: Fichte-Studien. Literatura, 1998/4, 347.
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Gerhard Kurz8 a figurativitás közvetlen szintjén a szimbolikus közlés jellemzői
között tartja számon. Az viszont igen fontosnak látszik, hogy szubjektumon
belüli viszonyként ugyanakkor szoros kapcsolatban áll a „régi" századforduló reflexiós filozófiájának a konstrukcióival, amelyek a szimbólum szinonimájaként kezelt allegória terminusával is oly gyakran élnek.
A nagy fontosságú Walter Benjámin-előadás több ponton kapcsolódik ehhez
a gondolatmenethez, amint az sejthető a Gemeinte(s) és az Art des Meinens
(Gandillac fordításában vouloir dire-dire) viszonyának a felvetésekor. Nyomatékosítva azt a tényt, hogy ez az előadásszöveg - bonyolult gondolatszövésben szinte valamennyi sajátosan de Manra jellemző problémát érinti, elsődlegesen
Walter Benjaminnak a szimbólum kérdését illető ún. harmadik diszjunkciójára
s annak de Man-i kommentárjára hívnám föl a figyelmet. Eszerint a szimbólum
és a szimbolizálandó viszonyát úgy kell értenünk, mint „a trópusok szintjén tartott, önmagában vett trópus és az értelem mint a tropológiai szubsztitúciók totalizáló hatalma" közötti relációt. Vegyük figyelembe mármost azt az álláspontot, amely szerint a trópus szintjén radikális különbséget kell tenni a trópus
mint totalizáció és az önmagában vett trópus között, s akkor - ismerve azt a 60as évektől változatlan alapállást, miszerint minden totalizáció egyúttal misztifikáció, a szimbólum pedig totalizál (ahogy ezt a Temporalitás- és a Hegel-tanulmány egyaránt hangsúlyozza) - ebből csakis a szimbólumot leértékelő gesztus
olvasható ki, az értelem pedig kimozdíttatik, tévelyeg ebben a viszonyban. 9 Valóban nincs Gemeinte(s) ebben a kontextusban, mint ahogy nincs történelem
sem, mint később kiderül; legalábbis nem a megszokott értelmében (akciók sorozataként, a korábbi de Man-i megnevezés szerint), hanem csakis nyelven belüli vonatkozásban. S „ahogy a történelmet nem érthetjük meg a természeti
analógiák felől tekintve, a trópusoknak sem szabad a természettel való hasonlóságra épülniük."10 Talán fölösleges is emlékeztetnem a természeti kódot „leépítő" gondolatmenetre s következményeire a TeniporaUtás-tanulmányból, a romantika-elméletet is befolyásoló rendszer megértése szemszögéből pedig
szembeötlő az a levezetés-futam, amelyet Benjamin trópusokban gazdag nyelvének szentel. Itt azt mutatja be, miként manipulálja Benjamin a teljes szinekdokhés alapú trópusokat a szövegben úgy, hogy a szimbólumok kirnozdíttassanak,
s ezáltal hozzák felszínre az értelemmel való diszkrepanciájukat," szemben
a per definitionem várt egymásba kulcsolódással.
Ehhez a gondolatkörhöz tartozik a később Gadamer által is kiaknázott
„törött korsó és a cserepei"-embléma értelmezése, melynek során igen kö-

8
9

10
11

Gerhard Kurz: Metapher, Allegorie, Symbol. Vandenhoeck-Ruprecht in Göttingen,
1982.
Paul de Man: Conclusions: Walter Benjamin's "The Task of the Translator". In: uő.: The
Resistance to Theory. Minneapolis: University of Minnesota Press. Third printing,
1989. 89.
Uo.
Uo.
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rültekintően jár el a különböző fordítások összevetésével. Érdemes felidézni
a gondolatmenetet, a konklúzió ugyanis mindennél jobban jelzi de Man távolságtartását mindenféle szinekdokhés alapú, „totalizáló" és organikus
egységtől. Vagyis attól, amit az általa is idézett Hegel-meghatározás konstatíve tartalmaz, hogy ne említsem a később tárgyalandó posztkantiánus
tradícióbeli értelem hierarchiájának szintjein (hol elvontan, hol betű szerint)
érvényesülő efféle felfogást! Nos, Harry Zohn fordítását félrevetve Carol
Jacobséhoz fordul, amelynek értelmében tudniillik úgy kell összeilleszteni
a korsó cserepeit, hogy „... egyiküknek követnie kell a másikat". A követni
(folgen) mozzanata teljesen más, mint az összerakás, ugyanis általa és benne a metonimikus kapcsolódás lép a metaforikus/szimbolikus helyébe, ami felidézi az Ellenszegülés az elméletnek című esszé konstitutív mozzanatát (vö.
grammatika a metaforicitással szemben!). Maguk a fragmentumok (a cserepek) így fragmentumok maradnak, sohasem a d n a k ki egy totalitást; „minden mű totálisan f ragmentált ama reine Sprache hoz viszonyítva... minden
fordítás totálisan fragmentált az eredetihez viszonyítva. A fordítás a fragm e n t u m fragmentuma" 1 2 - mondja de Man A szép aktualitása13 Gadamerének
ellentmondva, de analógiát teremtve az általa oly kedvelt Friedrich
Schlegellel, aki ugyan a fragmentum egységéről beszél, de a töredéknek fölérendelt egység (abszolút egység, öntudat) hiányának a tudatában! 14 Mi is következhet innen? „így a szimbólum és szimbolizált közötti disztinkció,
a szimbólum és... a szimbolizált közötti adekváció hiánya... egy változata
a többinek, és az értelmet létrehozóként felfogott retorika mint a trópusok
rendszere megbízhatatlanságát mutatja". 15 Az értelem így mindig eltolt, elmozdított, kiforgatott ahhoz képest, ahogy a gondolkodás intencionálja.
Mivel pedig a gondolkodás gondolkodót, alanyt feltételez, máris a Hegeltanulmányhoz érkeztünk, amelyben ez az instancia végső dekonstrukció
tárgya lesz a szimbólummal együtt, úgy hogy átlépünk a jel és az allegória
terepére.
1.3. Az egy ideig gondolatalakzatként számon tartott allegória mint korábbi
jelre visszautaló, kettős jelentésű alakzat értelmi képződmény, s alighanem elkerülhetetlenül visz a jelszerűség hangsúlyozásához. A kései de Man nem is
habozott kijelenteni a Hegel-tanulmányban, hogy jel és szimbólum viszonya
a művészetben irreveláns, az előbbi játssza a döntő szerepet. Az a jel tehát,
amelyről megtudtuk korábban, hogy önkényes viszonya révén maga alá gyűri,
hajtja a világot, s nincs vele tartalom-forma kapcsolatban. A tendencia itt már
világos, a jel felértékeléséről van szó - akár jelölőt is mondhatnék, stílszerűen élve a Novalistól is használt fogalommal - , vele párhuzamosan pedig az énnek

12
13
14
15

i.m. 91.
Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása. In: uő.: A szép aktualitása. Szerk.: Bacsó Béla.
Budapest, T-Twins, 1994. 11-84.
Vö.: Frank: Einführung... 296.
de Man, i.m.
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gra?nmatikai alanyként való tételezéséről, az ént mondás lehetetlenségéről,
majd a szimbólum és a jel viszonyának átformálásáról. Az én grammatikai
alanyként - puszta logicum subiectumként 16 mint cogito - , egyúttal rendszert
alapozóként való felfogása igen nagy horderejű, mégha csupán az említett tanulmányra gondolunk is, ezért sajnálható, hogy Paul de Man figyelme nem
terjedt ki e filozófiai probléma kanti és hegeli megközelítése közötti különbségre. Ami azért lett volna fontos, mert a posztkantiánus tradícióban e probléma tudatfilozófiai alapon reflektálódik, Hegelnél viszont egyértelműen éntmondásról van szó. Novalis e téren is a legnyilvánvalóbb kiteljesítője a reflexiós filozófia belső lehetőségeinek, hiszen - a tudat rögzíthetetlenségét megállapítva - mintha túl is lépne a mentalista felfogáson: Monológja már az én nyelvi megelőzöttségéről szól, ez a nyelv azonban nem pusztán törli az ént-mondás
egyszeriségét, hanem önmagában gyönyörködik, vagyis esztétikai potencialitásának is nevezhető! A hegeli rámutatás az én kimondása s a nyelv általánossága közötti apóriára Paul de Man merészen tágító interpretációjában már
olyan megállapításhoz vezet, amely szerint az én, amint önmagát mondja, jel
(vagyis egyszeriként a világot alárendelő; subjects - mondja de Man, rájátszva
a szubjektum bölcseleti-logikai jelentésének az etimológiájára), más jelölőkhöz fordulva viszont szimbólum. A jelről viszont egy korábbi passzusban megtudtuk, hogy a világgal fenntartott valójában önkényes (in fact) viszonyt az új
konstelláció képezte helyzetben átformálva viselkedik ekként.
A Hegelt kommentáló de Man-féle szöveg e kommentár-elemeket is tartalmazó bemutatása persze a végletekig zsugorított, ezért további kifejtést
igényel, most már a kommentár kommentárjaként:
(i) kiindulópontként aláhúzandó, miszerint a jel az intellektusnak azt a sajátosságát illusztrálja, hogy saját céljaira használja a percepcionált világot,
kitörölve sajátosságait; idézetszerű, amennyiben feltételez egy implicit
alanyt, amelynek állítása a jel (Én azt mondom, hogy a=b), s ezzel az alany
és prédikációi, általában a szubjektum kérdéséhez érkezünk;
(ii) a gondolkodást a gondolkodás alanyával lehet illusztrálni, az Ennél, mondja Hegel, s ez az En élesen elválik a percipiáló Éntől - ami a jel és szimbólum
viszonyának a reminiszcenciája;
(iii) a gondolkodó En a percepcionált világ egyediségét általános elveknek veti
alá, s e „kisajátítás" eszköze a nyelv, amellyel csakis általánost mondhatunk;
(iv) „az én eredetileg hasonlít a jelhez" (vagyis „maga alá gyűri" a világot),
ám az eredetileg egyszeri jel a nyelvi kontinuumba lépve az egyediségek végtelen sorozatát és különféleségét rendeli maga alá, vagyis úgy fogom fel,
hogy fordított szinekdokhét alkot, azaz totum pro parte, általános a különösökért. Ha úgy tetszik, ezért lehet szimbólumba való átfordulásról beszélni, de

16

A kérdés részletezőbb interpretációját nyújtja Kelemen János, álláspontját azonban
a Katona József költészetének szentelt tanulmányomban már hasznosítottam:
Literatura, 1995/1, valamint: „Úgy állj meg itt, pusztán". Budapest, Balassi, 1996.
190-200.
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felfigyelhetünk az allegóriát anticipáló funkcióra is, miközben az én a lehető legáltalánosabb szubjektum lesz, mint Hegel mondja;
(v) mivel az Én „annak állítja önmagát, ami nem" (hiszen mindenkivel azonos
lesz ént mondva, mert nem tud túllépni a nyelv általánosságán), így meghatározottként egy eredetileg szabad - a jellel analóg - viszonyt meghaladva másként teremt relációt a világhoz fordulva, tehát „szimbólumként mondja ki önmagát" (s itt az előző alponttal összevontan utalhatok vissza ismét a hegeli definícióra, mely a szimbólum szinekdokhés/analógiás alapját emeli ki!);17
(vi) E ponton kénytelen leszek a részeire bontva kommentált szövegnek e számunkra legizgalmasabb részét a magyar fordításból egészében idézni: „A fentiekben láttuk már, hogy az érzéki meghatározottságtól való szabadságában az
én eredetileg hasonlít a jelhez. Mivel azonban annak állítja önmagát, ami nem,
így az én, mint meghatározott, egy olyan világhoz való viszonyt jelenít meg,
amely lényegében önkényes, vagyis szimbólumként mondja ki önmagát. Önmagára utalva az én jel, amennyiben viszont más létezőkről beszél, szimbólum.
Jel és szimbólum viszonya azonban kölcsönös egymást-kitörlés..." Nem nehéz
felismerni talán, hogy kulcshelyeken mintha más szövegértésről tanúskodna e
fordítás, mint az általam fentebb vázoltak, de hát érthető okokból kitartok a
magamé mellett, viszont mérlegelni próbálom e fordítás értelmezhetőségét is.18

17

Vö.: Paul de Man: Sign and Symbol in Hegel's Aesthetics. In: uő.: Aesthetic Ideology.
Minneapolis/London, University of Minnesota Press, 1997. 96-100.
18 Paul de Man: Jel és szimbólum Hegel Esztétikájában. In: uő.: Esztétikai ideológia, id. kiadás, 91. Az előzményekhez viszonyítva is bonyolult hely, ha úgy tetszik, a fordításban
tovább nehezítette olvashatóságát. Katona Gábor az „it represents as determinated
a relationship to the world that is in fact arbitrary, that is to say, it states itself as symbol"-szövegrészt olyan mondatszerkezetben adta vissza, amely az »önkényes« jelzőt
a világra vonatkoztatja (hiszen az „olyan világgal... amely önkényes"-struktúra ezt vitathatatlanná teszi éppen az utalószavak átkötő és vonatkoztató funkciója miatt), s ezzel
az énnek az - itt ugyan nem értelmezhető minősítéssel ellátott - világgal való kapcsolata felidézheti a hegeli elsődleges szimbólum-fogalmat. Az én formálisan kimondhatja
ugyan szimbólumként ömagát, de az ént-mondás kontextusai zavart szenvedve egyszerűsödnek le.
Ha viszont az »önkényes« minősítés a világgal kialakított viszonyra vonatkozik,
akkor valószínűleg a főszövegben javasolt kiegészítő értelmezési mozzanatok lesznek érvényesek, mint olyanok, amelyek a nyelvi általánosság és a részek végtelen sorozataként értett világ szinekdokhés viszonyával magyarázzák a szimbólumként való önmegjelenítést.
Felmerülhetne az is, hogy Paul de Man átkötés és magyarázat nélkül átértelmezte
a szimbólum-definíciót, s így (az organikusságot cáfolandó) a világ-szimbólum viszony
most már önkényes lesz. Emellett szólhatna a szimbólum jelentése a szemiotika hármas osztályozásában - lásd az ikon, index, szimbólum sorozatot - , ahol is a nyelvi jel
maga szimbólum, az esszé azonban nem él e fogalmisággal, annál minuciózusabban
vezeti fel viszont azt az analogikus viszonyt, amely az én egyszerisége és végtelen általánossága s a jel egyedisége és a szimbólum átértelmezett funkciója között fennáll.
Ez a viszony pedig a szimbólumot a jel nyelvbeni funkciójaként tételezi végső fokon, azaz
ideologikusként beállítva mintegy törlésjel alá helyezi a reprezentáció és a „csak nyelvben
funkcionálunk" W. Benjamin-esszébeli episztemológiai összefüggésében.
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Egy dolog bizonyos: itt is tetten érhető az organicitással való megingathatatlan
szembenállás, a totalizáció esélyének a kiiktatása, hiszen a jel abszolút elsőbbsége a temporális természetű, vagyis előző jelre utaló allegória felmagasztalásához vezet.
A dekonstruktiv mozgás ezután az emlékezet és az írás materialitását 19
hozza előtérbe az interiorizált felidézéssel (Erinnerung) szemben, majd ismét megkérdőjelezi a külső és a belső dialektikáját, hogy a jelet s a grammatikai alany allegóriajának az alakzatát állítsa a Hegel által „összezavart"
jel-szimbólum viszony s ez utóbbi ideologikus tradíciója helyébe. Az eldönthetetlenség és lebegtetés kifejezéseként oppozíciós párok kerülnek itt mérlegre,20 s az inkább modalitása dönti el a súlyukat: e gondolat-mozgatásban
a kimozdítás és kioltás mozzanata cáfolhatatlanul uralkodó szerepet kap,
nem lephet meg tehát a tanulmány körül azonnal kibontakozott vita.
Nehéz persze megállni, hogy a de Man számára csak az Igazság és módszer
szintjén forrásnak bizonyuló Gadamer későbbi álláspontjával ne szembesítsük a fentebbi fogalmi átrendezést. A szép aktualitásában írja a filozófus,
szinte mintha pontról pontra cáfolni akarná a dekonstrukció szemléletéből
következőket:
(i) „... a művészetben a szimbólumszerű s kiváltképp a szimbolikus a rdutalás és az elrejtés megszüntethetetlen egymás elleni játékán alapul"; 21
(ii) „...a szimbolikusnak vagy a szimbólumszerűnek a lényege épp abban áll,
hogy nem egy értelmileg elérhető jelentéscélra vonatkozik, hanem önmagában
tartalmazza jelentését"; 22
(iii) s mindezt betetőzi egy rejtett polémiáról árulkodó kijelentés, amely megkönnyítheti a távolságtartó történeti olvasat megteremtését, vagyis - stílszerűen szólva - megadja egy ilyen olvasat történeti lehetőségfeltételeit az eredeti
kontextusra való visszacsatolódással: „...a műalkotás mint ábrázolás nem valami tőle különbözőt ábrázol, tehát semmiképpen sem allegória, nem valami
olyasmit mond, amihez valami mást gondolunk hozzá, hanem csakis benne
magában találhatjuk meg azt, amit mondani akar."23 (kiemelések tőlem - R. Z.)
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A Walter Benjámin-előadásnak ebben a vonatkozásban is van analóg helye, melyet
a gondolatmenet ökonómiája okán nem mutattam be: ott a betű materialitása a szóval való összefüggésben lép kapcsolatba a szó-mondat relációval, i.m. 88.
„Amennyiben a művészet számára inkább a gondolkodás a paradigma, semmint az
érzékelés, inkább a jel, semmint a szimbólum, inkább az írás, semmint a festészet
vagy a zene, annyiban e paradigma inkább az emlékezetbe vésés (memorization) lesz,
semmint a felidézés (recollection)." i.m. 95-96.
i.m. 53.
i.m. 59. Az idézet kapcsán szeretnék előreutalni a további gondolatmenetre, amelyben éppenséggel az „értelmileg nem elérhető" játssza majd a döntő szerepet a szimbólumnak mint a reflexiós filozófia szervének s mint trópusnak az értelmezésében.
Ezúton feltárulhat előttünk a korai modernség e kulcsfogalmának az eredeti kontextusa, s lehetővé válik a velünk kortárs átértelmezésekkel való horizontközvetítés.
i.m. 60.
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1.4. Szorosan fogalmazva, mindezek után az most a feladat, hogy a háttérbe szorított szimbólumnak a „régi" századforduló horizontján alakuló jelentéseit a de Man által még valamennyire megtartott, hegeli vétetésű jellemzőkkel egybevetve és így kiegyensúlyozva 24 operatív fogalommá alakítsuk.
Egy ilyen művelet jó esélyeit példázhatja Manfred Frank (egyik) szorosan
idevágó definíciója, mely a Danto-féle metafora-értelmezéssel 25 úgy rímel
össze, hogy szoros konklúziója a posztkantiánus horizonton megjelenő esztétikai eszme taglalásának: „... szimbolikusnak nevezhető egy reprezentáció,
amelyben egy analógiára reflektálunk, mégpedig arra, mely a reprezentáció
és a reprezentált képzet létrehozásának szabályai között fennáll". 26
Ami az allegória de Man-szerű átértelmezését és csúcsra emelését illeti,
kísérletet kell tenni egy strukturoid alakzat alakulásával való szembesítésre.
Kitűzött célom természetesen az, hogy kimutathatóvá váljék mindkét alakzat használhatósága és konstitutív szerepe Vörösmarty költészetének az értelmezésében. „Amit fül n e m hallott, a szem meg nem jára, / Azt én írva
lelém lelkem asztalára" és „Messze maradjatok el, nagy messze ti hitlenek
innen! / Nincs kedvem sem időm mindennapi dolgokat írni: / Ujat irok, nagyot is, kedvest is, rettenetest is"- indítja Vörösmarty a mondott fogalmi átrendeződés funkcionalitását példázni képes epikus költeményeit, s bármennyire rombolja a beleérző olvasással való újrateremtésnek az illúzióját,
e helyütt a fogalmi és terminológiai eséllyel szeretnék élni. Tézisem ugyanis

24

Ennek kapcsán talán nem bálványrombolás azt állítani, miszerint a hegeli szimbólumfogalom többrétegűségét nem éppen elegáns a szimbólum terminológiai alapjává tenni. A koraromantikus bölcselet és az idealizmus szétválasztását nem ok nélkül
javasolja Manfred Frank, mégha nem erről az aspektusról van is szó - ugyanakkor
viszont a szimbólum-értelmezések különbsége alkalmas a két fázis különneműségének a kifejezésére. A szimbólum éppenséggel a koraromantikus gondolkodási közegnek a művészetet, a műalkotást s annak a nyelvét megnevező fogalmi centruma,
Hegel gondolkodásától eltérő összefüggésben. Hogy a würzburgi előadásoktól kezdve, szorosabban a Művészetfilozófiában, Schelling már közelebb látszik állni Hegelhez, mint korábbi, A transzcendentális idealizmus rendszerében megmutatkozó önmagához és jénai barátaihoz, az csak megerősíti Frank igazát a határ éles meghúzása tekintetében. Lásd: Frank: Einführung... 150-206.; a koraromantikus bölcselet legteljesebb összefoglalása, természetesen a fiatal Schelling tárgyalásával együtt: Manfred
Frank: „Unendliche Annäherung". Die Anfänge der philosophischen Frühromantik. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1997. Schellingre is vonatkozóan lásd: 690-734., 883-921.
E nagy előadássorozat kimerítő tárgyalását nyújtja a Kant-örökség sorsának
Jacobitól Reinholdon át Fichtéig, Hölderlinig, Novalisig, Friedrich Schlegelig, hogy
csak a legjelentősebbeket említsem.
25 Lásd a Romantika-szemléletünk mai kérdéseihez című tanulmányom első részének - a
romantikaértés szemléleti háttérösszefüggéseit felvázoló - zárlatát, amely egyűttal
előrevetíti az itt kibontakozó gondolatmenet kereteit, beleértve Vörösmarty egyes
kisepikus műveinek példázatként való kiaknázását is. A mondott tanulmány második része ugyanakkor egyszerre anticipálja a kulcsfogalmak interpretációját és a
posztkantiánus keretben alakuló kánon problematikáját. Vö.: Literatura, 1998/3.
26 Frank: Einführung... 137.
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az - s a fogalmi szembesítések után a kifejtése is következik - , hogy a Tündérvölgy allegorikus megformáltságú, szimbolikus elemekkel telített költemény, A Délsziget viszont szimbolikus struktúrájú, számos allegorikus elemmel építkező mű. Áthidalásról van szó, ezzel együtt viszont költőnk sokhúrú, az elméleti konstrukciókat dekonstruáló művészetének teoretikus természetű újraértéséről, ami egyúttal egy irodalomtörténeti tézis módosított és kiegészített visszanyerését is jelentheti a de Man-féle olvasatok egyoldalú szigorával szemben.
2.1. A görög tradíció a symbolon többféle jelentését hagyta ránk - Gerhard
Kurzcal szólva: jel, valami többletjelentéssel bíró empirikus entitás, amely
a tárgytudatunkat mozgósítja, illetve olyan valami, ami összefüggésre utal - ,
hogy a Zwingli és Luther közötti vitában az úrvacsora „tropice" avagy valóságos értelmezése kerüljön a középpontba; teoretikus felfutása pedig kétségtelenül a kriticista filozófiának és következményeinek, valamint Goethe nagyhatású meghatározásainak köszönhető. Kant Az ítélőerő kritikájúnak 59. paragrafusában az ízlésítélet szükségszerűségét csak példaszerűnek minősíti,
ugyanis az empirikus fogalmak valóságát példákkal szemléltetjük; a tiszta fogalmakat (azaz az értelem kategóriáit, mint az okság, a minőség) a sémák állítják elénk, az ész fogalmait viszont (tehát az eszméket), mivel érzéki tapasztaló képességeinket meghaladják, csakis szimbolikusan (vagyis analógia révén) ábrázolhatjuk, s így mintegy megosztják a szimbólummal érzéki telítettségének a kimeríthetetlenségét. Amennyiben több, mint egy allegória, hangsúlyozza Kant, akkor a művészet éppenséggel képes arra, hogy tiszta észfogalmakat ábrázoljon. 27 Ez a levezetés, továbbá a híres tétel arról, hogy az erkölcsi
jó szimbóluma a szép, egyenes úton vezet a posztkantiánus/koraromantikus
hagyományban az eszme - s az Abszolútum mint a szubjektum s az objektum (ős)egysége - végső megragadhatatlanságának és a szimbólum érzéki kimeríthetetlenségének a viszonyán át ahhoz a tézishez, hogy csakis a művészet képes az ábrázolására. Mivel ide értendő a kanti értelmű allegóriától való elhatárolódás mozzanata, ezért e szinten bizonyítottnak tekinthető, miszerint a 'kötött', 'körülhatárolt' jelentésűként felfogott allegória (ahogy majd
Goethe is érti!) nélkülözi azt a lényegi képességet, hogy kimeríthetetlensége
révén betöltse a fenti funkciót. Ha viszont ez az érzéki mozzanat adottnak tekinthető, akkor mindegy, hogy szimbolikusnak nevezik, mint Schelling és
Novalis, avagy allegorikusnak, mint Friedrich Schlegel a „régi" századforduló táján - ám Schellingnél rövidesen bekövetkezik a fogalmi átfordítás a Művészetfilozófia korszakjellemzéseiben, Schlegel pedig meghaladja a szinonimizáló jelentéshasználatot a rájátszás és a közvetett allúzió aspektusainak
a hangoztatásával. Ismeretes, hogy Schellingnél a teljes kozmoszt magába sűríteni képes műalkotás antik művészete minősül szimbolikusnak (vagyis zárt

27

Vö.: Frank: Einführung... 101.
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és totalizáló, hegeli értelmű), míg az allegória, a keresztény/romantikus művészet lényegvonásaként, nyitott s az elérhetetlenre utal\ Szeretném kiemelni,
hogy a végtelenre, az általánosra mutató, de azt soha el nem érő, ahhoz nem
mérhető allegorikus ugyanakkor láthatóan felveszi magába a szimbolikus korábbi jelentéstartalmát, miközben amaz zárt teljességet kifejezőként áll
elénk! Ezt a fogalmi tartalmat illető kontaminációt - mint a posztkantiánus
gondolatmozgás izgalmas fejleményét - úgy értelmezem, hogy az allegorikus
nem fejezi ki, nem ábrázolja az elmondhatatlant, csupán ráutal, jelez. Tagadhatatlan itt az elmozdulás, mégha nem is történik schlegeli radikalitással; a jóbarát
Hegel koncepciója magyarázná ugyanakkor az antik világ zárt kozmoszának
juttatott értékhangsúlyt és a szimbolikus totalizáló felfogását? E fordulatig, s
ezt érdemes leszögezni, arról a kimeríthetetlen érzéki telítettségről van szó,
amely a felnyitottság és elrejtettség kettősségét implikálja Gadamer
Heideggerre visszanyúló értelmezésében. 28
2.2. A posztkantiánus bölcseleti és esztétikai gondolatmozgásban a szimbólum, szimbolikus elég világosan elkülöníthető módon legalább hat (közös
forrásból táplálkozó s össze is fonódó) értelemben van jelen:
(i) az általában vett filozófiai értelem mint az inexponibilis, az ésszel el és fel
nem érhető ábrázolása, paradoxálisabban a Darstellung des Undarstellbaren; az abszolút utáni sóvárgás „merrefeléjét" csakis szimbolikusan lehet
kifejezni, a szabadság sem „közelíthető meg" másként - hangzanak a jól
ismert tételek, s A transzcendentális idealizmus rendszere Schellingjénél sincs
másként: az örökkévalóságot és a szépséget csak szimbólumok képesek
sejtetni.
(ii) a bölcseleti tartományok közötti közvetítés viszonyfogalma, mely egyúttal
visszautal az első jelentésre: Kant értelmében az eszmék csak szimbolikusan
ábrázolhatók, de a szimbolikus teszi lehetővé a tiszta és a gyakorlati ész eszméinek az összekapcsolását;
(iii) e közvetítő és összekapcsoló funkció, e viszonyfogalomként való működés az ítélőerő esztétikai eszméjének szimbolikusként való elgondolásában is
érvényesül, ám itt már a művészet megalapozásáról s vele az esztétikai értelem
aspektusáról van szó; a szimbólum az észfogalom önreflexiója az esztétikai
eszmében, 29 s ez megerősíti az (i) jelentését: az ész fogalmai indemonstrábilisak, az esztétikai eszme inexponibilis, 30 viszonyuk az, „amit egy analógiától
elvárhatunk". 31
(iv) maga a műalkotás - s hátterében az alkotói beállítódás (a természethez
való viszonynak és a szubjektivitás mibenlétének a függvényeként) - válik
az Abszolútum inkarnációjává. Schelling idézett antikvitás-jellemzése foglalja össze ebben az értelemben az elterjedt felfogást, hogy ezzel a poétika te28
29
30
31

Gadamer: A szép aktualitása, id. kiadás, 53-56.
Frank: Einführung... 102.
Uo.
i.m. 103.
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repére lépjünk, az alkotói én fenomenalitása és nyelvisége tekintetében viszont
Ludwig Tieck kópiaellenes tiltakozása s az érzés mélységéből feltörő művészeti ösztön (valami Natur) műalkotást átható erejének a hangsúlyozása
emelhető ki.32 Nem „élményről", hanem a transzcendentális szubjektivitás
adottságáról, a képzelőerő szabad játékáról van szó, mely a költészetben
szimbolikusan ábrázolja azt, „ami megvonja magát." 33 A mű totalitásként s
az antik világnak szimbolikusként való schellingi értése Novalisnál radikális értelmezésnek adja át a helyét: a tudat végtelen reflexiói révén az abszolútot
soha el n e m érő filozofikus mozgást felváltja a művészet, s az ezt uraló szimbólum funkciója. Láthatóan itt kétféle aspektusról van szó, a novaiisi formálisan a (iii) jelentés tartományát idézi, miközben reflexivitás és nyelv, a bölcseleti igény reflexiós beteljesíthetetlensége s a tudat egységének a lebontása a szimbolikus kielégítés révén, illetve a tudat önközvetítése 34 releváns mozzanatként különül el attól. Ez utóbbi mozzanat elvileg maga is szimbolikusan képzelhető el, amennyiben az én egységalapját egy számára transzcendens előfeltevés tárja fel, nevezetesen az én és a természet egységéé - kommentálja Frank, s egy későbbi Novalis-idézettel ezt példázni is lehet majd!
Előrevetítve kimondható ezek szerint, hogy Paul de Mannak a természeti
kódra s a szimbólumra mint totalizáló egységre irányított demisztifikációja,
ha úgy tetszik, e ponton sem teljesíti a történeti adekváció elvárásait,
(v) a novaiisi filozófiában tematizált tudatszerkezet nyelvi megelőzöttséget
implikál, retorikai szinten pedig szimbólumokkal sejtet, az (i) értelmét tropologizálva már az allegória révén utal Fr. Schlegelnél, s ezt az elmeéllel összekapcsolva - egyszersmind a fragmentum rendszerpozícióját kijelölve35 - ironikusan
felszámolja a beszédintenció önazonosságát. 36 Retorikai-tropológiai szinten
most már a figurativitás más aspektusai felé mozdulunk, annak a jeleként,
hogy a gondolati áttörést végrehajtó Novalis és Friedrich Schlegel végigjárják
ezt az utat. 37 Schlegelnél a korai töredékek szimbólumot és allegóriát szinonimizáló gyakorlata olyan allegória-értelmezésnek adja át a helyét, amely minden művészi eljárás lényegének nyilvánítja az alakzatot, s nagy nyomatékot
kap az a tény, mely szerint a Witzcel egybefontan „a reflexió néző- és fordítópontjai", valamely központra lehetetlen vonatkoztatni őket!38
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i.m. 124-125.
i.m. 125-126.
E kérdéskört - magyar irodalmi analógiákat valószínűsítve - bővebben tárgyalom
A klasszicista kánon revíziója és a monológlíra című tanulmányomban: Irodalomtörténet, 1999/1.
Frank: Einführung... 296.
Az allegória és az elmeél kölcsönösen iróniát létrehozó felfogásáról s az ennek a jegyében megszülető romantikus művészetelméletről lásd Frank: „Unendliche Annäherung", 931-944. A levezetés különben nem sokban tér el az Einführung...
vonatkozó gondolatmenetétől.
Vö.: Frank: Einführung..., különösen 291-301.
i.m. 296.
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(vi) a posztkantiánus és koraromantikus értelmekhez a művészi példák révén
közel áll - a szempontjaim szerint igen fontos - szimbolikus struktúra
(Wellekre is jellemző) fogalma. Ebben az esetben számolni kell a poétikai és
tropológiai szint egybeolvadásával s a szimbolikusnak a műegész szemantikumát és globális sugallatát meghatározó, mindenütt jelenlévő sejtetéses
mozzanatával (Faust, Manfréd, Csongor és Tünde), viszont nem azonosítható
sem a szimbolistáknak az egyedi szimbólumra épített eljárásával, vagyis
a versegészt átszövő és szervező szimbólum-használattal (vö. az ős Kaján, az alvó Csókpalota), sem a (iv), vagyis a mű mint szimbólum schellingi értelmével.
Alig vitatható, hogy a szimbólum fogalmi jelentéseinek a hierarchiájában
a bölcseleti áll a csúcson, ehhez képest beszélhetünk az esztétikai, illetve
a retorikai-tropológiai szintről. Éppen ez utóbbi vonatkozásában viszont
- a továbblépés érdekében - meg kell állapítani, hogy az elkerülhetetlen horizont-közvetítés végrehajtását igen nehezíti, hogy de Mannái a tropológiai szint
gyakran a bölcseletit helyettesíti (mint például a már említett irónia-esszé esetében). Egyenrangúsításról, mi több, értelmezésbeli helyettesítésről van szó,
ám a következő fejtegetésekben már a bölcseleti szinttől elkülönített retorikainak megfelelő jelentésben szerepel, ahogy a Temporalitás-tanulmány példázhatja, ahol ugyanis a természeti kód átértelmezésekor retorikai, a Coleridgeféle tézisekkel folytatott vitában pedig bölcseleti funkcióban érvényesül.
2.3. Tudomásul véve ezt a fogalomhasználatot, nem feledhető, hogy itt
ugyanakkor részesülésről beszélhetünk Kant jegyében, amit tropológiailag
a szimbólum de Mantól is elfogadott szinekdokhés hátterével hozhatunk analógiába, ugyanis a Temporalitás-tanulmány Hegelre visszanyúló értelmezésében
a szimbólum - mint szinekdokhé - része annak a totalitásnak, amelyet ábrázol.
Mármost a sejtetett analógiában a horizont-közvetítés szervének felfogható,
nagy jelentőségű mozzanat rejlik, miközben a retoricitás jellegzetes működését
mutatja a totalitás lebegtetett értelme. Arról van szó, hogy a totalitásképzet kapcsán az a szembeállítás munkál, amely a nyelv elemi szintjére vonatkoztatott
trópus-értelmezést 39 ütközteti a legmélyebb értelmében felfogott nyelvbentörténő-világértéssel. Utóbbi jegyében az „idea" totalitásának de Man által el
nem fogadható képzete hozatik játékba, ez pedig a kanti értelemben vett részesülés megfordításaként értelmezhető; ez a kiasztikus alakzat felszínre hozza
a szembenállást azzal a posztkantiánus ambícióval, amely az abszolút elérésére, vagyis a totalitás megteremtésére irányul. S éppen ez az oppozíció kapcsolja is egybe a horizontokat az ellentétpárhuzam funkcionális működése révén.

39

A szinekdokhénak valamennyi trópus alapjaként való felfogása Tzvetan Todorovnál
vagy a neoretorikusoknál alapvetően kiemeli, már-már abszolutizálja retorikai jelentésképző funkcióját. Ha minden trópus szinekdokhéra vezethető vissza, akkor a
szimbólum minden trópus jelképezője - totalizáló erejének a de Man-i visszaszorítása így általában véve a metaforicitás destabilizálása, mint láttuk, a grammatika
(vö.: Ellenszegülés az elméletnek), illetve a jel és az allegória javára (Benjamin- és Hegel-értelmezések) .
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Mindenesetre a totalitás részeként felfogott szimbólum fogalmának ismétlődő felbukkanásakor nem állunk már messze Goethe megállapításaitól sem, hiszen közismert, hogy számára a szimbolikus a különösben megjelenő általános
(a részesülés mozzanata így világosan megmutatkozik) - akárcsak Coleridge
1816-os értelmezésében - , szemben az allegóriával, amikor is valamely általánoshoz keressük a különöst. Még többet mond viszont híres reflexiópárja: „Az
allegória a jelenséget fogalommá, a fogalmat képpé változtatja, de úgy, hogy a
képben a fogalom körülhatároltan és hiánytalanul maradjon meg, és ily mód
kimondható is legyen a kép által"; „A szimbolika a jelenséget eszmévé, az eszmét képpé változtatja, méghozzá úgy, hogy az eszme a képben mindig végtelenül hatékony és elérhetetlen marad, valamint ha minden nyelven kimondják is,
kimondhatatlan". 40 E bölcseleti-poétikai megállapítás szintjén ugyan a részesülés aspektusa megmarad, de felerősödik az eszme kimondhatatlansága - annyi
más Goethe-megjegyzés formulába tömörítésével - , vele együtt pedig a képben
mutatott „hatékony és elérhetetlen" mivolta, s ehhez képest a szinekdokhéra
való tropológiai redukció a metaforával analogizálja pusztán a szimbólumot,
amennyiben a felvillantott szembeállítás első részére gondolunk csupán. A reflexiós filozófia vagy Coleridge transzcendenciába hajló értelmezésében a részesülésnek a kimondhatatlanság és annak ábrázolása közötti viszonyként való érvényesülése neveztetik szimbólumnak, ez valósíthatja meg az objektum-szubjektum vágyott dialektikáját is - Paul de Man viszont éppen ennek a „demisztifikálására" tör. Nála az én beszéde - a megelőző szövegértelmezések tanúsága
szerint - egy logikai-ismeretelméleti rendszer alapjait megingatni kívánó okfejtés alapjául szolgál, hogy a Hegel-tanulmány szimbólum fogalma részben el is
veszítse a kapcsolatát A temporalitás retorikája diskurzusával. Be kell látni, hogy
a jel apoteózisa révén ugyanakkor mintha visszacsatolódnék a Temporalitástanulmányra, de immár az allegória vonatkozásában, amelyre lényegi temporalitás jellemző, hiszen mindig valami más jel előzi meg.
2.4. Másrészt a Temporalitás-tanulmány kísérlete a szimbólum szerepének
minimalizálására és ezúton az objektum-szubjektum dialektika megingatására - amint erre már utaltam - a természeti kódnak a szubjektumon belüli viszonnyá való átértelmezésén nyugszik. Ez a rafinált „vágás" két érvvel „védhető", s mindkettő a századfordulós reflexiós filozófia közegéből származik.
Paul de Man interpretációjában a gondolkodó én proleptikusan a jövőbe vetíti magát, hogy a gondolkodásról való gondolkodás képességéről megbizonyosodjék, ami az önmagához való visszajutás, önmagára való ráismerés
mozzanatában következik be.41 Nos, a gondolkodó én „mozgása" tetten érhető már egy megkerülhetetlen korábbi fázisban, a reflexió során ugyanis az öntudattal rendelkező én önmagát is reflektálja, vagyis objektumként kezeli,

40 Johann Wolfgang Goethe: Maximák és reflexiók. (1832) Ford.: Tandori Dezső. In: uő.:
Antik és modern. Budapest, Gondolat, 1981. 869.
41 Lásd a Hegel-tanulmány gondolatmenetét!
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hogy utána végtelen reflexiósorba bonyolódjék a megfordítások nyomán,
akárcsak az anyag és a forma esetében - mondja Novalis.42 De tőle származik
a második érvünk is, ezúttal idézet formájában: „A költészet iránti érzéknek
sok közös vonása van a miszticizmussal. Ez a sajátos, a személyes, az ismeretlen, a titokzatos, a kinyilatkoztató, a szükségszerűen véletlen iránti érzék.
Az ábrázolhatatlant állítja elénk. Látja a láthatatlant, érzi az érezhetetlent stb.
A költészet kritikája abszurdum. Nehéz eldönteni, noha ez az egyetlen lehetséges döntés, hogy valami költészet-e, avagy sem. A költő valóban mintha
magán kívül volna (sinnberaubt) - emiatt tör elő belőle minden. A legsajátabb értelemben megmutatja a szubjektum-objektumot - lelket és világot... A költő elrendez, egyesít, választ, kitalál - és maga magának felfoghatatlan, miért
így és n e m másként." 43 Ha Gerhard Kurz m á r említett állásfoglalása
hermeneutikai-interakciós oldalról támogatta a természeti kép-szubjektum
analógia szimbolikust teremtő jellegét - egyébként az ismétlés, az antitézis,
a kulturális örökség tárgyaira való utalásokat hangsúlyozza ezen kívül - , akkor a fenti idézet s az azt megelőző érvelés a természeti kódnak és/mint
a szubjektumon belüli viszonynak az említett dialektikát alátámasztó jellege,
általában a szubjektum-objektum dialektika mellett szólnak. Hogy a természeti kód szubjektumon belüli viszonyt jelképez, azt aligha kell vita tárgyává
tenni, ám Novalis arról hoz tanúságot, miszerint ennek a koraromantikus felfogása elválaszthatatlan az állandó reflexív megfordításoktól, magától a reflexiós kényszertől. S még valamitől, amire már hivatkozott, romantika-szemléletünkről szóló tanulmányomban utaltam, nevezetesen attól a goethei felfogástól, hogy az én a tárgyban, a tárgy pedig az énben van, amihez hasonló
Novalistól is olvasható. Vagyis a tudat irányultsága, intencionáltsága - nem
a Gemeinte(s) értelmében persze, sokkal inkább előreutalóként - már ekkor
konstitutív tényezőként fogható fel.
2.5. Az allegória fölérendeltségét ezek után a Rousseau-val kapcsolatos tematikus érvek és Wordsworth Lucy Gray-versének egyébként lenyűgöző
elemzése bizonyíthatnák, ha ez utóbbi esetében a temporalitáson/egymásutániságon kívül más érvet is fel tudna vonultatni de Man. Gerhard Kurz
értelmezésében és mindenfajta retorikai és esztétikai hagyomány szerint
ugyanis hiányzik a kettős jelentés, amely narratív szegmensek során át érvényesül, a pretextusra való rájátszás, a Temporalitás-tanulmány de Manja
szerinti megelőző jel. A strófák közötti üres térre való utalás a legspekulatívabb allegória-értelmezést implikálja, ám itt inkább metaforaként érthető,
annak jellemzőjeként is, hogy „a mester" autoritativ kijelentéseinek gyakran
hiányzik a várható indoklása, mint ezt Jonathan Culler is megjegyzi. Az allegorikus fogalmi tartalma így ambivalenssé vált, valóban olvasásalakzat jelentést kellene a d n u n k neki 44 - kerülve az olvashatatlanság allegóriájának
42 Vö.: Mesterházy Balázs, i.m.; Weiss János: Mi a romantika? Pécs, Jelenkor, 2000. 9-62.
43 Lásd: Frank: Einführung..., 174.
44 Vö.: Mesterházy Balázs, i.m.
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a problémakörét - , miközben a kitágított de Man-i értelmezés talán jól kiaknázható lesz a szemantikai ambiguitást mutató narratív szekvenciák temporalitását
megtestesítő szövegrészek minősítésében. Szimbólum és allegória e vonatkozásai ezek szerint részben bővítik a welleki definíció körét, másrészt a jellel/jelölővel való összefüggésben zsugorítják a szimbolikus fogalmi tartalmát. 45
Ugyanakkor fel kell tételeznünk a két alakzat közötti összefonódást, egymásnak a kiterjedtebb szövegekben való kiegészítését is. Temporalitás,
szekvenciákon át az előző jelre vagy szövegen belüli egységre való utalás mint a kettős jelentés retorikus végigvitelének a helyettesítője - és a jel világot maga alá hajtó energiájának tároló és felhasználó képessége: ez lenne a
kitágított allegorikusság poétikai jellemzője, értelmező/elemző performanciánknak (talán) előnyére.

(B)
3.1. A Tündérvölgy - némely értelmező szerint valójában ellen-tündérvölgy a Zalán futása „történeti" vétetése és eposzi megformálása után amolyan
romantisches Gedicht, amelyben (a mitikusba hajló A Délszigettel együtt)
Vörösmarty kipróbálja mindazokat a költői lehetőségeket, amelyekről idézett fragmentumában Novalis beszél, hogy majd a Csongor és Tündével remekművé érlelje allegoriko-szimbolikus késztetéseit. A cím máris kétértelműséget sugall, rájátszik a régi magyar tündérező hagyományra - ahol maga a tündér allegorikus figura - , akárcsak a történet 46 az Argirus-féle széphistóriák narratív és allegorikus elemeire, költői fordulataival pedig a kéziratos költészetéit idézi fel. E rájátszáson alapuló technikáját és koncepcióját
betetőzi a Zrínyi-féle strófa alkalmazása, mellyel sajátos temporális viszonyt
teremt olvasói megszokott világa s a költeményé között: akárcsak Kölcsey
(amint ezt Borbély Szilárd megfigyelte), a magyar költői nyelv belső temporalitását teszi átélhetővé, s ezzel metrikailag allegorizálja művét. Bonyolítja
azonban a dolgot, hogy az egykori, Zrínyi-féle jelölő itt pretextuális szinekdokhévá válik, miközben a szöveg analógiás viszonyt teremt az Argirusok
világával, ami azt jelenti, hogy uralkodó allegorikus alaptendenciáját szimbolikus elemekkel egészíti ki már a „növésterv" szintjén. Kezdetben elkülönülő beszélői - az önreflexíven exponáló hang átadja a helyét a fikcionalitást
romantikusan hangsúlyozó narrátornak - a költői szabadságot jelképezik,
aktánsainak epithetonjai és kibontottan jelenetező mozgatása és jellemzése
pedig a szenvedély és erő, lágyság és szemérem antitétikus párjai között he-

45
46

Lásd az ént-mondás problematikáját a Hegel-tanulmány tükrében!
A Propp értelmében vett varázsmese funkciói egyébként szinte egy az egyben felismerhetők Csaba és Jeve történetében - amint erre Zentai Mária figyelmeztetett. Noha
e gondolatmenet a nyelv működését, allegorikus és szimbolikus retorikai szintjeinek
az újraértelmezését állítja középpontba, a figyelemfelhívó gesztusért köszönetet kell
mondanom.
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lyezhetők el, vagyis - Paul de Mannal szólva - szimbolikusként olvashatók
(lásd a Temporalitás-tanulmány Meillerie-jelenetének elemzését). Az bizonyos, hogy personificatiói (például „vad hírnek ordítozó szája"), allegorikus
metonímiái (Jevével kapcsolatos a „gyászos n a p n a k siralmas hajnala"),
kiasztikus szemantikai ambiguitásai („S a föld ing alatta ingó nagy fejével")
allegorizációról tanúskodnak, akárcsak a tündérlány képviselte csábítás
vagy a Csaba égő szégyenét festő hasonlat Mint széltől hajtott fa vadon erdejében
Visszahajol ismét szélnek ellenében;
Úgy fordult meg napnak fiára fenébben
Az elbúsult Csaba égő szégyenében. - 47
de hasonlóan minősíthető a lelki zavarát kifejező antitétikus első megszólalása, a jövendölő madár jelenete vagy a Jeve halálára s halál utáni bírására
vonatkozó rájátszásos verbális csata a tündérrel, miközben a természetfölötti erők módjára megáradó hegy leírása hiperbolizált szimbolizációként olvasható, akárcsak a három kör húzása maga köré a tündérrel való összecsapás előtt. Az elemek tombolása valóban a kimondhatatlanra figyelmeztet
a rettegés nyelvén:
Zúgó fenekéről fölfordult az özön,
Eloltott minden fényt a magas égkörön,
Hajlott és csikorgott a cédrus fa közön,
Setétség lett úrrá ékes tündérvölgyön.
Setétség, rémarczú szülötte az éjnek,
Mellytől illy zavarban halandók rettegnek.
Megröppent a sas is fölötte fészkének,
S csak alig parancsolt szive félelmének.
3.2. A teoretikus kifejtés nyomán talán elfogadhatóan allegorikusnak tekintett Tündérvölgy után, poétikailag és szemléletileg nehezebb feladatként,
a szimbolikus-mitikus struktúra megteremtése következett Vörösmarty zsenijének belső törvényei szerint. A Délsziget - éppenséggel eszméinek képileg
határolatlan tevékenysége, a metaforikus struktúrák többértelműsége, sőt
töredék jellegén túl, vagyis szimbolikus jellege miatt - értetlenkedő olvasót
talált Berzsenyiben (aki pedig a poézisről szólva joggal hivatkozott a „symbolák hímes fátyolára"), hogy ezzel megelőlegezze A vén cigány sorsát, de hatástörténetét is. A Nyugat Vörösmarty-recepciója, majd a 30-as évek nagy
értelmezői biztosítják számára a jelentős műveknek kijáró helyet. A költe-

47 Az idézetek a kritikai kiadásból származnak: Vörösmarty Mihály összes művei. 5. köt.
Nagyobb epikai művek II. S. a. r.: Horváth Károly és Martinkó András. Budapest, 1967.
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meny címével azonnal mitikus világra utal, s ezt egyértelműen szimbolikomitikus kifejlés követi a töredékben maradt második ének végéig, a vitézi
kellékek megleléséig, amely már egy másik narratíva sejtetését hordja magában. A szimboliko-mitikus struktúra megteremtésére való törekvést világosan jelzi az ember felnövésének a megszakításos ábrázolása, amelyet a nevelődés szimbolikus állomásai és általánosítható vonásai jellemeznek a narrátortól fel-felidézett Úr hol javalló, hol feddő, végül büntető pillantásától és gesztusától számon tartva. E folyamatban központi szerepű és relevanciájú
a hang (nyelv) birtokába kerülés, s annak kegyetlenségig menő használata
- a gyermeki pszichológia jeleként, de az uralmat gyakorló ember szimbólumaként - , miközben elszalasztja a világot befogadni segítő lány megpillantását, aki n e m is lehet más egy ilyen költeményben, mint a szabadon engedett madárka öröménekének szülötte, s ezzel a szabadsággal egyenlő szépség szimbolikus hordozója. Mindenesetre a lánynak a megszemélyesített természeti erők általi felöltöztetése a mű egyik legszebb allegorikus részlete:
Volt foganásakor a levegőnek méhe fehér köd,
Mellyből ő mint lágy kikelet rózsája feselvén
Kellemes álomként képessé kezde simulni;
Végre fehér köde változván tündéri ruhává,
Lány kele lassan elő, a legszebb testi valóság.
Lábai mint az öröm zengése, lebegve röpülvén
Teste kicsiny súlyát hordozták mennyei bájjal;
Arcza mosolygás volt, szeme pillantása virág, kék
Parti virág, mellyből mikor éj et kerget el a nap,
Ifjú sugárival a leggyöngébb harmatot issza.
Ezt a humanizálódás és a teljes birtokbavétel (Halálfi foglyul ejtése) szimboliko-allegorikus leírásai antitézisként követik, s Halálfi megsemmisítése
zárja, ám a lehető testvéri idillt a narrátor előretekintő kommentárja moralizálja az első ének végén, hogy a második ének az ifjúvá váltak első csókjával, a bukás szekularizált szimbolikájával indítson. A paradicsomból való kiűzetésnek analogikusan megfelel a sziget kettéválása, a részek távolodása s
az ifjak betört tüskéi viszont már eltérést, új narratíva kezdetét jelzik. Sorsuk antitétikus alakulása - a lány, a női princípium, kedvező, az ifjú kedvezőtlen helyzete - a szimbolikának új elemét hozza, majd pedig megismétlődik
a nevelődési folyamat, a szimbolikus funkciójú gyermek feltűnésével és cselekvéseivel. E narratív sorozat szimbolikus strukturáltsága az ember levésének
(Werdenjének) a kulturális örökség alapelemeire való ráhagyatkozásából
építkezik. Ugyanakkor nyelvileg a metonimikus „gyöngyök tengere" által
mosott, de „fellegütő tetejét villámok erőszaki járják" metaforikus alakzatával jellemzett mitikus sziget világának és szereplőinek szimboliko-allegorikus beszédmódú elénk tárása jellemzi. Ahogy Gadamer mondja:
„a szimbolikus tapasztalata azt jelenti, hogy ez az egyes, ez a különös olyan

55

léttöredék, mely az ígéri, hogy valami neki megfelelőt helyre hoz, és teljessé
egészít ki, vagy az a mindig keresett másik töredék is lehet, amely saját élettöredékünket teljessé egészíti ki".48 A tudás megszerzését célzó aposztrophé
alakzatával exponált gyermek mitikus-fantasztikus világa mindenesetre
a szimbólum poétikai rehabilitációját képviseli, miközben Csaba és Jeve történetét a rájátszások sorozata allegorizálja. El kell fogadnunk: Vörösmarty
valóban a romantika polifonikus nyelvét beszélte már a Csongor és Tünde
előtt, ezt a nyelvet pedig a fogalmak történetileg szükségszerű szembesítése
nyomán nem tekinthetjük allegóriától uraltnak.

48

Gadamer: A szép aktualitása, id. kiadás, 52.
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Eisemann György

A nyelv, a halál és a lányka
Vörösmarty Mihály: Csák

A nyelv, a végesség-tapasztalat és a szubjektum romantikus összefüggéséről
szólva az újabb kutatások azon - immár közkeletű - irányaiból indulhatunk
ki, melyek rávilágítanak a romantikus én alakot öltésének és hiánytapasztalatának kölcsönösségére. A nyelv figuratív-performatív képességét is számba vevő olvasatok különösképp érzékelhetik, hogy a bensőség kiteljesedésének csillapíthatatlan vágya éppen részlegességének felülmúlhatatlanságában artikulálható. Végtelen sóvárgása előhívja, de szét is oldja a zárt-határolt
alany képzetét az én nyelvének és a nyelv énjének reciprocitásában. Hogy az
én sokat emlegetett kiteljesedése nem más, mint vágyának és halálának egy
dialóguson belüli összetartozása - a „szerelmi halál" interszubjektivitása - ,
az a romantika művészetében került először megformálásra. A „szerelmi halál" eseményében (Novalistól Wagnerig) az én-individualitást úgy öli meg és
egyben úgy élteti a saját vágya, miképp nyelvalkotó kompetenciájának és
nyelvfüggőségének az egymásra utaltsága. így a romantikában radikalizálódni látszó szubjektivitás-elv épp az általa kirajzolható szubjektum semmizésének, halálának feltételezettségében domborodhat ki. Vörösmarty Mihály sírköltészete - azon belül a Csák című alkotás (1826) - kapcsán a halál
elbeszélésének és szóhoz juttatásának olyan romantikus nyelvezete tárgyalható, mely nyíltan tematizálja is, azaz színre viszi a végesség tapasztalatának létértemező műveleteit. S mivel esetenként megkísérlem e formák történeti távlatának felvillantását, ezúttal is jelzem, hogy a modernségben
m a j d tovább erősödik a tendencia, melyben nem az értelmező horizont kutatja-képezi önnön végességét, hanem maga a végességtapasztalat képez horizontot.
A nyomok interpretálásának világdivatja - aktualitása - idején különösen
feltűnő, ahogy az említett költemény (Csák) nyitásának tropologikus lendülete megszakad, névjelbe vált. „Mélyen alszik sírja éjjelében / Csáki szűz
szerelme, szőke Zolna". A halál sztereotip metaforái az élet nyomaiba kapaszkodnak: a halott lányt Csák szerelmeként mutatják be, sőt, tulajdonnévbe torkollnak, rögvest leállítván a képi beszéd metamorfózisait. A név
a képiesség ellenében hat: a halál metaforái ezért futnak zátonyra a halott
megnevezésével, nyelvi mintái nem képesek a halálról beszélni, csak az életről. Szőke Zolna emberi alakja mindaddig egy emlékezet őrzöttje, azaz múlt-
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ban-élőként felidézhető marad, amíg testét, önazonosságának az emlékezetben feltáruló jelét a beszélő felül n e m írja a pusztulás nyomaival. Mégpedig
olyképp, hogy a test és a természet viszonyában épp az antropomorf analógiákat semmisíti meg: a fej, a szem, az ajak figurálása szembenáll a szél,
a nap, a por emberalakú megjelenítésével. A halál kimondásának első aktusa tehát az élők emlékezetét, az emlékezetben őrzött alakot kezdi ki. Paradox módon ezt az alakot épp a természet úgynevezett megszemélyesítése teszi hullává. „Hallgat a szél hamvadó fejénél, / Zárt szemébe nem hat nap világa / S dallos ajka csendes a porágyon".
A megszemélyesítés poézise itt n e m csak úgy képes megfosztani az embert ö n n ö n arculatának elevenségétől, hogy voltaképpen személytelenítésként válik olvashatóvá, mivel elárulja: az emberalakúság természeti
tételezése „alaptalanul veszi adottnak az emberit" (Paul de Man). H a n e m
úgy is, hogy magának a pusztulásnak az „antropomorfizáló" analógiái veszik birtokba az emlékezet emberi alakzatát, hogy rajta hagyják a nyomaikat, sőt, hogy azt teljes egészében a saját nyomukká tegyék. így ami emberinek látszott, az hirtelen ellentétének, az ember nélküli világnak a jelölője lesz, kiaknázva a megszemélyesítésben rejlő dehumanizáló erőt.
A prosopopeia kifordításával személytelenítő nyelvben az élet tagadása
a rá való emlékezés folytonosságának tagadásával - az emlékjelek
tériesítésével - járhat együtt. Sőt, Zolna sírjának környezete (kis galambja
„bús panasszal repkedik fölötte") az emlékező terévé is válik. Talán nem tévedünk nagyot, ha a romantikus sírköltészet egyik alapvonásának tartjuk az
emlékezet múltidejűségének, múltra utalásának olyan megtörését, amely
úgy tériesíti az emlékjeleket, hogy e térben juttatja szóhoz magát az emlékezőt is. Ezen színrevitel pedig feloldja az emlékező megszólalás metapozícióját, s megteremti a felejthetetlenség romantikus alakzatát. Akár a híres
Petőfi-sorokban, a Cipruslombok-ciklusbók
„Mi szép, mi szép volt a halotti
ágyon! / Mint hajnalban ha fényes hattyú száll, / Mint tiszta hó a téli rózsaszálon: / Lengett fölötte a fehér halál." A test fölött lengő halál képének tere az emlékező tere is. A beszélő ekkor azért n e m tudja felejteni a látványt,
mert a bennefoglaltjává válik: felidézésével önmagát inszcenálja, megfosztván az emléket különidejűségétől. A modernség nyelvében közismert emlékező-felejtő mozgás teremtő dichotómiájának feltétele és velejárója éppen
a fiktív és a metafiktiv pozíciók - reflexiók és inszcenálások - szüntelen egymásba csapása lesz. A dolog történetiségét leegyszerűsítve felvillantható,
hogy a modern emlékezéstechnika fikció és metafikció oszcillálásán alapul,
míg posztmodern olvasatban nemcsak az emlékező léphet be a deixis terébe, hanem a szövegtér is felfogható az emlékező megalkotójának. Amikor
a romantikus sírköltészet beszélője a látvány foglya marad, akkor nem felejtőn emlékezik (a kifejezés schopenhaueri és nietzschei értelmében), hanem
a felejthetetlenség alakzatába révül. Azonban a felejthetetlenségen léphet
túl a saját nyelve - a romantikus irónia olyan beszédeként, mely éppen
ezért, felülmúlhatatlan radikalizmussal hagyja veszni szubjektumát. S ami
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végül felejthetetlennek bizonyul, az nem az egykori élő, hanem a jelenlegi
hulla. Sőt, az élő szintén azért nem felejti el önmagát, mert önnön végessége fenntartja az énjéről való tudatot, ahogy az Éjjel című költemény (1823)
paradoxona megfogalmazza: „engem őriz a halál". S a beszélő alany nyelvbe-foglaltságának - ezúttal mint a sírköltészet felejthetetlenség-trópusán túllépő allegorézisének - e formái nem a megszakítottság, hanem a folytatódás
történetiségének képét mutatják a teremtő felejtés modernsége felé, főleg
pedig azon posztmodernitás felé, melynek immár minden szubjektivitáson
túl működni látszó nyelve ismerszik meg olyannak, mint ami felejt vagy nem
felejt. A sírkörnyezet terébe beleírtságnak, mint emlékező emlékjellé formálódásnak a távlata nyílik meg például a Mikes Kelemen sírhalma fölötti
beszédhelyezetből szóló költeményben. A Mikes búja (1826) nem a halott, hanem az élő törölhetetlenségére reflektál, alanya önmagát avatja a sírkörnyezet emlékévé a halott helyett. Mikes sírjának jeltelenségével szembesíti a saját szubjektumát mint írásjelet. S az emlékező státusza e térbeli írássá válva
- de egy másik szubjektumot jelölve - fordul át az emlék státuszába. „Kő
sincs hamvaidon. Pusztán és jeltelenül áll / Kis halmod [...] / lm élő emlék
vagyok én, bú rajtam az írás." Külön figyelemre méltó, hogy az írás a hangoltság (bánat) indexeként képes tériesült időjellé válni.
A Vörösmarty-líra talán legnevezetesebb deixise egyébként éppen fikció
és metafikció kétértelműségében bontja szét az emlékező mondás utalását,
s lép túl a felejthetetlenség szubjektivizmusán. Az Előszó kezdésének mutató névmása („Midőn ezt írtam...") egyaránt vonatkozhat egy címben sejtetett
másik szövegre és magára az Előszóra. Az előbbi esetben a beszélő nem felejti a másik szöveget, az utóbbi esetben az írás materialitása nem „felejti"
a beszélőt.
Ebbe a sírkörnyezetté sifrírozott térbe érkezik Csák, megszólítva élőnek
hitt kedvesét. A halott Zolnához beszélve lényegében ugyanazokat az emlékjeleket idézi fel, melyek az imént a halál képeit alkották. így teljes szakadék
(meghasadás) jön létre a szereplő jelentéstételezése és az olvasó értelmezése
között. „Zolna, szűz szerelmem, Zolna Zolna! / Hol mulatsz te, szőke, szép
hajaddal, / Hol mulatsz az édes ajakakkal...?" A helyre kérdezés retorikája
feltűnően szembesül a deixisek már telített jelentésével. A hős nyelvének önkényes, azaz feltűnően szubjektív jelhasználata így merőben hamisnak tűnik. De alakját ekkor épp ezen önkénye és tévedése teszi azzá, ami. Lénye,
versbéli belépése ennek az alaptalanságnak, ennek a tévesztésnek a következménye. Szólamában így Zolna neve és testének nyomai teljesen függetlenné válnak az addigi olvasattól. Csak a befogadó perspektívájából látható,
hogy a deixisben már elhelyezett test és név Csák szavaiban úgy viselkedik,
mintha valamilyen más térben élne, mintha holléte kérdéses lehetne.
A korábbi jelentésétől függetlenedőnek látszó, ám álságosnak bizonyuló
jelhasználat ellentmondásossága szintén romantikus fejlemény. Többek között a világot „poetizáló" (Novalis) önkényes jelképzés lehetetlenségében ismeri fel a szubjektív intenció a nyelv intenciójának hatalmát.
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A modern irodalomban a jelölés intencionáltsága és a mondás önállósága
közötti feszültség olvasói tapasztalata magának a beszélő hangnak az alaptapasztalata lesz. E hasadást közismerten megrendüléssel fogadja az én és
a nyelv távolságában, ugyanakkor harmóniájának óhajtásában élő líraiság.
Később azonban egyre markánsabb elvvé válik a jelentések birtokló meghatározása helyén a ráhagyatkozás poétikája: az áthagyományozás tudata.
A beszélő hangba a XIX. század folyamán egyre nyomatékosabban beleíródó metanyelvi karakter a másodmodernségben a tradícióra hagyatkozás új
lehetőségeit aknázza ki. Ennek nyomán elmondható, hogy a romantikus befogadás - a fenti hasadás - tapasztalata a beszélő és a mondás viszonyáról
a modernségben immár a poézis területére helyeződik át. Talán nem túl merész általánosítás megkockáztatni, hogy a hagyomány recepciója a poézisben is újjászületőnek mutatkozik. A romantika után különösen szembetűnő
lehet, hogy az irodalom történetisége a receptív és a poétikus műveletek cserélődéseként is olvassa önmagát. A modern líra én]e tehát „tudja" azt, amit
a romantikus líra olvasója tud abban a pillanatban, amikor meghallja Csáknak a halott Zolnát szólító hangját.
E megszólítás olvasata olyan dialógust hall, melyben a megszólító nem
egy másik válaszát vonja be a párbeszédbe, hanem egy másikat feltételezve
hasítja meg a saját nyelvezetét. Amikor Csák a halott Zolnához beszél, valójában azt a természeti („kozmikus") rendet - az egyetemességre törő szimbolikus nyelvet - provokálja, mely kedvesét kitaszította magából. S aki válaszol, ezért nem a megszólított lány, hanem a lányt megölő természet, az uralkodó nyelvi rend könyörtelenül dezantropomorfizáló ereje. A romantika
tündére, Loreley-alakváltozata ezúttal is a gyilkos természet figurájaként, az
emberit kiszorító nyelven szólal meg, alapjában rendítve meg ember és természet összetartozásának humanista szentimentalizmusát. „És felelt a bérc
tündér leánya. / 'Vesd a gyöngyöt vissza tengerébe, / Tépd a fátyolt össze
száz darabra, / Csók helyett végy átkot ajkaidra / Forró szíved hűljön el halálra: / Zolna nem hű hozzád és nem él már; / Bűn miatt van s hamvad itt
alakja. 1 " Nyilvánvaló, hogy a tündérlány felszólításai megint azokat a jelentéseket veszik birtokukba, melyekre Csák - élőnek hitt szerelmét szólító szubjektivitása épült.
Ezek után aligha meglepő, hogy a halott Zolna megszólalása tovább
radikalizálja a jelentőknek jelentettjeiktől, s azok vélt vagy valós lehetségességétől való függetlenedését. Edgar Allan Poe egyik novelláját, az ott beszélő hulla mondatát elemezve Derrida találóan megjegyzi, hogy a „halott vagyok" kifejezés, minden ellentmondásossága mellett, nemcsak hogy kimondható, de tulajdonképpen ez teszi lehetővé bárminek a kimondását, hiszen a nyelv deiktikus elemei nem valamilyen tárgyra vagy új létezőre vonatkoznak, hanem korábbi előfordulásaikra: ismétlésük révén jelölnek. Ha
Csák tévedésből szólította halott kedvesét, s ha a gonosz tündérlány hazudik, akkor a romantikus nyelv „igazságának" - az emberi intenció és mondás egybeesésének - a helye (történése) nem található meg sem az alle-
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gorézis részlegesítő önkényében, sem pedig a szimbolizáció egyetemesítő
önkényében. Akkor az „igazság" pillanata, vagyis a szavak jelentésekhez tapadásának eseménye nem más, mint az allegória és a szimbólum viszonylagosságának, egymásra utaltságának megnyilvánulása. A romantikus nyelv
így értett „igazságának" a hangja ezért a szimbolikust és az allegorikust egymás visszhangjaként artikuláló beszéd, mely nem lehet más, mint az önmagát tagadó szubjektivitás hangja, a halott hangja. A nyelv itt csak a halott
hangján szólalhat meg úgy, hogy egyszerre figurálja a természet rendjének,
a kozmosz nyelvének hazug egyetemességét és az önkényes jelhasználat hamis szubjetivitását. Zolna szavai olyan visszhangok, melyek cáfolva ismétlik
mind Csák szólamának tévesztett jelképzését, mind a tündér hazugságát.
A cáfolat pedig nem az általuk képzett vésetek szemantikájából, hanem
a mondás hogyanjának értelmezőerejéből fakad: azon hangoltságból, mely
a halál oka. Ez a reflektált hangoltság itt szintén a bánat. „Zolna itt van a halál kezében: / Bűn miatt nem, hitszegés miatt nem; / Szíve rám haragván, érted égvén, / A tündérlány búval ölt meg engem." A természet könyörtelen
nemet mondása következtében az élő úgy válik holttá, ahogy az antropomorf én válik grammatikai énné a névtől a névmásig jutó folyamatban. S
a bánat maga e nemet mondás visszhangja, e visszhang szubjektumot - halott szubjektumot - teremtő hangoltsága. „Zolna itt van a halál kezében" nevezi nevén magát a lány, hogy aztán egy első személyű alakkal zárja le
szavait: „A tündérlány búval ölt meg engem". E nyelvezetben nem az a fantasztikus és rendkívüli, hogy a halott beszél, hanem az, hogy bármilyen beszélőt autonóm lénynek, élőnek és embernek tekintünk. (A határolt létformák feletti döbbenet és melankólia természetesen nemcsak a sírköltészet,
hanem az egész romantika sajátja.) A halott szólama a szubjektum alaptalanságának hangja a szubjektum alakjában, azaz funkciójában. E funkció
lesz az a hely, ahonnan allegorikus és szimbolikus visszhangja az olvasatban
meghallható. Zolna sírja az a tér, amelyben a halott szubjektum látványa (kísértete) képként megalkotható.
Csák lovag harcra kél a természetnek tulajdonított egyetemesítő renddel,
élet és halál határait kijelölő hatalmával: bosszúja hegyen-völgyön keresi
a tündérlányt, aki persze nem ragadható meg számára, nem rajzolódik ki
előtte. A szimbolikus nyelv alanya azért rejtőzhet, mivel tetszőleges alakokat
ölthet, hiszen hatalma magukat a mindenkori jeltételező aktusokat zsákmányolja ki. A szellemtörténet pszichologizáló nyelvén szólva: Loreley mindig
abban a formában jelenik meg, amilyennek a vágyakozó férfi látni akarja és
tudja. S a tündérlány persze Zolna alakját ölti magára.
Ha megelőzően az olvasatban láthatóvá vált Csák nyelvének meghasadtsága, akkor Zolna kísértetének látványában ez a befogadói tapasztalat szertefoszlik. A szereplő és a befogadó perspektívája egybeolvad annyiban,
amennyiben az olvasó is osztja a Loreley-káprázatot. Amikor a tündérlány
Zolnaként megjelenik a síron, részesei leszünk a lányt kísértetként látó
imaginációnak. Ezért az első olvasatban váratlan lesz a fordulat, melyben ki-
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derül, hogy a kísértet álcájában a tündérlány rejtőzik. így Csák költői kérdése az olvasó illokutív aktusa is lehet: „Zolna, Csáki szűz szerelme, Zolna, /
Hogy nyugodtál a sír éjjelében?" Ez a kérdés fordított sorrendben ismétli
a kezdősorok szerkezetét. Ott, láttuk, a név berekesztette a halálmetaforikát, itt pedig a tropológia kiindulásává válik. S e fantáziáló kifordítás gesztusa ágyazza Zolna nevét és testét mint emléket a felejthetetlenség
említett terébe, s indítja be annak imént mondott ironikus továbbmondhatóságát. így a felejthetetlenségen túllépő irónia a befogadó „szellemlátó"
perspektíváját is illeti. A tündérlány, kilétét felfedve, harsány gúnnyal („gúnyajakkal") ismétli meg a kérdést: „Zolna, Csáki szűz szerelme Zolna, / Hogy
nyugodtál a sír éjjelében?"
A kísértet-imaginációban tehát úgy tűnik, mintha az individuum újraképződne, és vágya képes lenne elhagyni a kozmikus-szimbolikus nyelv fogságát, hogy beteljesüljön. Csák teljesen tisztában van azzal, hogy képzelődik,
tudja: Zolnát ölelve is egyedül van, szerelmi gyönyöre magányos élmény. „És
örült az éjnek és magánynak." E szituáltság a szerelmi halálban tetőződő
személyközötti viszony ellentéte: a dialógusból kilépő individuum önélvezete. Láttuk, a Zolna álcáját levető tündérlány diadallal sajátítja ki a képzelőerőnek ezt az önkényes tételezését is, amikor ironikusan megismétli Csák
szavait. De mivel a felejthetetlen szubjektum alakjának megképzése az olvasó illúziója is volt, ezúttal a befogadás műveletében keletkezik és lepleződik
le az imént még Csák szólamában reflektált meghasadás, immár a romantikus fantázia költőiségét is illetvén. így a romantikus képzelet (fantázia) öszszekapcsoló, egységesítő, alakteremtő jellegéről kiderül, hogy egyúttal az állítás és a performancia viszonylagosításának, szétvonódásának a lehetőségét is megteremti. A tündérlány ironikusan ismételt kérdéséhez érkezve tudatosíthatja az olvasat saját képzeletének „ideologikus" zárványait és azok
lerombolódását.
E képzelőerővel, ezúttal a szereplői és a befogadói fantázia perspektivikus
összeolvadásával hatol - téved - be tehát az olvasó a szubjektum felejthetetlenségének bűvöletébe. A varázs megtörése a romantikában ugyanakkor
nemcsak ironikus, hanem tragikus következményekkel is járhat. (A romantikus tragikum és irónia nem ellenfogalmak, elég Kierkegaard filozófiájára
gondolni.) Hiszen az antropomorf funkció megtörésében egyszerre tapasztalható egy alak tragikus veszteségként érthető kioltása és magukat a határolt létformákat semmiző irónia. Sőt, Csák éppen a tündér ironikus szavai
nyomán oldódik a szerelmi halál interszubjektivitásába: énképző fantáziájának kudarcát lénye tragikusnak is felfogható pusztulása követi. Ugyanakkor
a sírköltészet morbid iróniájaként olvasható, hogy holtteste Zolna holttestének komplementereként viselkedik: annak a helyére zuhan, s mindketten
egy-egy sorral mélyebbre kerülnek. Csák azzal a térponttal azonosul, melynek korábbi elfoglalóját antropomorfizáló fantáziája kiemelte a sírból. „Halva dőlt el a hős, és alább szállt / A leányka szenvedő porában." E kifordítással mintha abban büntetné őt a nyelv, amit elkövetett.
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A szerelmi halálban, a szubjektív funkciók eltűnése nyomán újra felszabadul - felülkerekedik - a nyelvi jelölők ereje. De e jelölők ekkor már Csák és
Zolna szerelmének jelentését is magukhoz vonzották - így lép a felejthetetlenség helyébe a halhatatlanság romantikus alakzata. De n e m a szubjektum
halhatatlanságáról, hanem a jelképződésnek, a szubjektumok neveinek halhatatlanságáról - továbbéléséről - van szó. „De legottan a tündér nyomába /
Förgeteg kelt a hívek nevéből". E nevek immár a szimbolikus rendbe íródnak,
mindennél erősebb vésetekké, természeti erőkké válnak - ahogy
a romantika nyelvén a szerelmesek „halhatatlansága" megfogalmazódik.
A szerelmes alakja éppen a név sokszorozódása, sőt, a nevek cserélhetősége révén válik állandónak képzelhetővé a Csaba szerelme (1824-25) nyitósoraiban: „Lányka, szerelmimben ha külön több névre találtál, / Meg ne
ítélj: egyedül elnevezések azok. / A nevek és kínok váltakoznak egyre
szivemben, / Csak magad, oh kebelem gyújtogatója, te nem." De az állandóság fantáziálója kiírja magát mint élőt a nyelvből, s halottként határozódik
meg, hogy ideáljával találkozhasson. E költeményben a „halhatatlan kedves" az imádó sírján, tehát annak halála után lesz halhatatlan alakká, az ő
dalát hallgatva. Ekkor lesz a sok névvel utalt eszménykép egyetlen megjelenő személlyé - azáltal, hogy a lányka képes lesz meghallani a halott szólamát.
Vagyis azt a visszhangot, mely immár lemondott szubjektivitásáról, s mely
bánatossá diszponált költői emlékjellé tette az „önmaga" ideáját.
Megintcsak deiktikus korrelátumú (egyetlen térponthoz kötődő) műalkotássá - dallá - formálta a vágyakozó én ideológiai („szellemi") eredetét. Hadd
idézzem a jól ismert sorokat: „Bús Csaba sírjához lejőni, deli lányka, ne rettegj: / Tőled nem lehet a bús Csaba sírja tova. [...] Ott hallgasd a dalt, s ha
hajaddal az éj szele játszik, / Tudd, de ne irtózzál: bús Csaba szelleme az."
Erre a szellemre hivatkozni persze annyi, mint megőrizni az én eszméjét és
vágyának képét, fenntartani a való és a kép kettősségének metafizikáját, miként azt Túri lovag teszi őrületében. „Ott tűnik fel őr eszének / E borongó
árnyalak, / Képe annak, kit szivétől / Durva sorsok tiltanak. [...] S oh mi más
a kép valója, / Mely menyekzőt tart, s felejt..." (Túri nője, 1828) Csakhogy e
szellem elvesztette testét, miként a kép „valóját", s a kettő egymásra találásának reménytelensége aligha fejezhető ki jobban, mint platonikus kötődésük megszakításában.
Persze a megszakítás gesztusa magában hordozza a kötődés emlékét, sőt,
csak a kötődés metafizikájával szembesítve - így azt a tagadásban is szükségképp megőrizve - hajtható végre. A kötődés halálos megszakításának
mint a szubjektum képpé válásának, azaz önmagától való búcsújának egyik
legszebb megformálása olvasható a Szép Ilonka (1833) zárlatában. A lány titkolt szerelmét hervadása árulja el, így a reprezentálhatatlan érzés épp a reprezentációba zuhanással teszi a haldoklás trópusává alanyát. „Hervadása
líliomhullás volt: / Ártatlanság képe [!] s bánaté." Mondani se kell, a reprezentáló tételezés eseménye így maga is figuráció. S e feloldhatatlan ellentmondás - vagy körkörösség - mint a platonizmus árnykép-eszmény kereszt-
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bemozgása lappang ott gyakran a romantika szerelmes őrültjeinek tudatában. Túri tébolya például ezért követeli az árnyképtől, hogy az idea képét öltse magára: „...gyászos árnyék, / Kép! mely kísérsz engemet, / Vagy ne kísérj,
vagy légy olyan, / Mint ki bírta szívemet."
Mindez annyit tesz, itt a halál sem metafizikai abszolútum, maga is relatív esemény, a nyelv alávetettje: a halhatatlanság a halál figurálása. A metafizikai instanciák elvetése éppen a beszéd transzcendenciára-nyitottságát (e
tekintetben is jelentései lezáratlanságát) tartja fenn a romantikában és később is. Ha a metafizika elvetése n e m hisz a halhatatlanságban, akkor nem
hihet a halálban sem, pontosabban a kettő ideologikus szembesítésében.
Ezért a Csák című költeményben a nevek, a holtak nevei is szóhoz jutnak természetesen, egy immár szubjektum nélküli nyelvet ismételve, azaz egy ismétlésekben kirajzolódó „közös" (a halálban együtt beszélő) szubjektumfunkciót megalkotva. E nevek a tragikum és az irónia semmisítő pillanatának szavait mondják ki újra, azaz halálukat így figurálják halhatatlansággá.
Ettől a performációtól már a tündérlány sem menekülhet: hangja éppoly emberen túli „nyögdécseléssé" sorvad, mint amilyen hangon korábban Zolna
beszélt. Akkor válik ő is kiszolgáltatottá, amikor a neveknek, a holtak neveinek ismétlődő kérdése sújt le rá. Azon kérdés, melynek iróniája megölte
Csák szubjektumát és megsemmisítette fantáziaképét, most a természet
tündérének egyetemességhitét rombolja szét: „Csáki szűz szerelme szőke
Zolna, / Hogy nyugodtál a sír éjjelében?" S talán e kérdés újraidézésével
szolgáltathatja ki magát a leghatásosabban a költemény értelmezése a költemény nyelvének.
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Z. Kovács Zoltán

Rom, romantika, romantikus irónia
A Rom ás a Gondolatok a könyvtárban
(olvasásának) romantikusságáról

Ha a romantikus Vörösmartyról beszélünk, akkor rögtön legalább két kérdés merülhet fel: milyen hagyománytörténeti meghatározottsággal rendelkezik Vörösmarty és a romantika összekapcsolása, és mennyiben hasznos,
értsd: a Vörösmarty-irodalmat újabb olvasatokkal gazdagító, a jelen irodalomértési horizontján is jogosultsággal rendelkező ez az összekapcsolás?
Több, a jelen romantikaértését meghatározó tényező késztethet arra,
hogy Vörösmarty romantikusságát A Rom és a Gondolatok a könyvtárban
(a továbbiakban: Gondolatok) esetében romantika és irónia Friedrich
Schlegel-i kapcsolata felől közelítsük meg. Ide tartozik a romantikus irónia
jelentős szakirodalommal rendelkező fogalma, amely Kölcsey, Kemény, Széchenyi vagy Madách egyes művei mellett Vörösmarty műveihez kapcsolódik
a magyar romantika újabb irodalmában. 1 A romantikus irónia monografikus
feldolgozásai számára ugyanis, akár történeti, akár szisztematikus a vizsgálódás, mindig Friedrich Schlegel kijelentései képezik a kiindulópontot. 2
A romantika irónia felőli megközelítésére késztetnek azok a Paul de Mantól
származó elemzések, amelyek kifejezetten Friedrich Schlegel megjegyzései
alapján látnak valami lényegileg közöst a romantika és az irónia fogalmai-

1

Mindenekelőtt Szegedy-Maszák Mihály idevágó tanulmányában a Romantic Irony című kötetben, illetve a Kemény-monográfia idevágó passzusaiban. Szegedy-Maszák
Mihály: Romantic Irony in Nineteenth-Century Hungarian Literature. In: Romantic Irony.
Ed.: Fredrick Garber. Budapest, Akadémiai, 1988.; Szegedy-Maszák Mihály: Kemény
Zsigmond. Budapest, Szépirodalmi, 1989. (Különösen a Ködképek a kedély láthatárán című regénynek, valamint a Két boldog és az Alhikmet, a vén törpe című elbeszéléseknek
az értelmezései.)
2 Ingrid Strohschneider-Kohrs: Die romantische Ironie in Theorie und Gestaltung.
Tübingen, Max Niemeyer, I960.; Ernst Behler: Klassische Ironie, romantische Ironie,
tragische Ironie. Zum Ursprung dieser Begriffe. Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1972.; Helmut Prang: Die romantische Ironie. Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. (3., unveraend. Aufl.); Peter Conrad:
Shandystn. The Character of Romantic Irony. Oxford, Basil Blackwell, 1978.; Lilian R.
Fürst: Fictions of Romantic Irony in European Narrative, 1760-1857. London, MacMillan,
1984.; Marike Finlay: The Romantic Irony of Semiotics. Friedrich Schlegel and the Crisis
of Representation. Berlin, Mouton de Gruyter, 1988.
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ban; leginkább nyilvánvalóan Az irónia fogalmáról tartott előadása. 3 De
Mannak ezek az értelmezései (valamint de Man olvasatainak értelmezései)
pedig, úgy tűnik, egyre inkább a magyar romantikáról szóló irodalom egyik
meghatározó hivatkozási alapjává és/vagy vitapartnerévé válnak.
Ingrid Strohschneider-Kohrs, Ernst Behler vagy Helmut Prang monográfiái
úgy tekintik a schlegeli iróniát, mint a „progresszív egyetemes poézis" eszközét. Arra azonban, hogy az irónia eszközként kezelése a fogalmat túlságosan
is közel viszi a humorhoz, Behler és Prang is felhívják a figyelmet. A „Kunstmittelként" való megközelítés valójában Jean Paul humor-értelmezésére illene
inkább, a humor romantikus fogalmára, amely oly nagy hatástörténettel rendelkezik a XIX. századi magyar irodalomban (elsősorban Kölcseynél és Aranynál, valamint az Arany-irodalomban), és sajátosan kapcsolódik össze - Kölcsey „karakteri szentimentalizmus"-elképzeléséből kiindulva - a magyar irodalom sajátos nemzeti jellegének meghatározásaival, ezen keresztül pedig
a sajátosan magyar romantika lehetőségének kérdésével. 4 Maradva azonban
a 116. Athenaeum-töredéknél, a „progressive Universalpoesie"-kér\tva\ó meghatározásra következő kijelentések már ezen a töredéken belül is jelzik, hogy az
irónia mint „eszköz" nem hagyja érintetlenül az őt felhasználó eljárás eredményét, nem múlik el nyomtalanul: az ábrázolást is ábrázoló, a poézist a poézis
poézisévé tévő romantikus költészet itt olyan törekvés, amelyet folyamatszerűsége, létrejövése (Werden), n e m pedig eredménye (Sein) felől határozhatunk
meg: „A romantikus költészet még levés közben, alakulófélben van; ez sajátos
lényege éppen: hogy örökké csak alakulhat, kész és befejezett soha nem lehet". 5 Ez következik a romantika „transzcendentális költészetként" való meghatározásából 6 (a transzcendentális jelzőt a kanti ismeretkritika értelmében
kell venni), s összefügg e meghatározások műfajával, a töredékkel is, amely
a romantikus költészetet alkotás és befogadás egyenrangúsága felől engedi
csak értelmezni 7 (ellentétben a klasszicista maximák zártságával). 8
3
4

5
6
7

8

Paul De Man: Az irónia fogalma. In: uő.: Esztétikai ideológia. Ford.: Katona Gábor.
Budapest, Janus/Osiris, 2000.
Kölcsey és Arany, illetve a Kölcsey- és Arany-irodalom humorfogalmairól, valamint
a romantika és az irónia fogalmainak kapcsolatáról bővebben lásd: Z. Kovács
Zoltán: „Mit tanít"? A Vanitatum vanitas, a romantikus irónia és az irodalomtörténet „szomorásága"; valamint: A humor iróniája. Arany János és (a) Bolond Istók. In: Milbacher
Róbert - Z. Kovács Zoltán: A maradék öröme. Budapest, Osiris-Pompeji, 2001. (sajtó
alatt)
Athenaeum töredékek 116. In: August Wilhelm Schlegel - Friedrich Schlegel: Válogatott
esztétikai írások. Ford.: Tandori Dezső. Budapest, Gondolat, 1980. 280-282.
Athenaeum töredékek 238. In: uo. 309.
A magyar szakirodalomban legutóbb Eisemann György vitatkozott Jauss azon tételének egyoldalúságával, amely szerint a romantikát az esztétikai hatásfunkciók egységének megbontó]aként mint egyfajta szubjektivista fordulatot kéne felfogni.
Eisemann György: A romantikától a modernség felé. In: uő.: A folytatódó romantika.
Budapest, Orpheusz, 1999. 95-106.
Vö.: Rodolphe Gasché: Foreword. Ideality in Fragmentation. In: Friedrich Schlegel:
Philosophical fragments. Minneapolis, University of Minnesota, 1991.
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Ugyanakkor nem tekinthetünk el a romantika progresszivitásának egyfajta narratívaként való értelmezésétől sem, amely kihat a romantika történeti
értelmezésére is. Nem jelentőség nélküli, hogy Paul de Man, aki a romantika tanulmányozásának alapjellegzetességét a nyelv és a valóság közti szakadás belátásában látja, aminek kitüntetett alakzata az irónia, Az olvasás allegóriáinak (a retorikai olvasás kanonizált könyvének) bevezetőjében fontosnak tartja megjegyezni: könyve „történeti tanulmánynak", „a romantikára
vonatkozó történeti reflexiónak" indult, ám a „helyi értelmezési problémákkal" szembesülve „az olvasás elméleteként" végezte. 9 Ahogy azonban Az olvasás allegóriáinak keletkezéstörténetét felvillantó előszó is utal rá, ez a „váltás" (shift) nem azonos a „túllépéssel", a keretként, kiindulási pontként, kezdeti tételezésként funkcionáló történeti szempontok nem hagyják érintetlenül a könyv ezeket aláásni látszó elemzéseit.
A továbbiakban azt próbálom meg röviden felvázolni, hogy miképpen
függnek össze A Rom és a Gondolatok értelmezésének „helyi nehézségei" és
ezek értelmezési hagyományai a két szöveg s ezen keresztül Vörösmarty romantikusságával.
A Rom a Vörösmarty-irodalom szerint parabolisztikus történetként olvasandó. Hogy azonban az allegorézis itt nem működik rutinszerűen, azt már Erdélyi Jánosnak az a megjegyzése jelzi, amely szerint ugyan „allegóriai költeményről" van szó, ám „kivenni bajos", „mi légyen ezen allegória értelme",
bár abban biztos, hogy a történet „vigasztalanra visz", így a költői igazságszolgáltatás hiányára hivatkozva, hasonlóan Toldy Ferenchez, mégis elég
alapot talál a mű elítélésére. 10 (Allegorézisen egy történetnek retorikus parabolaként való értelmezését, vagyis - Mauren Quilligan allegória-könyvét
idézve - az „elrejtett jelentésnek" egy „vertikálisan szintezett", „hierarchizált
jelentésstruktúrából" való „kibányászását" értem.11) Erdélyi félelmeit némileg igazolva, Zentai Mária szerint itt nem az úgynevezett „boldogságkereső
művek" egyikéről van szó (hiszen a vándor halálát keresve téved Romhoz,
akinek álmai ráadásul a rombolás istenétől függnek), hanem az emberi létezés értelmének, pontosabban értelmetlenségének ábrázolásáról. 12
9

Paul de Man: Allegorie s of Reading. New Haven, Yale University Press, 1979. ix. A fordítás eredete: Paul de Man: Az olvasás allegóriái. Ford.: Fogarasi György. Szeged,
Ictus-JATE, 1999. 7.
10 Erdélyi János: Irodalmi tanulmányok és pályaképek. S. a. r.: T. Erdélyi Ilona. Budapest,
Akadémiai, 1991.
11 Maureen Quilligan: The Language of Allegory. Ithaca, Cornell University Press, 1979.
Az idézőjeles jellemzők lelőhelye: 32.
12 Zentai Mária: Vörösmarty Mihály: A Rom. In: Acta Históriáé Litterarum Hungaricarum,
Tomus XVIII. Szeged, 1981. „A Rom tragikumát elemzői általában [...] a negyedik
álom kudarcában látják. Evidenciának tekintik ugyanis, hogy a nagy közösségért
hozott áldozat és harc ideálja azonos a keresett értelemmel, hogy a beteljesülés végleges megoldást nyújtana, pozitív választ adna az alapkérdésre. De semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy valóban így történne." 112.
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Allegorézisre való felhívásnak tekinthetők A Rom bevezető sorai, Rom és
Véd figurái, illetve kettejük küzdelme, majd a három kívánság teljesítése.
Azonban ennek a nyíltan parabolisztikus keretnek a három meg egy álomhoz
és ezek beteljesüléséhez való viszonya nagy mértékben homályos. Hogyan
kell felfogni a vándor (első) elalvása utáni álmokat? Hová ébred fel az újabb
és újabb vágyak után? Az „álom az álomban" szerkezettel kell számolnunk
vagy a Romhoz való elzarándoklások egyetlen álmon belül zajlanak le, s Rom
valamiképpen az álom és az ébrenlét határán, azok közötti, közvetítői pozícióban van?13 De hogyan fér össze az „álom az álomban" szerkezet Rom centrális pozíciójával? S miként egyeztethető össze a négy álmot összekötő organikus történelemfelfogás a kerettörténet időtlenségével? Az eseménysorok
közti váltás nemcsak az álom-történetek, hanem az álom és a keret között is
problematikus, mivel éppen az álmok e bizonytalan státusza miatt nem dönthető el, milyen összefüggésben is állnak a vándor (első) elalvás előtti és (utolsó) felébredés utáni történetével, jelentenek-e ebben az elsődleges történetben valamiféle szakadást, netán a vándor útját körforgásként felfogva, ennek
a vándorlásnak a szinekdochéjaként szerepelnek? (Zentai Mária A Rom-tanulmánya az Ezeregyéjszaka Vörösmarty lefordította időparadoxonjában talál
egyfajta megoldásra, ám a kétféle idő azonosságát, illetve az álmok státuszát
illető kérdéseket, ha jól értem, ő sem tartja megoldottnak.)
A szöveg narratív szerkezetére vonatkozó kérdések mindenesetre megakaszthatják az allegorézis rutinját, hiszen az álmok-beteljesülések narratív
státuszának bizonytalansága miatt a parabola úgymond „szó szerinti" jelentésének szintjétől n e m lehet problémátlanul a jelentés egyre mélyebb rétegei felé haladni. Az elbeszélés szintjén n e m k a p u n k segítséget, a narráció
leginkább az eseménymondás funkciójára korlátozódik, a kommunikatívirányító funkciók a hiányukkal tüntetnek, az elbeszélő nem szól ki. Csak
Rom az, aki - miután teljesítette azt, amit ígért (sőt!) - „kinéz" a nagy semmibe. Ezt az allegorikus tekintetet követve azonban nem tudunk jelentést
biztosító pretextust rendelni az allegorikus olvasási módot ajánló műhöz, ez
pedig (Berzsenyi, Erdélyi, Toldy megjegyzései alapján) nem egy valaha működő vonatkoztatás elvesztéséből ered.
Ha ennek az értelmezési problémának a szempontjából akarunk jelentőséget tulajdonítani az első, Aurora-beli megjelenés alcímeként szolgáló „romantikus költemény" meghatározásnak (amely fogalomtörténetileg 'regényes, regei, azaz kitalált történet' jelentésben értendő), 14 akkor a mű romantikusságát a téma által is támogatott allegorikus olvasásmód és az ennek ellentmondó narratív szerveződés viszonyában láthatjuk. Amennyiben a szö-

13 Vajda Endre például a Vörösmarty-műveket feldolgozó „100 híresében" keveri a két
lehetőséget. Vajda Endre: Vörösmarty Mihály művei regékben. Budapest, Rózsavölgyi,
1942.
14 A „romantikus" magyar fogalomtörténetéhez máig a legtöbb adattal szolgál: Farkas
Gyula: Romanos - romántos - romantikus. Minerva, 1929/4-7.
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veg témája az emberi törekvések lehetőségeinek latolgatása, akkor e törekvések határainak megvonása már n e m tartozik A Rom illetékességi körébe.
A parabola optimista vagy pesszimista jelentése megbukik a szöveg poétikai
struktúráján - ám, és talán ezt kell hangsúlyozni A Rom (és Vörösmarty) romantikussága kapcsán, egyik jelentésbeli összetevő sem érvényteleníti
a másikat, egyik sem alapvetőbb a másiknál. Vagyis a hagyománytörténeti
jelentések elemzése nélkül nem nyílik mód a retorikai-poétikai szerkezet sajátosságainak jelentőséggel való felruházására, s ugyanakkor például a narratív szerkezet nehézségeinek elemzése nélkül a hagyománytörténet meglátásai csak merev, Vörösmarty értelmezésére (további olvasására, újraolvasására) nem késztető intézményt alkotnak.
Az allegorikusságot tekintve éppen fordítva áll a helyzet a Gondolatokkal.
A rongyból készült könyveket tárgyaló rész és a Bábel-történet olyan „példázatok" (exemplumok), amelyek a kifejtett probléma megvilágítására és a megoldás alátámasztására szolgálnak.
Babits Mihály különböző művei a rongy és papír összefüggés több olvasatával is szolgálnak. A férfi Vörösmartyról írva Babits annak példázatát látja
a szöveghelyben, hogy éppen a szép, magasztos könyvek voltak „minden
bajnak okai", így nem is szolgálhattak orvosságként, „ez a homeopátia" nem
sikerülhetett. 15 A 30-as években A mai Vörösmartyról szólva ebben a részben
a „szociális probléma" kifejezőjét látja,16 míg a Verssor az utcazajban című verse a „számon kívül maradtak: Ixion" sort az ember ideológia általi meghatározottságának kritikája felé bontja ki: a betűk itt a világító reklám-transzparensek formájában jelennek meg, a papír pedig maga a lemeztelenedett,
„hússá" redukálódott ember, aki ruha gyanánt hordja a „lángoló betűket".
A vers nyugtalanító alapgondolata szerint nemcsak a reklámfeliratok vesztik el értelmüket őket olvasó ember híján, hanem az emberi mivolt is csak e
feliratok fényében, az ideológia általi megszólítás révén artikulálódhat.
A papír eredettörténetét taglaló résznek tehát az jelenti a szociális problémánál alapvetőbb, bár attól nem elválasztott kérdését, hogy lehetséges-e
olyan olvasási mód, amely ellenáll a jelentés ideologikusságának (amin a nyelvi és a tapasztalati valóság összeegyeztetését értem), létezhet-e olyan könyv,
amely n e m válik azonnal hazugsággá, mihelyt leemelik a könyvespolcról.

15

Babits Mihály: A férfi Vörösmarty. In: uő.: Magyar irodalomtörténet arcképekben. Budapest, Kairosz, 1996. 105. A homeopátia sikertelenségének említése ironikus
színezetet nyer Vörösmarty Hahnemann-rajongásának fényében, s különösen jelentőségteljes az „irányzatosság" melletti érvelésmódok és a „hasonszenvi gyógymód"
mechanizmusának párhuzamait tekintve. Vö.: Z. Kovács Zoltán: Diagnózis és irónia.
A falu jegyzője és az irányzatosság retorikája. In: Diagnózis. Pécs-Szeged, Szép Literatúrai Ajándék-különszám, 1998.
16 Babits Mihály: A mai Vörösmarty. In: uő.: Keresztül-kasul az életemen. Budapest,
Kairosz, 1997. 107.
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A rongy-papír-parabola csak egyetlen útját látja a hazugság elkerülésének, ez
pedig az olvasás teljes reflexivitása, a könyv lapjaira írt szavak helyett a „papír" értelmezése - az ideologikus jelentéseket eredményező íráson átütő „vízjel" olvasása. Az „irtózatos hazugságnak", az olvasás ideologikusságának
kritikájában azonban a jelölő materialitása, a nyelvi jel teljes önmagára vonatkozása csak az ellenkező végletet képviseli a Gondolatok gondolatmenetében. 17 Arra nézve, hogy a vers miért folytatódik, mégpedig a könyvek, az
alkotás értelmességét bizonyító exemplumok keresésével, a Vörösmarty-irodalom meglehetősen kidolgozott magyarázatokkal rendelkezik. E magyarázatok, amelyeket talán a Horváth János-i „egyetemes lírai részvét" gondolata
köré lehetne elrendezni, 18 mindegyike számol azzal, hogy milyen következménnyel jár a könyvek anyagának eredettörténetét taglaló szövegrész azoknak a további passzusoknak a jelentésére, amelyek ideologikus hazugság és
ironikus viszonylagosság között igyekeznek megoldást találni. Babitstól
Szerb Antal, Barta János és Martinkó András Vörösmarty-tanulmányain keresztül egészen S. Varga Pál XIX. századi világképeket tárgyaló könyvének
Vörösmarty-fejezetéig és Balassa Péter Vörösmarty-tanulmányáig találkozhatunk a rongy-papír-példázatban megjelenített, nem-ideologikus értelmezés és az ezt mégiscsak korlátozni igyekvő akarat küzdelmének különböző
dramatizálásaival. Babitsnál ez az „igazi" Vörösmarty elfojtásának kórtörténetét, Martinkónál a „felvilágosult romantika" elképzeléséből eredő ellentmondások feltárását, Bartánál a filozófiai és nemzeti horizonton megfogalmazódó kételyek felemás esztétikai feloldását eredményezi (a Gondolatok
Bartánál mindhárom szféra jellemzésekor kulcsszerepet játszik). 19
Az „egyetemes lírai részvétnek" a világosan körvonalazható, programszerű megoldásokra vonatkozóan bomlasztó elképzelését azonban, közelítve
A Rom értelmezéséhez, összekapcsolhatjuk úgymond „szövegközelibb" értelmezési horizonttal is. Ha a retorikai traktátusok nyelvét vesszük elő, s
a három alapvető retorikai művelet (inventio, dispositio, elocutio) összefüggéseire koncentrálunk, akkor a Gondolatok jelentés szerkezetét a három művelet egyensúlyának megbomlásaként is leírhatjuk. A rongy-papír-példázattal
paradigmatikussá váló összeegyeztethetetlenség (ideologikusság vagy materialitás) nyomán ekkor a szintagmatikusan meghatározott dispositio az ösz-

17 A nyelvi materialitás egyik alakzatának, a pleonazmusnak az olvasását éppen a „vízjel retorikájaként" írja le Szilasi László: Pleonazmus: a vízjel retorikája. In: Hárs Endre
- Szilasi László: Lassú olvasás. Történetek és trópusok. Szeged, JATE-Ictus, 1998.
18 Horváth lános: Vörösmarty. In: uő.: Tanulmányok. Debrecen, Kossuth Egyetemi, 1997.1.
19 Szerb Antal: Vörösmarty-tanulmányok. In: uő.: Gondolatok a könyvtárban. Budapest,
Gondolat, 1971.; Martinkó András: A „földi menny" eszméje Vörösmarty életművében.
In: uő.: Teremtő' idők. Budapest, Szépirodalmi, 1977.; Barta lános: A romantikus Vörösmarty. Nyugat, 1937/12, és 1938/1; S. Varga Pál: A gondviseléshittől a vitaiizmusig.
Debrecen, Csokonai, 1994.; Balassa Péter: E zűr-mindet látni. Esszé Vörösmartyról. In:
uő.: Koldustorta. Budapest, Magyar írószövetség - Belvárosi Könyvkiadó, 1998.
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szekapcsolás funkciója helyett mintegy az inventio és az elocutio műveleteinek tárgyát képező res és verba közé férkőzik, azok különbségeit hangsúlyozva. A bizonyítékok e latolgató elrendezését nevezi Csetri Lajos „mérlegelőnek".20 A „mérlegelő" retorika fényében a zárlat - következetlen „happy
end" helyett - valamiféle „korlátozott nemzeti fejlődéshit" (szintén Csetri Lajos
kifejezése 21 ) paradoxonjának megfogalmazásaként olvasható: vagyis az egymással egyenrangú, egyenlő megalapozottsággal és eséllyel rendelkező lehetőségek felsorolásának felfüggesztéséről, de nem lezárásáról van szó.22
A Gondolatok így a rongy-papír-példázat aporetikusságának feloldás nélküli
kifejtéseként olvasható, ahogy ezt, más megfogalmazásban ugyan, de roppant alaposan fejti ki Mesterházy Balázs Gondolatok-tanulmánya.23
A Gondolatok zárlatának „olyan magasra tettük, mint lehet" önkorlátozó és
ugyanakkor bizakodó gesztusát a Bábel-példázatban olvashatjuk előre, s
ugyanakkor ez az a szöveghely, amely a leginkább érvénytelenítheti a zárlat
bizakodó értelmezését - anélkül azonban, hogy puszta hibát, következetlenséget látnánk benne. A Bábel-példázat ugyanazzal a jelentőséggel bír, mint
a vers egészének vonatkozásában értett rongy-papír allegória, amely egy lejegyzett, papírra nyomtatott írás formájában állítja minden írás (szándékoltreferenciális) jelentésének eltérülését. Ha ebben az összefüggésben tekintjük valamire exemplumként szolgáló parabolának a Bábel-részt, akkor az
a vers olvasásának, a minden olvasatra jellemző részlegességnek az allegóriája lehetne. Hasonlóan értelmeződik át A Rom példázatossága is, ha - a korábbiakra visszautalva - egyszerre tekintjük allegorikus (mint Erdélyi) és romantikus (mint az Aurora) költeménynek. A küzdelem nemcsak a Gondolatok témájának szintjén jelenik meg, hanem a retorikai szerkezetben is, aminek következtében A Romhoz hasonlóan a Gondolatok jelentése is hangsúlyozottan a befogadás teljesítménye. Mindkét szöveg jelentésének alapjellegzetessége értelmezésük „progresszivitása", lezárhatatlansága, ami a befogadás oldalán az ironikus önreflexivitás kényszerének hangsúlyozását jelenti.
A Rom és a Gondolatok olvasásának ez az a pontja, ahol romantika és irónia összefüggései újból, immár a megkövetelt módszertani reflexió tekintetében felvethetők. Úgy tűnik, az értelmezés akkor vehet részt a két vers, tágabban Vörösmarty hagyománytörténete és a romantika újabb irodalma
közti párbeszédben, ha tudatosítja azt az összeférhetetlenséget, amely az ol-

20 Csetri Lajos: Vörösmarty Mihály: Az emberek. Tiszatáj, 1975/12, 58.
21 Csetri Lajos: A Vanitatum vanitas értelmezéséhez. In: „A mag kikél". Szerk.: Taxner-Tóth
Ernő. Budapest-Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság, 1990. 57.
22 Ennek az értelmezésnek az irányába mutatnak Szegedy-Maszák Mihálynak és S.
Varga Pálnak azok a megállapításai, amelyek hangsúlyozzák a zárlat megoldás nélküli voltának jelentőségét. Szegedy-Maszák Mihály: Ä kozmikus tragédia romantikus
látomása. In: uő.: Világkép és stílus. Budapest, Magvető, 1980.; S. Varga, i. m.
23 Mesterházy Balázs: Gonáolatiság, retorika, irónia. Literatura, 1999/1.
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vasás történeti-történő és retorikai-poétikai meghatározottságai között fennáll. A jelek rögzíthetetlen, strukturális játékának és a megértés történeti
alapjellegének együttes érvényesítése az interpretációban kifejezetten kényelmetlen, mert szemléleti-fogalmi összeférhetetlenségek mentén mozgó
olvasói pozíciót biztosít az irodalomtörténész számára. 24 A romantika és az
irónia kapcsolatának vizsgálata azonban (ami nem azonos a koraromantika
elképzeléseinek a magyar irodalmi romantikán való számonkérésével) különösen jó lehetőséget nyújt arra, hogy a történeti értelmezés meggátolja az olvasás mibenlétéről árulkodó belátások abszolutizálását, jelen esetben a Vörösmarty-szövegek puszta elméleti példázattá redukálását - ugyanakkor pedig a romantikának és az iróniának mindeközben óhatatlanul továbbírt
„nagy történetei", a beszélő autoritásának ironikussága miatt, folyton a „helyi értelmezési nehézségekkel" való, a narratívát megakasztó szembesülésre
hívnak fel.

24 A hermeneutika és dekonstrukció, illetve dekonstrukció és történeti poétika viszonyában (kapcsolódási lehetőségeik és feszültségeik játékában) rejlő lehetőségekről
lásd: Kulcsár Szabó Ernő: Előszó. A megértés mint feladat és történés. In: uő.: A megértés alakzatai. Debrecen, Alföld, 1998.; Szilasi László: „Szelíd, szorgos vidámság" (Kérdező: Milbacher Róbert). In: uő.: A Kopereczky-effektus. Pécs, Jelenkor, 2000.
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Zentai Mária

Az íbisz legfeketébb tolla
A nyelv hitelvesztésének nyomai
Vörösmarty költészetében 1

„A legtöbb baj a világon onnan származik, hogy az emberek nem értik egymást. Én még soha életemben nem láttam oly tiszta és világos írást, melyet
ne lehetett volna különféle módon értelmezni. És ez a nyelv tökéletlenségéből származik; mert egyik nyelv sem alkalmas arra, hogy tisztán és határozottan fejezzük ki, amit mondani akarunk, és amit érzünk. Meggyőződésem
azonban, hogy az emberek fel fognak fedezni még valamit: (hogy mi az, nem
tudom, ha tudnám, megmondanám) aminek segítségével eszméiket majd
kristályos tisztasággal közölhetik." 2 Az idézet nem Vörösmarty, hanem Széchenyi István tollából származik. Vörösmarty nem is ismerhette, mivel naplórészlet: az 1825. november 15-i bejegyzés, Jékely Zoltán fordításában. Érdekes a dátum, a tartalom nem kevésbé. A nyelvművelés érdekét szolgáló
Tudós Társaság megalapítása után alig néhány nappal 3 az alapító a nyelv helyett létrehozandó, jobb, hatékonyabb kommunikációs módról ábrándozik.
Nincs egyedül az álmával: ezekben az évtizedekben Európa-szerte tökéletesnek szánt mesterséges nyelvek sokasága született, amelyek éppen a Széchenyi által is felvetett két problémát: az egyértelműség hiányát és kifejezőképesség szűkösségét kívánták megszüntetni. 1827-ben Francois Soudre találmánya például, a Solresol, a zenei hangok univerzalitását kihasználva építette föl egyetemes nyelvét. 4 Hasonló nyelvbölcseleti elégedetlenség száz évvel
korábbi, erősen ironikus példája Jonathan Swift Gulliver utazásai című regényének az a része, amelyben a szereplő tudósok irtóztató nagy batyukban
cipelik hátukon a dolgokat, hogy ne kelljen a pontatlan és félreérthető szavakat használniuk.

1

2
3
4

Köszönettel tartozom Szajbély Mihálynak, S. Varga Pálnak és Takáts Józsefnek, akik
tanulmányom első változatának meghallgatása után tanácsaikkal segítettek a végleges szöveg kialakításában.
Széchenyi István: Napló. Vál., szerk., a fordítást ellenőrizte, a jegyzeteket és az utószót írta: Oltványi Ambrus. Ford.: Jékely Zoltán. Budapest, Gondolat, 1978. 425.
Széchenyi a november 3-i kerületi ülésen tette meg felajánlását.
Vö.: Umberto Eco: A tökéletes nyelv keresése. Budapest, Atlantisz, 1998., különösen
„A filozófiai nyelvek utószezonja" című fejezet: 286-291.
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Széchenyinek nincs ötlete a nyelv kiváltásának módjára, csak a tökéletes
kifejezés utáni sóvárgását fogalmazza meg. Jól ismert és beszélt több, a magyarnál sokkal csiszoltabbnak, gazdagabbnak tartott nyelvet is, mégis azt írja, hogy „egyik nyelv sem alkalmas arra, hogy tisztán és határozottan fejezzük ki, amit mondani akarunk és amit érzünk". Vagyis a probléma gyökere
nem a nyelv fejletlensége, következésképpen a nyelv kiművelésével (amit
a Tudós Társaság céljául tűznek) n e m lehet segíteni rajta.
M o n d h a t n á k ellenvetésül: hátha n e m is pontos a fordítás, ráadásul Széchenyi ezt a megjegyzést n e m a nyilvánosságnak szánta, valószínűleg csak
ezerfelé burjánzó, felvetett és elvetett ötleteinek egyikével van dolgunk.
Mondhatnák, ha n e m ismételné meg szinte szó szerint 1842-ben A Magyar
Akadémia körül című beszédében, amelyet magyarul írt és az akadémiai
közgyűlés megnyitójaként fel is olvasott: „Ámde mibül támad emberek
közt legtöbb zavar és ekképp legtöbb nyomorúság? - kérdem. Tán abbul,
mert szívtelenek, rosszak? Valóban nem; h a n e m legfőképp azon felette
egyszerű okbul, mert n e m értik egymást. (-) De ugyan miért nem értik
egymást? Legfőképp azért, mert az emberi nyelv - s itt egy nyelv sem érdemel tökéletes kivételt - oly kevéssé kiképzett, oly kevéssé határzott,
hogy n e m ritkán egyetlenegy rosszul definiált szó még a legrégibb jóbarátokat is rögtön heves és engesztelhetetlen ellenségekké változtatja". 5 Újra
előkerül a létezőnél tökéletesebb nyelv ötlete is: „Minélfogva nem is lehetne most, a szabadabb vitatkozás századában bármi érdekesb, mint oly
nyelvnek szerkesztése, mely, valamint a sztenográfia bizonyosan
tökéletesb a közönséges írásnál, jóllehet még a sztenográfia is oly felette
nagy javításra képes, úgy haladná túl mai nyelveinket mind rövidségben,
mind szabatosságban". 6 De ahogyan a nyelv működését illető szkepszis
1825-ben n e m tartotta vissza az Akadémia megalapításától, úgy 1842-ben
sem lebeszéli a tudósokat a nyelv műveléséről-fejlesztéséről, hanem éppen
ellenkezőleg: mivel az emberi nyelv m i n d e n hibájával együtt is „előmeneteli és hatalomnövesztői szer", ezért m i n d e n erővel arra kell törekedni,
hogy a „szoros tudományok szabatosságához" közelítsük, „a definíciónak
lehető legtisztább fokára" 7 állítsuk. A praxis szintjén megoldódik, a teória szintjén válasz nélkül marad az alapkérdés: n e m a legtisztább, h a n e m
a lehető legtisztább jelentésről van szó, n e m szabatosságról, hanem közelítésről a szabatossághoz, és a nyelv céljának megfogalmazásában is ott
van a korlátok tudása: „lelkünk legmélyebb érzelmit lehető legvilágosban
tárhatni ki". 8 Kazinczynál ez még m á s k é p p hangzott: „a nyelv ideálja, hogy
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Széchenyi István: A Magyar Akadémia körül. Budapest, Magvető, 1981.19.
uo. 20.
uo. 20.
uo. 26.
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a nyelv az legyen, aminek lennie illik: hív, kész és tetsző magyarázója
m i n d a n n a k , amit a lélek gondol és érez". 9 - e kijelentésben nem implikálódott, hogy már amennyire telik tőle... A Széchenyi-féle fogalmazás szerkezete m á s h o n n a n ismerős: „ha azt kivittük a mély sűlyedésből / S a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet...":10 Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban.
Az akadémiai beszédet hallotta Vörösmarty, de nem Széchenyi kételyei
ébresztettek benne hasonlókat: megvoltak azok már régen. A praxis nála
is mást mutat. A nyelvtudományi osztály tagjaként éveken át tevékeny részese volt a helyesírási és szótárszerkesztési munkálatoknak, sok időt és energiát áldozott rájuk. De Gyulainak a Vörösmarty-életrajzban megfogalmazott
jellemzését („Nyomos ismeretei voltak ugyan e szakban, de inkább csak anynyiban nyelvészkedett, amennyiben mint író alaposan akarta ismerni nemzete nyelvét"11) továbbgondolva már Brisits Frigyes úgy látta székfoglalójában,
hogy Vörösmartyt kettős viszony fűzi a nyelvhez, és megkülönböztette
„a nyelv napszámában dolgozó Vörösmartyt" a költőtől, aki „mintha mitsem
tudna erről az énjéről, saját nyelvösztönének mindig az ihlet viharában ragyogó és termő, szinte öntudatlan pillanataiban áll, a szavakról lefejti a köznyelv
terhét, elhasznált köntösét, újra önti, frissíti őket..."12 A két közelítési mód
mellé egy harmadikat is felvethetünk: amikor Vörösmarty költészetében
tematizálja a nyelv, jelentés és megértés problémáját; és Brisitscsel mondhatjuk: ez az énje se látszik tudomást venni az előző kettőről.
Széchenyi akadémiai beszédéből még egy utolsó rövid idézet következik: „isteneket n e m annyira a szónak, mint a tettnek imája indít". 13 Mellétehetünk két sort abból a Vörösmarty-versből, amellyel elsősorban foglalkozni szeretnék: „Embereknek hangzik a szó,/ Isten szív után itél." A szent
ember című költeménynek csak 1848. július 2-i megjelenése (Életképek)
biztos, megírásának ideje kideríthetetlen. Kéziratán Vörösmarty kezétől az
1844. Jan. bejegyzés látható, Egressy Gábor úgy emlékszik, hogy 1846-ban
vagy 1847-ben kapta meg a kéziratot Vörösmartytól, Gyulai úgy hallotta,
hogy a költő a Szépek könyvébe szánta, amelyet 1844 végén kezdtek szervezni. A kritikai kiadás a Szépek könyvére vonatkozó érvet tekinti a legerősebbnek és 1845 elejére valószínűsíti a keletkezést, kérdőjellel. 1844 januárja és 1848 nyara között tehát bármikor keletkezhetett a vers. Lehet, hogy
a Gondolatok a könyvtárban mellett lenne a helye, lehet, hogy ott, ahova be-
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Kazinczy Ferenc: Báróczy Sándor élete. In: Kazinczy Ferenc művei 1. Versek, műfordítások, széppróza, tanulmányok. Budapest, Szépirodalmi, 1979. 790.
Az én kiemelésem. Z. M.
Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Budapest, Szépirodalmi, 1985. 165.
Brisits Frigyes: Vörösmarty Mihály és az Akadémia, (székfoglaló) Felolvasta 1935. április l-jén. Budapest, 1937. 49.
Széchenyi István: A Magyar Akadémia körül. id. kiadás, 62.
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sorolták, a Három rege mellett, de lehet szomszédja A szegény asszony könyve vagy a Jóslat is. A keletkezés kontextusa tehát bizonytalan, nem segít az
értelmezésben. Annál biztosabb viszont a forrás: Mikes Kelemen 206. levele, 1759. dec. 29-ről. A kritikai kiadás szerint a költemény „lényegében
e történetnek költői feldolgozása". Valóban, de feldolgozáson ebben az
esetben jelentős bővítés értendő, amivel a költő értelmezi is az elmondottakat.
Mikes rendkívül szűkszavúan, alig 21 sorban adja elő a remete történetét, aki káromlással imádkozik, majd amikor a szigetre vetődő püspök
megtanítja a „rendes" imára, azt elfelejtvén a vízen fut a távolodó hajó
után. A csoda láttán a püspök megnyugtatja: imádkozzék úgy, mint eddig,
mert „Isten a sziv imádságát szereti, es n e m a szónkra figyelmez". 14 A történetnek több változata létezik, szerepel Temesvári Pelbárt exemplumai
között is, aki Szent Ambrus milánói püspökhöz köti. 15 Mikesnél nincs neve a püspöknek, n e m tudjuk, miért, hogyan került a remete a szigetre, miért imádkozik olyan különösen, miért köt ki a hajó. A történetmondás az
ószövetségi elbeszélő technikára emlékeztet azzal, hogy csak az előteret,
a tetteket és kimondott szavakat szerepelteti, a háttér, vagyis mindenféle
bővebb leírás, magyarázat, külső vagy belső motiváció hiányzik. 16 Mikes
számára a példázatszerűség a fontos. A történet megírásának apropója a
személyes fohász és remény: „ és kérjük (Istent) hogy ne hadgya el ezután
is a szegény bujdosokat, el n e m fordítván szent szemeit rollok, de ne szájal, h a n e m szivei kérjük, mert az emberek a szájat halgattyák meg, de az Isten
a szivet tekenti. valamint történt egy szent remetével..." stb.17 A Mikes szavaiban előrebocsátott és a történet végén a p ü s p ö k szavaiban megismételt
tanulság keretként veszi közre az igazát bizonyító csodás történetet, többszörösen megerősítvén a hívő lélek bizalmát az Úrban. De akármilyen
megnyugtató is teológiai szempontból a végkifejlet, a nyelvet illető implikációi annál nyugtalanítóbbak.
Úgy vélem, Vörösmarty feldolgozási módja ezt a nyugtalanító vonást
erősíti fel. Mikes rendkívül takarékos előadásával szemben ő három részes, a részek különállását versforma-váltással is kiemelő epikus költeményt, verses legendát írt. Jelenetekre tagolt felépítése rokonítja azzal
a balladára emlékeztető Vörösmarty-versfajtával, amelyet Gyulai „beszélykének" nevez: a Kemény Simon, a Szép Ilonka, A katona, a Csik Ferke, A hű lovag ilyen szerkezetű. A szent ember első jelenete a remete bemutatása, má-

14 Mikes Kelemen összes művei I. Törökországi levelek és misszilis levelek. S. a. r.: Hopp
Lajos. Budapest, Akadémiai, 1966. 298-299.
15 Mikes, id. kiadás jegyzete, 796.
16 Vö. Erich Auerbach elemzésével Ábrahám történetéről: Erich Auerbach: Mimesis.
Princeton, New Jersey, 1968. 8-23.
17 Mikes, id. kiadás, 298.
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sodik a püspök érkezése és a „jobb ima" megtanítása, a harmadik a csoda.
A példázatszerűség Mikesnél látott legerősebb szövegbéli jele, az előrebocsátott tanulság eltűnik, az olvasói értelmezés induló irányát nem a tanulság jelöli ki, hanem a semlegesebb, inkább csak a műfajt előrejelző cím:
A szent ember. A remetének Vörösmartynál sincs neve, van viszont személyes múltja:
Élte hányszor volt veszélyben,
És családja,
És hazája!
Védelmezte a nagy isten.
S ő megérte, hogy körüle
Vére ifjú koszorúja
Felzsendűle;
S a szabaddá lett hazát
Már nem dúlja
Ellenség és álbarát.
A középkori eredetű és hangulatú legendában kissé furcsán hatnak
a jellegzetesen XIX. századi haza- és szabadságmotívumok: a veszélyben
lévő haza és család, a hazát dúló ellenség és álbarát, végül a szabaddá lett
haza említése olyan sorsot sejtet, mint például A hontalané, csak ellentétes,
kedvező végkifejlettel. A hazának szentelt, áldozatos élet volt a remetéé —
sejteti (bár n e m állítja) a szöveg, megengedve akár azt is, hogy olyan versek kontextusában olvassuk, mint A hontalan, Az élő szobor; a Honszeretet,
a Himnusz. Azt m i n d e n k é p p e n biztosítja, hogy emelkedett jellemű, tiszteletre méltó férfinak képzeljük a hőst, vagyis ne is tételezhessük majd fel,
hogy istenkáromlása esetleg egy bűnös, elvetemült lélek természetes megnyilatkozása.
Vörösmarty részletesen leírja a szigetet, sorra motiválja és kikerekíti a történet minden részletét. A remete azért imádkozik furcsán, mert hosszú magányában „Elfelejte már beszélni". A hajó „Vész elől" menedéket keresve köt
ki az öbölben. A püspöknek van neve: „Gerő, a jámbor püspök". (Nehéz lenne megmondani, melyik Szent Gergelyre gondolhatott Vörösmarty. Szóba
jöhet esetleg Nazianzoszi Gergely kappadókiai egyházatya: ő híres volt retorikai és poétikai műveltségéről és tehetségéről - vagyis értett a nyelv
művészetéhez - , többször vonult vissza remeteségbe, és sokat utazott, többször is behajózta élete során a Földközi-tenger medencéjét.) A szent ember
istenkáromló imája („Legyen átkozott az Isten!") háromszor idéződik, a történet előmenetele szempontjából szükségtelenül, de az ismétlés erejével
hangsúlyozva a helyzet képtelenségét. A remete különös nyelvhasználatát is
háromszor értelmezi maga a vers. Az első részben az elbeszélő óvatosan
még csak a lehetőségét veti fel („mintha") érzés és nyelv kibékíthetetlen ellentétének:
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Gondolatban tiszta, szent bár,
De szavakban isten ellen
Lázadást és pártütést zár:
Mintha belső érzemény,
S a hazudni termett szó,
Váltig meg nem egyezvén,
S mindenik bizván ügyébe,
Mint makacs két osztozó,
Felvinnék a pert az égbe.
A második részben a hajó népe kétféle értelmezési és befogadási mintát kínál az olvasónak. Az utazók a nyelvi szokás, az elvárhatóság elve szerint viselkednek: megrémülnek a káromlástól:
Jobban, mint a fergetegtől
Félnek az imától.
A püspök viszont megpróbálja figyelmen kívül hagyni a megszokást:
Csak Gerő, a jámbor püspök
Nem csalódik benne,
Mert nem függ a szóbeszéden
Egyedül figyelme.
O az eltévedt szavakban
Legbuzgóbb imát ért...
A harmadik részben a csoda igazolja a püspök sejtését, így az ő szavai koronázzák meg az értelmezés művét szentenciaszerűen formulázott általános
tanulsággal:
Embereknek hangzik a szó,
Isten szív után itél.
A példázat nyelvbölcseleti szkepszise sokkal radikálisabb, mint a Széchenyitől látottak. Itt nemcsak arról van szó, hogy a nyelv nem képes az egészen pontos kifejezésre, illetve ugyanannak a megnyilvánulásnak többféle
értelmezése is lehetséges. A szent ember imájának jelentése nemcsak valamelyest térítődött el, hanem homlokegyenest a mondottak ellentétét kell érteni rajta. Ráadásul, kissé metaforikusán fogalmazva, a legerősebb fajta
nyelvi megnyilvánulásokról van szó. A „legyen átkozott" és a „legyen áldott"
performatívumok, a beszédaktus-elmélet alappillérei, a kimondással végrehajtott cselekvések, ugyanabba a csoportba tartoznak, mint Austin kiinduló
példái, a „fogadok" és az „ígérem".18

18 Vö.: John L. Austin: Tetten ért szavak. Budapest, Akadémiai, 1990. 29-37.
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A szent ember imájának értelmezéséhez nem adnak igazi segítséget azok
a módszerek, amelyekkel olyan esetekben szokás élni, ha valami mást jelent, mint amit mondani látszik. Hiába legenda a vers, a bibliai hermeneutika rendszere nem alkalmazható rá, mivel a sensus litteraristól a sensus anagogicusig emelkedő lépcső fokain egymástól nagyon különböző jelentések
jelenhetnek ugyan meg, de ezek nem tagadhatják egymást, nem változhat
meg az értéktartalmuk. Ha a sensus anagogicus szintjén feltáruló misztikus
jelentés pozitív tartalmú, akkor a sensus litterarisnak is pozitívnak, bár egyszerűbbnek kell lennie.
Valamivel többet segít a mást-mondok-mint-értek alakzata, az irónia, akár
szűkebb, retorikai, akár tágabb, világképi értelmében próbáljuk alkalmazni.
Mindenképpen tudatosságot tételez fel, és csak akkor működik, ha számíthat rá, hogy megértik. Gadamer megfogalmazásában: „világos társadalmi
előfeltétel a közmegegyezés, amelyet az irónia használója feltételez. Aki az
ellenkezőjét mondja annak, amit gondol, de biztos lehet benne, hogy amit
gondolt, azt megértik - a megértetés egy működő szituációjának részese." 19
A szent ember elbeszélőjét tekinthetjük ironikusnak, a szakirodalom kínálta
lehetőségek közül Gyulai helyett (aki „erkölcs- és lélektani tanulmány"-nak
minősítette a verset) inkább Babitshoz csatlakozva, aki „derűs Anatole
France-i nihilizmust" emleget. Az ironikus szemlélet céltárgya lehet maga
a legendaműfaj, műfajtól függetlenül a csodahit, vagy akár a nyelv képtelen
működése. Ha a legendát nem-ironikus elbeszélő mondja el, figyelmének
középpontjában az embernek vigasztalást adó tanulság áll, azt ismétli,
hangsúlyozza: ezt látjuk Mikes levelében. Vörösmarty elbeszélője nem így
tesz, h a n e m magát a képtelen imát ismétli háromszor szó szerint, egyszer
utalással (amikor az utazók hallgatják), vagyis a nyelvi problémára hívja fel
erőteljesen az olvasó figyelmét. A remete mondatát viszont nem lehet ironikusnak tekinteni, mivel hiányzik belőle a szükséges tudatosság: ő nem tudja,
hogy amit kimond, az nem ima. Nyelvhasználata nem ironikus, hanem privát
- mintha a privát nyelv koncepció megtestesülése és egyben wittgensteini
bírálatának 20 illusztrációja lenne. Magányában a többiek nyelv-világán kívülre került, illetve saját, független nyelv-világot épített fel, amely egyetlen
mondatból áll; nem is érthetik a többiek.
Gondolat és szó, érzemény és szó itt messzire szakadt egymástól. Az igazi gondolatot és érzést ember nem, csak isten (esetleg hozzá közel álló szol-

19 Hans-Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció. In: Szöveg és interpretáció. Szerk. és az
utószót írta: Bacsó Béla. Budapest, Cserépfalvi, é.n. 30.
20 „Privát nyelven Wittgenstein egy olyan, kizárólag az egyes individuumokon belül
működő, természeténél fogva magánjellegű nyelvet ért, amelynek szavai 'olyasmire
vonatkoznak, amit csakis a beszélő személy tudhat: közvetlen, saját (privát) érzéseire'. Ezért egy másik valaki igazán nem is értheti ezt a lényegileg nem közös nyelvet." Békés Vera: A hiányzó paradigma. Debrecen, Latin Betűk, 1997. 28.
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gája) képes megérteni. Ezt az isteni tulajdonságot a Biblia több helyen 21 is
említi, mindig komor, az ítélő és büntető istent idéző kontextusban: „Én, az
Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő ütai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint." (Jeremiás 17,10). A bibliai versekben n e m szerepel, de továbbgondolható, kiegészíthető a magyarázat: az igazságos ítélet feltétele, hogy a legfőbb Bíró
a nyelv csapdáját kikerülve egyenesen a szívet lássa.
A szent ember című vershez szövegszerűen a Salamon (1832) kapcsolódik legerősebben: a szabad természetben, kis keresztje mellett naphosszat imádkozó fehér szakállú remete képe szinte megismétlődik majd A szent emberben:
És az évek múltán a vadonban
Domb alatt, hol forrás csörgedez, (...)
Egy jámbornak áll kis kápolnája,
Nyílt, födetlen, ég mosolyg le rája.
Egy letűzött kard a szent kereszt ott,
És az oltár Isten-adta föld,
Térdepelve éjt-napot hosszában
A remete ott áhítva tölt;
És ragyogva ömlik el szakálla:
Mindenik szál lelki béke szála.
Ez a remete is átok és áldás szavait mondja:
Átok reád, magyarok hazája,
Átok rád, te pártos büszke nép!
- kezdődik a vers, majd a végén a sorsával megbékélt király áldást kér volt
országára: „Boldogúljon a magyar hazája!" De az ugyanarra a tárgyra irányuló átok és áldás között itt hosszú időn át tartó lélektani változás zajlik, tehát
nincs értelmezési csapda. Az egymást felidéző szövegrészletek ellenére Salamontól idegen a szent ember problémája.
Műfaját tekintve a Hedvig (1829), Vörösmarty másik legendája lehet vonatkozási pont. Látszólag nem sok közük van egymáshoz, a fényes Gábor angyal
és az ifjú királylány kettőse nem is emlékeztet az ősz remetére és a jámbor
püspökre. Ám Gábor angyalnak van egy figyelemre méltó képessége:
S mert előtte, mint a könyv, kitárva
Leplezetlen állott a leányszív,
Tarka s tarkább lőn tapasztalása.

21 Vö.: például: Jeremiás 11,20; Zsoltárok 7,10; János jelenései 2,23
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Isten küldötteként ő is egyenesen a szívet érti. A hasonlat pedig a „Teremtés (vagy Természet) könyve", a liber mundi metafora felé bővíti az összefüggéseket: „Ez a könyv az, amelynek szövegét Isten saját kezűleg írta - és a kutató hivatott, hogy megfejtse azt, illetve értelmezése révén olvashatóvá és
érthetővé tegye".22 Ez az összefüggés nagyon érdekes lehetőségeket vet föl
más Vörösmarty-művek, mindenekelőtt a Gondolatok a könyvtárban értelmezésével kapcsolatban. A vers olvasható a „Teremtés könyve" metafora és
A szent emberben leírt „hazudni termett szó" közös erőterében, de erre nem
most kerítünk sort.
A teremtésnek a szív és az elme mélyébe írott üzenete megelőzi a nyelvet,
szavakba öntéséhez isteni segítség kell (Berzsenyi emléke - 1837):
Csak ami keblem mélyeiben buzog,
Csak amit elmém tiszta lapján
írva hagyott az örök Teremtés,
Oh adj nekem szót, édeset és erőst,
Azt szűvarázsló hangba kiönteni:
A lélek égből hozott tisztaságát („Mintha lelkem ága volnál / Tiszta s ép, /
Melly még ment minden hibától / És a legdicsőbb sugártól / Égi szép" - Cs.
M. kisasszonynak, 1842) veszélyezteti a nyelv:
Szeresd hazádat és ne mondd:
A néma szeretet
Szűz mint a lélek, mellynek a
Nyelv még nem véthetett. (Honszeretet, 1843)
A szerelem nyelv, közvetítő nélküli közvetlenségre tör:
Fel kívánom vinni,
Amit rejt a hit,
A föld gyermekének
Édes titkait.
Mit nem esküdött szó,
Nem súgott ajak,
Amit bánat és éj
Gondolhattanak. (Ej és csillag, 1841)

22

Gadamer, i.m. 25.
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A nyelv kudarcot vall, ha a lélek tartalmait kellene kifejeznie: „Nem érez, aki
érez szavakkal mondhatót" (Idához, 1836), de a megismerésnek is gátja, nem
pedig eszköze és elősegítője:
Erő, vagy isten? mellyik szó erősebb?
Szavak, nevek, ti öltök minket el!
(Csongor és Tünde, 1830, a Tudós első monológja).
Példáim 1829 és az 1840-es évek közepe-második fele közötti majd húsz évben szóródnak (igaz, meglehetős egyenletes eloszlásban), műfaji szempontból sem egységesek, az idézetek saját versbeli kontextusa is különböző.
Mégis úgy vélem, hogy egymásra vonatkoztatva összerendezhetők egy olyan
összefüggésrendszerbe, amelynek összetartó központja Vörösmarty nyelvbölcseleti szorongása.
Alaptételének gondolkodás és nyelv különbözősége, az ember belső világa tartalmainak nyelv-előttisége látszik. Ezen a ponton is hasonlóság mutatkozik Széchenyi felfogásával: „...mert habár n e m is szüli a szó a gondolatot,
hanem a mély gondolatbul fejlik az alkalmas szó: mégis kimondhatatlan varázzsal jár a rövid, szabatos, gazdag nyelv" (az akadémiai beszédből). Ez
a kettősség már az antikvitás nyelvbölcseleti gondolkodásában is jelen volt
mint elkülönülő belső beszéd és külső beszéd. Mint Balázs János jelzi, már
Arisztotelész leírja az Analitika egy helyén, hogy „egy bizonyos következtetés" nem a külső beszédre, h a n e m a lélekben lévőre „vonatkozik", 23 majd
a sztoikusok is foglalkoztak vele (Zénón, Khrüszipposz). A belső, hangtalan
beszéd csak az emberre jellemző, székhelye a lélek és a szív. A külső beszéd,
a nyelv ezt közvetíti, mint ahogyan Hermész közvetít istenek és emberek között. A késő antik kor vallási szinkretizmusának világában Hermészt, akinek a görögök szerint a külső beszéd adománya köszönhető, azonosították
az írás egyiptomi istenével, Thottal. Thot szent madara az íbisz, amelynek
„fekete tollait a lelkünkben még hangtalanul szunnyadó belső beszédhez, fehér tollait meg a kiejtett és hallható szóból lett külsőhöz hasonlították,
amely mint hírnök (-angelosz) az előbbinek szolgálatában áll".24
Kérdés persze, hogy mennyire megbízható és h ű közvetítő ez a hírnök.
Úgy tűnik, Vörösmarty Hermész tolvaj, csaló és mesterhazug természetét
látja uralkodónak a nyelvben. Azt, amit Platón a Kratüloszban, „a dolgok természettől fogva helyes, valódi nevén" 25 elmélkedve így ír le: „Valóban, a
Hermes név valamiképpen a beszédre kell, hogy vonatkozzék; tolmács, követ, tolvaj, beszéddel csaló és kereskedő". 26 Tartalmainak kifejezése helyett

23

Balázs János: Hermész nyomában. A magyar nyelvbölcselet alapkérdései. Budapest, Magvető, 1987. 27.
24 Balázs János, i.m. 29.
25 Platón összes művei. Ford.: Szabó Árpád. Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, 1943. I.
500.
26 uo. 532.
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a nyelv így a keresztény-platonikus módon felfogott lélek27 ellen fordul,
amelynek a nyelvvel való találkozását Vörösmarty bűnbeesésként vagy még
inkább (a gnosztikus hagyomány jelképrendszerére emlékeztetően) 28 a saját
tiszta szellemi világából a hazug földi világba való lebukásként értelmezi
(vö.: „gondolatban tiszta, szent bár", „lelkem tiszta lapján", „lelkem /.../ még
tiszta, ép /.../ És a legdicsőbb sugártól /égi szép", „szűz mint a lélek" — vele
szemben: „a hazudni termett szó", „Csalfa szívre, cifra szóra / A szerencsés
hazudóra / A világ hallgat bolondul...", a nyelv „vét" a léleknek). A lélek igazi tartalmait megérteni csak e közvetítő kiiktatásával lehet, de erre csak
a szakralitás szférájában van mód: Isten a szívet látja.
A „nyelv napszámában" dolgozó Vörösmarty munkája közben valószínűleg
nem ilyen nézetekkel találkozott. Sajátos vonása a magyar kultúra történetének, hogy miközben a XVIII. század utolsó harmadától egészen a XIX. század közepéig a szellemi élet középpontjában álló, az író- és tudósvilág figyelmét lekötő, integráló és egyben vitákra késztető probléma a nyelvkérdés,
ugyanakkor a nyelvelmélet bizonyos alapelemei (például a gondolkodás és
nyelv viszonya, a jelentés problémája) szinte fel se vetődnek. A nyelvújítás
korszakára nézve a téma legjobb ismerője, Csetri Lajos állapította meg:
„csak nagyon kevés elméleti emberünk van, aki az érvekhez felhasznált
nyelvelméleti gondolatok teljes összefüggését a fejlettebb nemzetek filozófiai iskoláiban csak sejtené is. Sok esetben kimutatható, hogy a megkezdett
tevékenységhez utólag keresnek »ideológiát« maguknak legjelentősebb
nyelvújítóink." 29 Az alcíme szerint a „magyar nyelvbölcselet alapkérdéseit"
vizsgáló Balázs János-könyvnek 30 a fejezetcímei igen beszédesek: a szerző
maga is inkább történeti érdeklődésű, és XIX. századi anyagából a nyelvrokonságra és a nyelvtörténetre irányuló vizsgálódásokat tekinti a korszak legfontosabb elméleti kérdéseinek: „Finnugor rokonságunk híveinek diadala",
„A nyelvtörténeti szemlélet kibontakozása és változásai".
Mindazonáltal mind a Kazinczy-kornak, mind az induló Akadémia nyelvészeti munkálkodásának megvolt a maga nyelvbölcseleti bázisa, ha nem is ez
állt a viták és nyilvános megszólalások előterében. Ez a bázis, pontosabban

27 Vörösmarty nemcsak az eddig idézett helyeken fogalmaz meg platonikus lélekfelfogást, hanem például a Hubenayné halálára írott kettősversben is: „Vagy játék-e ez is?
s csak most kezdődik az élet / És e függöny után feltűnik, ami való? / S a kirepült
lélek szabadon megy vágyai szárnyán, / Merre hiába vivott földi hatalma szerint?"
(Hubenayné, 1844)
28 Vö. Kákosy László: Fény és káosz. A kopt gnosztikus kódexek. Budapest, Gondolat,
1984., különösen az I. és az V. fejezet.
29 Csetri Lajos: A magyar nyelvújítás kora irodalomszemléletének nyelvfilozófiai alapjairól. In: Irodalom és felvilágosodás. Szerk.: Szauder József és Tarnai Andor. Budapest, Akadémiai, 1974. 229.
30 Balázs János, i.m.
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paradigma, 31 éppen ekkoriban változott Magyarországon: Vörösmarty nemzedékének gondolkodása alapvetően más keretek között működött, mint Kazinczyé. A vízválasztó a herderi nyelvbölcseleti fordulathoz való viszony. Kazinczy minden kinyilvánított Herder-rajongása ellenére nem vette át az organikus nyelvregény eszméjét; mint Csetri Lajos írja: „Hiába foglalkozott tehát az
előző évtized utolsó éveiben Herder életművével, meg sem érintette a hamanni-herderi nyelvfilozófiai meggyőződés a gondolat és nyelv organikus egységéről, a nyelvi gondolkodásról, sőt az objektív nyelvi szellemfelfogás értelmében
a nyelv elsődlegességéről. így tehát a romantikát inkább megelőző herderi
nemzeti nyelvgéniusszal szemben ő változatlanul az egyetemes európai humanista nyelveszmény alapján áll".32 Ennek a nyelveszménynek a középpontjában az egyezményes alapon létrejött, kommunikatív célú, eszköz jellegű nyelv
racionalista gondolata áll, amelyet a tudománytörténet az újkorban
a descartes-i filozófiai hagyományhoz köt.33 A racionalizmussal élesen szembeforduló Hamann és tanítványa, Herder ezzel szemben tudat és nyelv szétválaszthatatlanságát vallják, szemléletükben a nyelv nem eszköz, hanem aktív erő, a világhoz való viszony meghatározója, „a nyelv révén nemcsak adott
a világ, hanem a nyelv maga is világ, amelyben benne élünk". 34 Ez a világ közösség is: az anyanyelv közvetlenül adott, reflektálatlan közössége. Herder
mellett a göttingai egyetem köreiben is többeket foglalkoztatott nyelv és nemzet szoros összefüggése: Kelemen János,35 majd Békés Vera36 is kiemelte
Lichtenberg és Michaelis műveiben azt a gondolatot, hogy az egyes népek
gondolkodásmódja és nyelve kölcsönösen meghatározza egymást.
Kölcsey 1817-ben Kazinczyhoz írott lasztóci leveleiben éppen ezen a ponton jelenik meg a mesterétől radikálisan eltérő felfogás: „A stiliszta formálja a nyelvet, de mi formálja hát a stilisztát?" Csetri Lajos szerint ebben a
megjegyzésben „talán nem túl merész nemcsak a dialektikus gondolkodás,
hanem a herderi nyelvfilozófiai elvek nyomát is felfedezni, melyek szerint a
nyelv a nemzeti objektív szellem hordozója, s ennyiben a (nemzeti) nyelv az
egyéni nyelvi tudat előtt létezőnek tekinthető." 37
Az induló Tudós Társaság első évtizedeinek nyelvbölcseleti felfogását
„más főtárgyú" írásokból lehet feltárni, mivel (mint említettük) a nyelvésze-

31 A paradigma fogalmát abban az értelemben igyekszem használni, amelyet Thomas
S. Kuhn elméletére támaszkodva Békés Vera fejt ki és alkalmaz már hivatkozott
A hiányzó paradigma című kiváló könyvében.
32 Csetri Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában. Budapest, Akadémiai, 1990. 68.
33 Vö.: Békés Vera, i.m. 28.
34 Kelemen lános: Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Budapest, Akadémiai, 1990. 95.
35 uo. 101.
36 Békés Vera, i.m. I. 3. fejezet: „A göttingai paradigma".
37 Csetri Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi
nyelvújítás korszakában. Budapest, Akadémai, 1990. 287.
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ti program kialakítása és valóra váltása során nem a filozófiai alapkérdések
szerepeltek az előtérben. Békés Vera kutatásai szerint az Akadémia romantikus-liberális tudományfelfogásába illeszkedően a korszak nyelvbölcseletét
is alapvetően a göttingai-herderi paradigma keretei határozzák meg, bár
időnként megjelennek, keverednek a racionalizmusra jellemző elemek is.
Teleki József 1816-os és 1818-as pályaműveinek, Czuczor Gergely, Kölcsey
Ferenc leveleinek, Fogarasi János írásainak 38 közös előfeltevése a nemzeti
nyelv organikus volta, az individuum és az emberi egyetemesség szélső
szintjei helyett az Eigentümlichkeitre, a különösségre való koncentrálás,
más nézőpontból a saját szociokulturális szféra39 domináns szerepe.
Ha valószínűsíthető, hogy Vörösmarty szellemi környezetében alapvetően a nyelv ezen nem-privát 40 koncepciója érvényesült, akkor ebben a kontextusban megnövekszik azoknak a szövegrészleteknek a jelentősége, ahol
a nyelv aktív ágensként jelenik meg. így két különböző, ha nem is élesen elváló csoportba rendeződnek az idézetek. Az egyik csoport csak annyit állít,
hogy tudat és nyelv elválik egymástól: „Nem érez, aki érez / szavakkal
mondhatót" (Idához); édes titkok, melyeket „nem esküdött szó, nem súgott
ajak" (Az éj és a csillag); isteni segítség kérése annak a kimondásához, amit
a lélekben írva hagyott a teremtés (Berzsenyi emléke). A másik csoportban viszont ezen túlmenően a nyelv aktív, eleven, de negatív hatású cselekvő is:
vét a léleknek (Honszeretet), elöli a megismerésre törő szándékot (a Tudós
monológja), sőt, a belső érzések ellen perlekedik: „Mintha belső érzemény,
/ S a hazudni termett szó, / Váltig meg nem egyezvén, / S mindenik bizván
ügyébe, / Mint makacs két osztozó, / Felvinnék a pert az égbe." (A szent ember). A szinte jelenetté kerekített utolsó hasonlat mögött középkorias téma
sejlik föl: a Jó és a Rossz harca az emberért. 41 Vörösmartynál nyilvánvalóan

38 Vő.: Békés Vera, i.m. II.l. - II.1.8.
39 Vö.: S.Varga Pál: „...az ember véges állat..." (A kultárantropológia irányváltása a felvilágosodás után - Herder és Kölcsey) Fehérgyarmat, Kölcsey Társaság, 1998.; különösen
az 5., 6., 7. fejezet.
40 A privát-nem-privát dichotómia Ludwig Wittgenstein nyelvfilozófiai nézeteinek
alapvető fogalompárja. A descartes-i racionalizmuson alapuló, a nyelv eszköz-jellegét és így az egyén belső, közvetlen, saját érzéseit közvetítő szerepét állító felfogást
nevezi privát nyelv koncepciónak, amivel szemben ő a nyelv nem-privát koncepcióját fejti ki: „A szójelentés-használat tehát bonyolult szabálykövetési tevékenység, s
mint ilyen, mélyen beleágyazott az őt fenntartó közösség létezésmódjába, életformájába." Békés Vera, i.m. 28-30.
41 Ha a téma középkori eredetű is, változatai azért több művészeti ágban, jelentős művekben bukkannak fel a XVIII. század végén és a XIX. században is: William Blake
1795-ös képe, A jó és a rossz angyal harca egy gyermekért; Mozart Varázsfuvolajában
a Sarastro-Éj királynője vetélkedés; E. T. A. Hoffmann novellái közül több is, például a Diótörő és Egérkirály története; magának Vörösmartynak a Csongor és Tündéié, amelynek olvasata kiindulhat abból is, hogy Tünde és Mirigy küzd Csongorért.
A Faustnak, Az ember tragédiájának és Ibsen Peer Gyn/jének is vannak hasonló implikációi.
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a „gondolat" és a „belső érzemény" játssza a Jó szerepét, a „hazudni termett
szó" a Rosszét; viaskodásuk tétje a legfőbb Bíró igazságos ítélete, amely
majd a vízenjárás csodájában testesül meg, az érzemény, a lélek javára döntve a nyelv ellenében.
A szent ember és a többi részlet radikális nyelvkritikát tartalmaz, akár
olyan jegyeket fedezünk fel bennük, amelyek a Vörösmarty korában már régebbinek számító nyelvfelfogást valószínűsítik (ekkor a nyelv alkalmatlan
eszköznek bizonyul), akár azokat hangsúlyozzuk, amelyeket lehetséges
a Herder utáni paradigma kereteiben is értelmezni (ekkor a nyelv mintegy
önálló életre kelve rosszindulatú ágensként viselkedik). A kifejezés és a megértés egyaránt problematikus, szinte lehetetlen.
Úgy tűnik, az európai romantika nagyjából egyszerre jutott (Herder nyomán) a világtapasztalat nyelvi voltának felismerésére és a nyelviség alkotta
korlátok tudatosítására, 42 az individuum est ineffabile ismert tételére:
„a nyelv soha nem érheti el az individuális személy legvégső, megszüntethetetlen titkát. Találóan jellemzi ez a romantika korának életérzését és a nyelvi kifejezés öntörvényűségére vall".43
A kettős felismerés vagy legalábbis a megsejtése sajátos csapdahelyzet,
amelyben a nyelv zsarnoki arcot ölt. Segítségével hatalmat lehet szerezni
és gyakorolni, de maga is hatalom az önmagát megértetni törekvő ember
fölött. Természetével igazán a Nietzsche és Freud utáni gondolkodás számol, az öntudat önmagába vetett bizonyosságának megingása 44 okozója és
következménye is a nyelvkritikának, amely odáig mehet, hogy a nyelv
mint „potenciális barbarizmus hordozója" 45 jelenik meg. Roland Barthes
ennél is keményebben fogalmaz: „A nyelv, mint az egész nyelvezet performanciája, sem n e m reakciós, sem n e m progresszív; egészen egyszerűen:
fasiszta; hiszen a fasizmus n e m a kimondás megakadályozása, h a n e m éppen annak a kikényszerítése. (...) Benne elkerülhetetlenül két összetevő
rajzolódik ki: az állítás tekintélye és az ismétlés nyájszelleme. Egyfelől a
nyelv közvetlenül állító... Másfelől a nyelvet alkotó jelek csak annyiban léteznek, amennyiben felismerik őket, azaz amennyiben ismétlődnek. (...)
sehogy másként n e m tudok beszélni, csak úgy, h a összegyűjtöm mindazt,
ami a nyelvben szanaszét hever." 46 Menekülési lehetőség kevés van: a
misztikum nyelv-nélkülisége, aminek példájaként Barthes Kierkegaard ér-

42

43
44
45
46

Ezeknek a korlátoknak másik tipikus területe az érzékszervi észlelés kifejezésének
problematikussága. A nyelvet egyébként omnieffábilisnak tekintő Umberto Eco is
beismeri: „Tagadhatatlan, hogy a verbális nyelv segítségével sem mondható el minden (próbáljuk csak elmagyarázni a vasfű és a rozmaring illata közti különbséget)..."
,Eco, i.m. 37.
Gadamer, i.m. 17.
uo. 23.
George Steiner: A jelentés jelentése. Pompeji, 1994/4, 137.
Roland Barthes: Lecke. Pompeji, 1993/1-2,146.
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telmezését 47 említi Ábrahám áldozatáról („mindenféle beszédtől, még a
belső beszédtől is mentes aktus"), 48 vagy „a nyelvvel való csalás", „a nyelv
rászedése": az irodalom. 49
A XIX. századi gondolkodás a nyelvről, noha ismerte már a csapda mindkét ágát, nem jutott hasonló következtetésekre: a módszertani főhatalmat
korán megragadó pozitivizmus tudományeszménye nem volt híve a gyors
ütemben szétparcellázódó egyes szaktudományokon belül a bölcseleti szemléletnek. A nyelvészetet illetően az adatközpontú történeti-etimológiai iskolát tekintette tudományosnak. 50 De azért elgondolkodtató, hogy Széchenyi
az akadémiai beszédben „hatalomnövesztői szer"-nek nevezi a nyelvet: nyilván nem a mai gondolati kontextusban, de összekötötte a két fogalmat.
Vörösmarty szent embere pedig Barthes menekülési útvonalait járja végig. „O imában tud csak élni"; kikerüli, rászedi a „hazudni termett" nyelvet,
az ismétlés nyáj szellemét. Természetesen kockára teszi ezzel a megértést:
a hajó népe számára az istenkáromló ima a káromlás sztereotípiájába illeszkedik. De az igazi jelentés mégsem vész el, van biztosítéka: a misztikum
más-világában az, aki mindent megért, megérti a remetét is. Ennek a teljes
megértésnek a vágya dereng a lélek égből hozott tisztaságát hangsúlyozó
többi részletben is. Nem biztos, hogy csak a nyelv-nélküliség biztosíthatná.
A Berzsenyi emlékezetében a költő „szót" kér, hogy kimondhassa, „Csak ami
keblem mélyeiben buzog, / Csak amit elmém tiszta lapján / írva hagyott az
örök teremtés"; és amit kért, „megadták dúsan az égiek". Berzsenyi kérésében és a remete imájában találkozik a XX. század filozófus irodalmárának és
a XVIII. század misztikus filozófusának víziója: Johann Georg H a m a n n
a költészetet az angyalnyelvről (a Teremtés nyelvéről) a embernyelvre fordítás első stádiumának tartja. „Az angyalnyelvtől való távolság egyre nagyobb:
a filozofikus vagy karakterisztikus stádium az önkényes jeleké, a költői vagy
küriologikus viszont még átvitel nélküli. A költészet ezért csak annyiban
fordítás, amennyiben egyáltalán embernyelwé kell, hogy váljék. Embernyelv, de még közvetlenül részesül az angyalnyelvből: az emberiség anyanyelve."51
Az igazi megértés szempontjából közömbös a közérthetőség: az ima jelentése nem azon múlik, hogy a hajó népe megérti-e. A szent ember történetének ezen következménye szembehelyezi Vörösmartyt az 1840-es évek
közepének egyre erősödő, a népiességgel szorosan összefüggő felfogásával,

47 Kierkegaard Félelem és reszketés című művében elemzi Ábrahám történetét (egészen
más nézőpontból, de ugyanazt a beszédnélküliséget problematizálja, amelyet száz
évvel később Auerbach).
48 Barthes, i.m. 147.
49 uo.
50 Vö.: Békés Vera, i.m., különösen az 1/4. fejezet.
51 Horváth Iván - Kocziszky Éva: „Költészet az emberiség anyanyelve". In: Ismétlődés a művészetben. Budapest, Akadémiai, 1980. 60.
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amely szerint az irodalomban érték a természetes, egyszerű, közérthető
nyelv. Erdélyi János már 1842-ben a népköltészet így felfogott nyelvét állítja
követendő például a művelt költészet elé: „Miben áll hát a népköltészet ereje? Áll főleg a nyelvében, az átlátszó tiszta nemes előadásban, melyet minden józan eszű és egészséges velejű ember megérthet, élvezhet kénye-kedve
szerint." 52
Vörösmarty költészete, különösen a kései, nyilvánvalóan nem ennek az
eszménynek a megvalósítására törekszik. Szegedy-Maszák Mihály 1975-ös
Előszó-elemzésében a különbözés lényegét abban látja, hogy például Erdélyi
(és előtte Kölcsey) a klasszicista irodalomra jellemző „allegorikus nyelveszményt vallotta, amikor a nyelvet és a gondolatot, a képet és a fogalmat szétválasztotta egymástól", ezzel szemben „Vörösmartynál valósult meg legteljesebben a romantikusok által jelképesnek nevezett nyelveszmény, melynek
hívei a kettő tökéletes azonosságát állították". 53 Ez a megállapítás átformálásra szorul. Kölcsey nyelveszményének milyensége vita tárgya lehet; a példákból látszik, hogy Vörösmarty esetében nagyon nehéz lenne egyértelműen eldönteni, hogy vajon a nyelvet és gondolatot különálló entitásoknak
vagy organikus egységnek látja-e, és talán nem is feltétlenül szükséges e
döntés. Vörösmarty szemszögéből mindkét felfogás szerint diszkreditálódhat
a nyelv. Erdélyi a közös nyelv-világra hivatkozik, az azonos világlátást, a hagyományközösséget kéri számon a költőn: mindazt, amit Petőfi költészetében ő és később majd az irodalomtörténet-írás is nagyra értékel. Vörösmarty álmai a nyelvet, de legalábbis a közös nyelv zsarnokságát, „a sztereotípia
szunnyadó szörnyetegét" 54 félresöprő megértésről viszont poétikailag a szélsőségesen egyéni nyelvhasználat lehetőségéhez vezetnek. Már az 1840-es
években sem sokan gondolkodtak hasonlóan (talán Vajda Pétert említhetnénk), később pedig, a népnemzeti iskola uralomra jutásával végképp folytatás nélkül maradt a kísérlet, amelyben a káromlás is jelenthet imát, amelyben a költő a lehetetlent próbálja meg: felülkerekedni a hazudni termett
nyelven.
A remete észre sem veszi, hogy roppant mélységek fölött, a vízen jár. Kései
rokona, a nyelvet használó és teremtő költő ismeri a mélységeket. A vers zárlata akkor a legszebb, ha ars poeticaként, önbiztató költői programként olvassuk:
Mondd tovább is bátran szent imádat,
És ne rettegj semmi földi vádat.

52 Erdélyi János: Népköltészetről. In: Erdélyi János válogatott művei. Vál. és a jegyzeteket
írta: T. Erdélyi Ilona. Budapest, Szépirodalmi, 1986. 53.
53 Szegedy-Maszák Mihály: A kozmikus tragédia romantikus látomása. In: uő.: Világkép és
stílus. Történeti-poétikai tanulmányok. Budapest, Magvető, 1980. 219.
54 Barthes, i.m. 147.
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Szörényi László

A magyar „dolce stil nuovo"
Nem túl nagy jelentőséget tulajdonított Vörösmarty világirodalmi tájékozottságának Schöpflin Aladár, aki 1908-ban így írt: „Szellemi érdeklődésében megfér Horatius és Hugo Viktor [sic!]; az egyikhez temperamentuma
húzza, a másikhoz fantáziája. [...] Shakespearebe mélyen beleélte magát, de
hogy rajta, a latin költőkön, a korabeli francia és német romantikán kívül
más is hatott volna rá közvetlenül a világ irodalmából, annak alig van nyoma. Az akkori magyar műveltség színvonalán állott, csak tehetségben volt
fölötte. Ha egy-két helyen a nyomára akadunk is nála, pl. Byron világfájdalmának, ez is aligha közvetlen hatás dolga; akkor ez a levegőben volt." 1
Mindenesetre Schöpfliné az érdem, hogy felállította a „két Vörösmarty" irodalomtörténeti ötletét. Az ő kettéosztása meglehetősen egyenetlen: az első félbe osztja szinte a teljes életművet, amelyből szerinte jóformán csak a Szózat él
az irodalomtörténet-írás körein túl; a másik Vörösmartyé csupán az Előszó,
A vén cigány és egy-két töredék. Ezt a másodikat azonban a lehető legélőbbnek
tartja: „S ha a legifjabb magyar lírában itt is, ott is látjuk a törekvést, amely tradíciót keresve magának, Vörösmartyhoz próbál csatlakozni, a csatlakozó pont
A vén cigány, amellyel a költő tovább is ható tényezője marad a magyar költészetnek. A mai emberhez az öreg, beteg Vörösmarty áll közelebb, mert az ő lelkében ismerünk rá jobban a mi ellentétektől szaggatott, diszharmóniák közt
vergődő, bénulásában időnkint görcsösen föllobbanó lelkünkre." 2
Mint közismert, a „két Vörösmarty"-gondolatnak igen nagy sikere volt,
hiszen Babits, majd Szerb Antal tulajdonképpen ezt a felosztást folytatták,
ha természetesen más-más terjedelemben, más-más hangsúlyokkal és más
következtetésekkel is. Schöpflint azonban nem csupán periodizálása miatt
idéztem, hanem azért is, mert az általa konstruált első periódusra, vagyis
szinte az egész életműre nézve jelentéktelennek minősíti a világirodalmi tájékozódást. Nem sokkal azonban az ő tanulmányának megjelenése után
1911-ben Kiss Ernő alapos tanulmányban rendszerezi a Vörösmartyt ért
Shakespeare-hatást; eljut odáig, hogy egyenesen azt állítsa: a magyar költő
„képzelete sok tekintetben rokon Shakespeare-ével". 3 (Megjegyzendő, hogy

1
2
3

A két Vörösmarty. (1907) In: Schöpflin Aladár: Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. Budapest, Í917. 11.
I.m. 18. - Schöpflin tanulmányára Kappanyos András hívta fel a figyelmemet, aki volt
szíves velem e kötet számára írt tanulmányát előre közölni.
Kiss Ernő: Shakespeare és Vörösmarty. In: Magyar Shakespeare-Tár. IV. 1911. 16-50.; az
idézett hely: 17.
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Kiss Ernő munkáját nagyon sok tekintetben pontosította és továbbfejlesztette Fest Sándor, aki a shakespeare-i motívumokat mutatta ki Vörösmarty
első két drámájában). 4 1915-ben pedig megjelent az a tanulmány, amely mai
napig távlatokat nyitó megközelítésben tárgyalta Vörösmarty indulásának
világirodalmi kapcsolatait, azaz Király György cikke: Vörösmarty Volt tanítványaimhoz című költeménye.5 Ebben bebizonyítja, hogy Vörösmarty ismerte
és felhasználta Prudentius Psychomachia című allegorikus kiseposzát; megállapítja a különbségeket is, melyeket egyrészt esztétikailag minősít, másrészt a Vörösmartynál igen erős - elsősorban Cicero és Seneca által közvetített - sztoikus hatással magyaráz, végül pedig megállapítja: „Még ugyan
inkább a könyvekből, mint lelkéből merít, de hatalmas képzelete és ennek
kifejezője, a képekben dúskáló, melodikusán hullámzó nyelve nem szorul
eltanult frázisokra, kifejezésekre, fordulatokra, maguktól ömlenek ezek kiapadhatatlan erővel. Ez már az új költői nyelv, a magyar dolce stil nuovo,
melynek ő a megteremtője, legnagyobb mestere, s amely e költeményben
szólal meg először." 6
Ezen a ponton szeretném megjegyezni, hogy egy nemrég írott tanulmányomban, amely Nihilizmus vagy skolasztika? címmel jelent meg a Magyar
Naplóban, hosszan foglalkoztam Vörösmarty és Dante föltételezhető kapcsolatával. Az ott leírtakat természetesen n e m akarom most megismételni,
de a továbbiakban óhatatlanul is utalnom kell néha e cikk gondolatmenetére. Mindenesetre már abban is kiemelt jelentőséget tulajdonítottam Király
György gondolatának, és benne az első csíráját láttam annak a tárgyalásmódnak, amely egységben szemléli Vörösmarty egész életművét, meghaladva a fentebb ismertetett bifurkációt, és amelynek mai napig legmegszívlelendőbb terméke Martinkó András 1974-ben írott tanulmánya: A „földi
menny" eszménye Vörösmarty életművében.7 Véleményem szerint Király
György már tisztában volt azzal, hogy ha a dolce stil nuovót emlegeti, akkor
elsősorban és legfőképpen magára Dantéra kell gondolnunk, nem pedig
a Dante által ezzel a kifejezéssel illetett költőiskolára általában. Király italianisztikai műveltsége és érdeklődése elsőrendű volt és nyilván körülbelül
olyan módon gondolkozhatott erről az iskoláról, mint Fülep Lajos, aki 19141916 között írta Dante című tanulmányát illetve könyvfejezetét, amely végül
is kefelevonatban maradt, és csak nemrég jelent meg nyomtatásban; ő pedig
így látta: „A dolce stil nuovónak, szóval annak a költői iskolának, melynek
Dante is tagja, melyhez már n e m távoli és közvetett kötelékek fűzik, mint
a laudák költőihez, hanem a tudatosan közös törekvés és művészi versen-

4

Fest Sándor: Shakespeare-i motívumok Vörösmarty történelmi drámáiban. In: Magyar
Shakespeare-Tár. X. 1918. 174-193.
5 Irodalomtörténet, IV. 1915. 87-95.; kötetben: Király György: A filológus kalanáozásai.
Vál. és az utószót írta: Kenyeres Ágnes. Budapest, 1980. 153-161.
6 Lm. 161.
7 Martinkó András: Teremtő idők. Budapest, 1977. 172-221.
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gés, első igazi költője..." 8 Hozzátehetjük, hogy a mai olasz irodalomtudomány megingatta azt az evidenciának számító meggyőződést, hogy a dolce
stil nuovo valóban jól elkülöníthető költői iskola, és egyre jobban hangsúlyozza, hogy itt leginkább Dante szuggesztív megfogalmazásának (Purgatórium, XXIV.) utólagos irodalomtörténeti szankcionálásával van dolgunk. 9
Említett tanulmányában Kiss Ernő már nyomatékosan rámutatott arra
a forrásra, ahonnan 1820-tól kezdve Vörösmarty hozzájuthatott többek között Shakespeare-hez is, vagyis a fiatal pap - és akkor még író - Teslér László könyvtárára. 10 Király György is valószínűsítette, hogy Prudentius olvasásához is ilyen módon, vagyis barátai - Egyed Antal vagy Teslér László könyvtárában juthatott hozzá Vörösmarty. 11 Teslér könyvtára elveszett vagy
lappang; könyvhagyatékának listája azonban megvan (vagy megvolt) a pécsi
püspöki levéltárban, mint ahogyan ezt - Holl Béla közlése nyomán - Brisits
Frigyestől tudjuk. 12
Térjünk vissza azonban a Király György által bizonyos szempontból már
elemzett Prudentius-hatáshoz. Van több olyan mozzanat - nem is jelentéktelen - a IV. századi költő művében, amelyet Vörösmarty tudatosan mellőz.
A legfontosabbra Király már rámutatott, tudniillik arra, hogy a volt tanítványaihoz intézett episztolában teljességgel hiányoznak a megszemélyesített
bűnök és erények párbaj szerű összecsapásai. Van azonban egy szerintem
még fontosabb különbség, amely viszont más szempontból mégis rendkívül
fontos Vörösmartyra nézve. Ez pedig n e m egyéb, mint a latin költemény
praefatiójában kifejtett módszer: e szerint Prudentiusnak az az ószövetségi
epikus, sőt hősepikai mozzanat szolgált kiindulópontul allegorikus csatájának megrajzolásához, amely szerint Ábrám (a későbbi Ábrahám) legyőzte
azokat a királyokat, akik foglyul ejtették Lóthot, és győztes hadjáratából
visszatérve találkozott Melkizedekkel, aki megvendégelte és áldozatot mutatott be Istennek. Majd csak ezek után fogan méhében Sára és születik meg
Izsák, mint Isten ígéretének beváltója, és ezek után kapja csak Istentől új és
végleges meghosszabbított nevét a hős, aki immár nem Ábrám, hanem Ábrahám. Isten ígéretének, vagyis végső soron az emberi nem megváltására vonatkozó ígéretnek előzménye tehát nem egyéb, mint egy győztes csata.
Prudentius szerint tehát egy történeti esemény, ráadásul egy, az ősatyák korában történt és a homéroszi-vergiliusi hősepikai módszerrel feldolgozható

8

9

10
11
12

Fülep Lajos: Egybegyűjtött írások. II. Cikkek tanulmányok 1909-1916. Szerk., a jegyzeteket és a névmutatót összeállította: Tímár Árpád. Budapest, 1995. 210-272., az idézet:
217.
Corrado Calenda: II dolce stil nuovo e Dante. In: Manuale di letteratura italiana. Storia
per geiteri e problemi, a cura di Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo. I. Dalle
origini alia fine del Quattrocento. Torino, Bollati Boringhieri, 1995 . 343-374.
Kiss Ernő, i.m. 16-17.
Király György, i.m. 156.
Vörösmarty Mihály levelezése. S. a. r.: Brisits Frigyes. In: Vörösmarty Mihály összes művei. Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 17. Levelezés I. Budapest, 1965. 329.
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történeti esemény szolgálhat alapul a hívő keresztény lelkében lejátszódó öldöklő küzdelem allegorikus megjelenítéséhez, amelynek tétje nem kisebb,
mint az üdvösség. Ez magyarázza tehát a Bűnök és Erények párbaj-sorozatának vérfagyasztó kegyetlenségét: van itt lefejezés, dárdával való agyonszúrás
ugyanúgy, mint m o n d j u k az ellenfél fejének nagy kővel való szétloccsantása. Ezt az igazi hőseposzi zordságot a szakirodalom meglehetősen idegenkedve tekinti és kevéssé tartja összeillőnek a keresztény jámborsággal. Utal
erre M. Lavarenne is, aki kitűnő kritikai kiadásban tette közzé a szöveget,
francia fordítással és alapos bevezető tanulmánnyal, valamint jegyzetekkel. 13
Érthetővé válik azonban az egész költői szándék, ha arra gondolunk, hogy
Prudentius legalább annyira fontosnak tartotta a hősepikai műnem harcias
csatajeleneteinek imitációját, mint az allegóriákba rejtett erkölcsi tanítást.
Nyilván ez magyarázza óriási sikerét is, hiszen végig ezt a művét olvasták
a középkorban, de túlélte a humanizmust is. Király György nem találta szövegét vagy részleteit a Vörösmarty korabeli iskolai tankönyvekben; hozzátenném azonban, hogy 1825-ben, a Lánghy István által a firenzei Giuseppe
Gatti nyomán összeállított és bővített latin költészeti szöveggyűjtemény már
ismét használja a Prudentiusból vett idézeteket. 14
Véleményem szerint Vörösmarty hasznosította a Prudentius előszava és
a tulajdonképpeni cselekmény közötti ellentmondás tanulságát. Egyrészt
megtanulta, hogy igazán hitelesen a nemzeti történelem epizódjaira illetve
sorsfordulóira lehet alapozni az emberiség sorsáról, az üdvösségért folytatott küzdelemről írott költeményeket. N e m véletlenül használom a nemzeti
történelem kifejezést: Prudentius és más keresztény római költők ugyanis
a maguk nemzetének a keresztény hívők közösségét tekintették, nem pedig
Romulus ivadékait; Prudentius egyenesen nyugatra teszi az ördög lakhelyét,
amely egyes magyarázók szerint magára Rómára, a nyugat-római császárság
fővárosára vonatkozik. Nem tagadom természetesen, hogy Vörösmartyra
a nemzeti történelem kiaknázásának gondolata Shakespeare művei alapján
is hatott - ezt hangsúlyozzák föntebb idézett anglista elemzői - , de nagyon
fontosnak tartom azt, hogy epikus mintát is látott maga előtt, amely felbátorította az őstörténeti és üdvtörténeti mozzanatok tudatos egymásba játszatására. Hadd utaljak A Délszigetre, amely sok olvasat szerint a legelrugaszkodottabban fantasztikus műve a költőnek, s amely mögött - véleményem
szerint - mégiscsak kitapintható a hun-magyar őstörténeti kontextus. 15 Sőt,
tovább is mennék annál, hogy csupán az úgynevezett fantasztikus eposzok-
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Prudence. Tome III. Psychomachie, Contre Symmaque. Texte établi et traduit par M.
Lavarenne, Paris, 1948.
14 Delectus Poetarum. I—II. Budae, 1825.
15 Vö. konferenciánk szervezőjének, Takáts Józsefnek hajdani szakdolgozatával: Vörösmarty Mihály úgynevezett epikai korszaka. Szeged, JATE, 1989. (kézirat), valamint Gere
Zsolt tanulmányával: „Hat gím jőve sebten elébe" (Vörösmarty eposzterve és őstörténeti
felfogása a Zalán futását követően). Irodalomtörténeti Közlemények, 2000/3-4, 454-496.
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ban, tehát A Délszigetben vagy a Tündérvölgyben mutassam ki őstörténeten
alapuló történetfilozófia és allegóriából kifejlő szimbolika egymás mellett
élését. Úgy vélem ugyanis, hogy magában a Zalán futásaban is megfogható ez
a kettősség. Itt az előhang kiemelten fontos, hiszen az ősi dicsőséget vagyis
az egész rákövetkező epikus cselekményt, a honfoglalás történetét ezen előhanghoz képest példázatként olvashatjuk; voltaképpen tehát Vörösmarty
megfordítja Prudentius szerkezeti megoldását, az őstörténet nála hátra kerül, Erény és Bűn csatájának jelenlegi állapota pedig előre. Ily módon az
eposz jó vagy elvetemült hőseinek küzdelmében és halálában felhasználhatja azokat a véres csatajeleneteket, amelyeket a volt tanítványaihoz címzett
allegóriában még mellőzött.
Rövid közbevetett megjegyzés: természetesen egy percig sem akarom kisebbíteni magának Vergiliusnak és Zrínyinek modellképző hatását az epikus Vörösmartyra. Csakhogy semmi adatunk sincs arra, hogy Vergiliust antik vagy humanista allegorizáló kommentárral olvasta volna, Zrínyiről pedig
ilyet nem is olvashatott, hiszen Kazinczy hosszas ígérgetése ellenére sem írta meg kiadásához a tanulmányt. Igazolható epikus olvasmányai közül tehát
egyedül a Psychomachia nyújthatott számára igen nyomatékos eligazítást arra, hogyan lehet egy őstörténeti témát hagyományos hőseposzi eszközök alkalmazásával jelképes emberiség-költeménnyé formálni.
A Dante által közvetített, skolasztikus filozófiatörténeti háttérrel magyarázható költői antropológia hatását fentebb említett tanulmányomban elsősorban három költeményre vonatkozóan elemeztem. Ezek: A Guttenbergalbumba, a Gondolatok a könyvtárban és Az emberek. Megemlítettem ugyanakkor azt is, hogy a Délszaki Tündér meteorológiai varázsereje meglepően hasonlít azokra a képességekre, amelyeket Aquinói Szent Tamás és Nagy
Szent Albert nyomán Dante tulajdonít a démonoknak, akik képesek felhőket tornyosítani vagy vihart kelteni. Mindezt abban a feltételezésben tettem,
hogy a Zalán futása írásának idején Vörösmarty már megismerkedett Dantéval; fogható bizonyítékot erre is a Teslér-féle könyvjegyzék átvizsgálásától
remélhetünk. Hozzátenném azonban azt is, hogy menny és pokol látomásszerű megjelenítése a Tündérvölgy alapsajátsága is; e mögött is olvasmányélménynek kell működnie, hiszen az a pár sor, amelyet Vörösmarty bizonyosan olvasott az Erdélyi Muzéumban Döbrentei Gábortól Dantéról, az édeskevés volt a költői építkezéshez, legfeljebb felhívhatta figyelmét Dantéra. 16
Újra utalhatunk A Délsziget pokol-látomására is; ha mindezeket a mozzanatokat, melyek nyilván tovább szaporíthatok, összekötjük az említett nagy
gondolati versekkel, akkor szerintem van bizonyos jogunk feltételezni azt,
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Vö.: Döbrentei Gábor: Az anyai nyelven írás szükséges voltának megbizonyítása, Algarotti
szerint. Erdélyi Múzeum, IV. 1815. 93-108. - A neolatin költészet ellen itt olvasható
kirohanások figyelembe vehetők abból a szempontból is, hogy Vörösmarty diákkora után többé már nem írt latin verset.
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hogy Schöpflin tévedett: Vörösmartynak volt világirodalmi orientációja és
úgy látszik, hogy Shakespeare-en kívül éppen az európai romantika korában romantikus mesterként és szinte kortársként fölfedezett Dante segítette hozzá fantázia-alkatának kibontakoztatásához.
A Prudentius figyelembevételével alkotott Volt tanítványaimhoz legmegragadóbb és legfeszültebb jelenete az, amikor a Bűnök teljes serege felfejlődik,
csatasorba rendeződik, hogy rátámadjon a rendíthetetlen nyugalommal álló
és nyugodtan váró Erényekre. És ekkor a várva várt ütközet helyett közbeszól az isteni végzet egy természeti katasztrófa, a hirtelen leszakadó vihar
képében. Végül is ez és n e m egy csata dönti el az összecsapást, e katasztrófa sodorja pokolra a Bűnöket. Nem lehet, hogy ne gondoljunk az Előszóra,
amelyben hasonló ünnepélyes, szakrális, élő-képbe merevedő várakozást
fest a költő a vész kitörte előtt. Csakhogy a vész, Isten akaratából vagy a tehetetlenné vált Isten ellenére, ezúttal a jókat és igazakat sújtja, az erényt és
erényeseket pusztítja el. Úgy tűnik, hogy Vörösmarty egyképpen cselekedett, mind a Prudentius-, mind a Dante-világ általa asszimilált elemeivel: itt
megfordítja a Psychomachia kimenetelét és a gonoszt, a Bűnt juttatja győzelemhez, ott pedig, Az emberek című költemény látomásában, az ésszel felruházott Sátán győz, nem úgy, mint a mintát szolgáltató dantei Purgatórium
Buonconte-epizódjában, ahol az ésszel szövetkezett rosszakaratot végül is
legyőzi az isteni kegyelmet jelképező angyal. Ilyen értelemben igaza van Rajnai Lászlónak, akinek (hajdan, méltó módon, Várkonyi Nándornak ajánlott)
Vörösmarty-könyve csak megírása után negyven évvel, tavaly jelenhetett
meg: „Menny, Föld és Pokol - szabadság, küzdés, szolgaság: ez az a három
roppant emelet, mely kezdettől fogva ott feszül a világban és az emberi lélekben. A romantika forradalma és nagyszerűsége éppen azzal mérhető,
hogy legjobb képviselői újra fölfedezték, bejárták és birtokba vették tartományait, és teljesítményeiket is csak ilyen arányok közt képzelhetjük el. Vörösmarty azért legnagyobb költőnk, mert életében mindhárom országnak lakója volt, sőt élete - méghozzá szervesen, időrendben - nem más, mint vándorlás egyikből a másikba. A boldog szigetekről a földi küzdelmek, a »férfimunka« harcaiba kényszerítette sorsa, majd e harc bukása után elevenen
poklokra szállott, meggyalázott népével együtt." 17

17 Rajnai László: Vörösmarty Mihály, egy költő világa. Székesfehérvár, 1999. 85-86.
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Dávidházi Péter

A nemzet mint res ficta et picta
keletkezéséhez
„Párducos Árpád" és „eleink" útja
a költészettől a történetírásig
„Das, was heute in Europa 'Nation'genannt wird und eigentlich
mehr eine res facta als nata ist (ja mitunter einer res ficta et
picta zum Verwechseln ähnlich sieht-), ist in jedem Falle etwas
Werdendes [...]."
Friedrich Nietzsche 1
„Az, amit ma Európában »nemzetnek« neveznek, és ami voltaképp inkább res facta, mint nata (sőt olykor a megtévesztésig
hasonlít valami res ficta et picta-ra), minden esetben kialakulóban levő [...] képződmény..."2

Vörösmarty Árpád emeltetése (Egy kép alá) című költeménye (1825), amely
Toldyt azonnal lenyűgözte, 3 már első sorában meghatározza eredetmondai
szemléletét: „Nézz Árpádra, magyar, ki hazát állíta nemednek". Azonban a tizenhat soros költemény csak a tizennegyedik sor végén jut el a beszélőt és
a megszólítottakat eredetközösséggé egyesítő beszédmód alapformulájához,
a többes szám első személyű birtokviszonyhoz („S hó kebelű deli hölgyekkel
diadalmas apáink"), melyet nemsokára a Zalán futása már nyitósorában, sőt
annak sorkezdő szószerkezetében előre bocsát, azonnal meghatározva az
egész mű beszédhelyzetét, narrátor és közönség történelmi összetartozását:
„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?" Vörösmarty eposzában a történelmi közösségteremtés nyelvtani eszközeihez és genealógiai metaforáihoz
a kor más (költői és történészi) műveiből ismerős epitheton ornans-ok kapcsolódnak. A díszítő jelzők hagyományozódásának szép példája, hogy a narrátor
1

2
3

Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft.
In: uő.: Werke in drei Bänden. I—III. Kiad.: Karl Schlechta. München, Carl Hanser
Verlag. 2. átnézett kiadás. 1960. (A továbbiakban: Nietzsche 1960.) II. 717.
Friedrich Nietzsche: Válogatott írásai. Vál. és bev.: Széli Zsuzsa. Ford.: Szabó Ede.
Budapest, Gondolat, 1972. 325-326.
Toldy Ferenc Bajza Józsefhez, 1825. jülius 15. Bajza József és Toldy Ferenc levelezése.
S. a. r. és jegyz.: Oltványi Ambrus. Budapest, Akadémiai, 1969. 239. Vö.: Aurora,
1826. 1-19.
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már a 8. sorban a „vezérlő / Párduczos Árpádot" készül megidézni, majd a 22.
sorban „Álmosnak büszke fiáról, / Párduczos Árpádról" támad látomása.
A híres szókapcsolat nem Virág Benedeknél bukkan föl először a magyar
költészetben, de valószínűleg joggal állapították meg róla, hogy a kora XIX.
század költőinél, így Vörösmartynál is Virág A' táborból megtért hazafiakhoz című versének (1797) megszólításából származik: „Párduczos Árpádnak lelkes
maradéka, magyar nép!"4 Másrészt azonban Árpád párducbőrben jelenik
meg Horvát István Árpád Pannónia hegyén című elbeszélésében is, melyet Vörösmarty az 1822. évi Aurórában olvasott, sőt maga a „párducos" szó e novellának már nyitóbekezdésében felbukkan. „A1 sok ostromot büszkén kiállott
Aqvincum, [...] Magyar Zászlókat lobogtatott erős kőfalain; a1 mostani Pestváros homok halmain támadott Magyar Rév, 's az ellenében fekvő Kelemföld,
ezernyi munkás szolgákat látott több napokig hadi teher szállítással foglalatoskodni. Nem kételkedének már e1 föld bujdosó és búslakodó lakosi, hogy
a párdutzos és buzogányos Vitézek Attila országát helyre állítani, és boldog
tartományát örökös vagyomokká tenni jöttenek." 5 N e m véletlen, hogy a történész novellájában itt a párducbőrös öltözet segít látványszerűen elkülöníteni a harcosokat a jeltelen szolganéptől: pár év múlva (1825) közölt őstörténeti vázlatában (Rajzolatok a' magyar nemzet legrégiebb történeteiből) a harcos nemzet és a szolgákkal végeztetett földművelés-állattenyésztés kettősségét magyarázva Horvát egyszer csak olvasójához fordulva lelkére köti e bevallottan
Virágtól tanult különbségtételt: „Te ezután, mint az én nagy tiszteletre méltó
Barátom, Tiszt. Tudós VIRÁG BENEDEK, régen intett bennünket,
A* PÁRDUTZOS FÉRFIAKAT KÜLÖNBÖZTESD MEG a' Magyar Nép Szolgáitól, és A' GUBÁS EMBEREKTŐL."6 Eszerint a párducbőr viselet toposszá,
a „párducos" jelző epithetonná válásának történeti magyarázata a XIX. század elejének magyar irodalmában nem Bakkhosszal vagy Bacchusszal, a föld
termékenységének és az eksztatikus mámornak görög-római istenével függött össze, mint az angol romantikában (például Keats Ode to a Nightingale című versében: „Not charioted by Bacchus and his pards / But on the viewless
wings of Poesy", Tóth Árpád fordításában: „Már n e m Bacchus s a párducos
fogat, / de a Költészet szent szárnya emel"), nem a Dionysos kíséretében bortól megszelídítve járó párducokkal és más ragadozókkal, 7 hanem éppen a
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Horváth Károly és Martinkó András jegyzete. Lásd: Vörösmarty Mihály: Nagyobb
epikai művek I. S. a. r.: Horváth Károly és Martinkó András. Vörösmarty Mihály
összes művei. Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 4. köt. Budapest, Akadémiai,
1963. (A továbbiakban: Vörösmarty 1963.) 387.
Horvát István: Árpád Pannónia Hegyén. Aurora. Hazai almanach. Kiad.: Kisfaludy
Károly. Pest, Trattner lános Tamásnál, 1822. 321-322.
Horvát István: Rajzolatok a' magyar nemzet legrégiebb történeteiből. Pest, Petrózai
Trattner Mátyás, 1825. (A továbbiakban: Horvát 1825.) 80-81.
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Hérósztörténetek. Ford.: Kerényi Grácia. Közreműködött: Szilágyi lános György.
Budapest, Gondolat, 1977. 175.
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földművelőktől elválasztott harcosok megkülönböztetésének szükségével.
(Bacchus vagy Dionysos persze Horvát István tanulmányában eleve nem jöhet szóba: a történész ugyan egyre-másra idéz ókori költők fiktív műveiből,
de mindig a hús-vér földi emberek és történelmi népek szokásaira példaként,
és a legvakmerőbb módszertani ugrásai közepette is távol tartja eszmefuttatását az antik mitológia istenvilágától.) Költői vagy tudományos művek szövegébe kerülve a „párducos" jelző sokféle további szimbolikus jelentésre tehetett szert, például a keletiség egyik hagyományos jeleként utalhatott a magyarok napkeleti eredetére is, ami beleillene a magyar romantika 1800 körül
szórványosan megjelenő, a következő évtizedekben szaporodó orientális motívumai közé,8 ám a tekintélyes kisugárzású Virág társadalmias magyarázatának nyilván jelentős része volt abban, hogy a XIX. század elejének mérvadó
tudósi-írói közössége átvigye a köztudatba az ősök vitézi mivoltának és párducbőr öltözetének megfeleltetését.
A kortársakat láthatólag nem zavarta, hogy sem Virág, sem Horvát nem
tartotta szükségesnek kifejteni, miért éppen a párduc bőre lett a harcosok
rendjének megkülönböztető jegye. Értelmezésük annyira eltért az előző két
évszázad ikonográfiái hagyományától, amelyben ez az állat (mint Cesare
Ripa 1593-ban megjelent Iconologiájában) bacchusi-dionysosi vonatkozásain
kívül leginkább a kegyetlenség és az álnok bujaság jelképe volt, foltos bőre
meg a csillagos égé,9 hogy legföljebb a kínálkozó metaforikus összefüggésben bízhattak, amely jól követhető (szinte oksági) kapcsolatot teremt a félelmetesen gyors, erős, harcrakész, ezért nehezen elejthető ragadozó értékes
bőrének birtoklása, illetve az elejtéséhez, tehát bármiféle ellenség legyőzéséhez kellő vitézi tulajdonságok megléte között. Ezzel összhangban rábízhatták a megfejtést egy olyan jelentésátvitelre is, amelynek révén a ritka vagy
távoli, előkelőnek számító, mondhatni királyi vadat társítani lehet a szolgáknál és gubásoknál rangban előkelőbb harcosokkal. Mindez érvelést sem
igénylő képzettársításként hatott például az egyetemi oktatásban: az egykor
Virág által még versre méltatott, a diák Vörösmartyt lenyűgöző, csak később
hírhedtté váló Czinke Ferenc az Uj Holmiban (1810) úgy fogalmazza meg
egyetemi tanárságának programját, hogy annak ideológiai szerkezetében
szinte észrevétlenül, de annál hatásosabban illeszkedik egymáshoz a két
mozzanat, sőt szerinte a magyar nyelv jellegével is tökéletes összhangban
vannak. „Az Universzitásznál n e m tsak az ABC-t tanítjuk, [...] hanem imez
ősi, nemzeti felséges nyelvünkkel, az Árpád nyelvével, halhatatlan emlékezetű, párduczos elejink vitézi nyelvével együtt, egyszersmind amaz egész
magyar Ékesszóllásnak férjfias [...] mesterségéhez fogunk ügyekezni".
A párducöltözet mint lehetséges megkülönböztető jegy a Czinke óráin meg-
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forduló, de Virágtól és Horváttól órán kívül még sokkal többet tanuló ifjakban is tudatosult, ezért nehéz volna eldönteni, a fiatal Vörösmartyra vagy a
fiatal Toldyra jellemzőbb, hogy a Zalán futása első énekében seregszemlét
tartó Árpád leírásának első mozzanatát - „Vala ékes párducza vállán, / Rendítő buzogány jobbjában, 's oldala mellett / Ősei' harczaiból maradott nagy
kardja világolt" (158-160. sor) - Toldy az Aesthetikai levelekben így értelmezi:
„Már a párduc kacagány elválasztja őtet világának minden többi alakjaitól". 10
De milyen történelmi kutatások miféle eredményei alapján illett ezt elfogadni? Korabeli költemények vagy elbeszélések olvasásakor n e m tennénk
föl e kérdést, értelmezésükhöz vagy értékelésükhöz végképp n e m volna
szükséges, de az egykori szépirodalmi (verses vagy prózai) epika és a tudományosnak szánt történetírás közös beszédmódjának motívumkészletét
vizsgálva tudnunk kell, mennyi tudományos bizonyíték számított elegendőnek ahhoz, hogy a párducbőr-toposz diadalmasan bevonulhasson a nemzeti nagyelbeszélés mindkét fajtájába. Szerencsénkre a következő évtizedben
Horvát a maga mindent ismételve sulykoló módján visszatért a kérdésre,
amikor 1837-ben tanulmányt közölt a Tudományos G y ű j t e m é n y b e n
A' Párdutzbőrről, mint hajdani Magyar Vitézi Ékességről; ezáltal alkalmunk nyílik ellenőrizni, hogy milyen adatok álltak rendelkezésére. Állítása szerint
csak azt adja itt elő, ami más irányú történelmi kutatásai közben szemébe ötlött,11 ez a gyűjtése azonban annyira sokféle forrásból merít, hogy ekkor már
nyilván régóta zajlott; éppen ezért sokatmondó lelet szempontunkból, hogy
forráskritikával ellenőrizhetően még mindig csak vajmi kevéssel tudja alátámasztani a párducbőr ősmagyar vitézi öltözet voltát. Bevezetésül a motívum
hazai versbeli előfordulásai közül ,,a' nagy lelkű" Virágtól idézi a kézenfekvő verssort („Párdutzos Árpádnak lelkes maradéka Magyar Nép"), címe (A' táborból megtért hazafiakhoz) megjelölése nélkül, hogy szemléltesse a hajdani öltözködési szokás vizsgálatra érdemes voltát. Ezután viszont cikkében mindvégig némi elégedetlenség bujkál: még az ő szinte parttalanul csapongó
módszerével is szórványosak, túl általánosak vagy éppen nem elég régiek a
föllelhető adatok. Szövevényes alapproblémáját, hogy ha a párduchoz megtévesztően hasonló ázsiai leopárdot kizárjuk, miként ismerhették meg és
szerezhették be az ősmagyarok a természettudósok szerint csakis Afrikában
honos párduc bőrét, még átvágja a nála megszokott huszárvágással: „a1 hétféle Magyar Nép Ősei Afrikában sokáig laktak". De bármennyire követni
szeretné a művelt nemzeteket abban, hogy „nagy gonddal öszszegyűjtik az
Ősöknek hajdani szokásaikat és szertartásaikat, hogy ezekből esmérni
tanúlják mind azt, a' mi valamelly nemzetet más Népektől szorosan megkülönböztetett, 's mint egy sajátságos Egészszé tett", éreznie kell, hogy amit ő
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itt fáradságosan összegyűjt, az jobbára költői művek egyes sorainak vakmerő etimológiával a magyarok állítólagos őseire vagy rokonaira vonatkoztatott
utalásaiból áll - még így is sovány eredménnyel. ízelítőül: „Orpheusnál
(Argonautica. Lipsiae, 1764. 8-0 pag. 68-69. versu 446) olvashatni, hogy
Chiron Centaurus, Jáson bölts nevelője, Orpheusnak kellemes énekléséért
Thessáliában, vagy is Apollónius Rhódius szerént (Argonautica. Lipsiae,
1797. 8-0 Vol. I, pag. 47. Libro I, versu 580.) Pelásgiában, viselés végett
Párdutzbőrt ajándékozott. A' Pelasgusok, más néven Iónok és Jászok voltak, 's
fölső Aegyptusból költöztek ki, és így Afrikából." 12 Horvátnál egyforma
(nagy) súllyal esik latba, hogy eposzból vagy történetírótól idéz, de így is alig
talál használható előzményeket. Idézi, hogy Homérosz Iliásza ban Priamosz
trójai király fia, a Meneláosszal bajvívó Alexandrosz párducbőrt viselt (III.
17. sor), s hogy az előző ének seregszemléjében Priamosz hadinépe közt felvonultak a pelasgusok (840. sor, Devecseri fordításában: „a jókelevézü [!]
pelaszgok"), majd ebből arra következtet, hogy Alexandrosz ezzel nyilván
a pelaszgok szokását vette át - róluk pedig már megmondta, hogy voltaképpen jászok, azaz (a maga korábbi őstörténeti fejtegetései szerint) végül is
magyarok. Közvetlenül ezután Horvát ugyanígy idézi a történész Hérodotoszt és a költő Pindaroszt a párducbőr viselésének régi keletét bizonyítandó, majd a numizmatikát hívja segítségül: az Augustus császár idejéből
fennmaradt római ezüstpénzeken ,,a' Párdutzbőrt a pántzélos öltözetű
Párthus férfiú vállán világosan megkülönböztethetni", ami perdöntő adalék,
mert meggyőződése szerint ,,a' Párthusok a' Magyarokkal egy nyelvű 's rokon nép voltak". 13 (Ismervén Horvát meggyőződését arról, hogy a magyarok
„Scythae Georgii" néven a Dunától a Dnyeperig és azon túl is laktak, és hadakozásaikról ,,a' Georgiái Annálisok" is tanúskodnak, 14 kapóra jött volna
számára a grúz, tehát georgiai Rusztaveli A párducbőrös lovag című középkori eposza. Erről azonban a magyar közönség majd csak 1884-ben kap hírt,
Szász Károly nagy eposztörténete [1881-1882] sem tud még róla,15 és Vikár
Béla majd csak az évtized végén ismerkedik meg Zichy Mihály ehhez készített illusztrációival, rajtuk a főhős párducbőrhöz illően pettyes kacagányával, eltérően a másik felfogástól, miszerint a grűz kulcsszót tigrisbőrnek kellene fordítani. 16 )
Leletei azonban magát Horvátot sem elégítik ki egészen. Hiába talál
Ovidiusban és Claudianusban több helyet, ahol a getákról („vagy is
Palótzokról") azt mondják, hogy állatbőrt viseltek: sajnálatára ezekből nem
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derül ki, milyen állat bőréről esik szó.17 Jóllehet a szkíták, h u n o k és kunok
félmondatos azonosításával lehetővé teszi a maga számára, hogy Attila
(Priscus Rhetor szerint) vadállat-bőrből („ferarum pellibus") készült viselete közvetlenül hitelesíthesse a Nádasdy-Mausoleumban 1 8 „Béla Hún, vagy
is Kún Vezér vállain" látható párducbőrt, sőt ezúttal átsiklik a kettő esetleges különbségén, azt el kell ismernie, hogy n e m sok adat áll rendelkezésére arról, ami „egyenesen a' Magyar Nemzetet illeti", ugyanis „Igen későiek
e' nemzeti ősi szokásról a' történeti nyomok". 19 (Árpádot az Anonymus
utáni történetfelfogás szellemében ő is Attila leszármazottjának és birodalma visszaszerzőjének, mondhatni az Attila helyébe lépő, igazibb és építőbb
nemzeti ősapának 2 0 tekinti, ezért megerősítésül valószínűleg szívesen hivatkozna az Attilát eleven párduccal, tigrissel vagy oroszlánnal társító képi ábrázolásokra is, köztük Delacroix egyik festményére, mint Árpád párduckacagányának félelmetesebb, de jelképiségükben vele összefüggő elődeire, ezt az ikonográfiái hagyományt azonban nyilván n e m ismerhette.)
Mivel úgy találja, a középkori történeti források a magyarok párducbőreire nézvést semmi használhatót n e m kínáltak számára, n e m is tudja megállni, hogy szerzőik mulasztását egy bosszús félmondatban szemükre ne
hányja: elvégre az ő hanyagságuk felelős az összegyűjthető anyag hiányosságaiért! „De mind e' mellett is Béla Király nevetlen Jegyzője, ámbár a' Magyaroknak ajándékba adatott drága Bőröket itt 's ott közönségesen és különösen megemlíti is, világosan a' Párdutzbőr viselésről n e m tészen említést. Más Történetírók is hallgatnak, legalább tudtomra, e' régi nemzeti
ékességről, a' mi fölötte nagy gondatlanságot árúl-el, ha tsak utóbb e' figyelmeztetés következtében mások még valahonnand, p. o. Oklevelekből,
ki nem pótolják az e' tárgyot bővebben megesmértető hézagokat." 21 Horvát
csalódottsága annyiban érthető, amennyiben Anonymus az ősmagyarokn a k tekintett szittyákról csakugyan mindössze azt mondja, hogy nyusztprémbe és más vadállatok bőrébe öltöztek, Árpádról meg följegyzi, hogy tizenkét hölgymenyétprémet és tizenkét nyestbőrt küldött Zalán vezér feleségének. 22 Azonban a párducbőr elsikkadása n e m lehet a névtelen jegyző
hibája, hiszen ő az első leírásnál bevallottan csak idézi a történetírókat,
17
18

19
20

21
22

Horvát 1837. 8-9.
Vö.: Mausoleum potentissimorum ac gloriosissimorum Regni Apostoliéi Regum et primorum
militantis Ungariae Ducum [...]. Norimbergae. A p u d Michaélem & Joannem
Fridericum Endteros. 1664. Modern fakszimile kiadása: Budapest, Akadémiai, 1991.
(A továbbiakban: Nádasdy) 16.
Horvát 1837. 10-11.
Vö. Beöthy Zsolt: Árpád a magyar költészetben. In: uő.: Romemlékek. Tanulmányok,
beszédek, czikkek. I—II. Budapest, Franklin-Társulat, 1923. I. 5-33.; Szabados György:
A krónikáktól a Gestáig. Irodalomtörténeti Közlemények, 1998/5-6, 615-641.
Horvát 1837. 10-11.
Anonymus: Gesta Hungarorum. Ford. és jegyz.: Pais Dezső. Budapest, Helikon, 1977.
(A továbbiakban: Anonymus 1977.) 79., 93. Az első leírás latin eredetijét lásd ugyanitt a fakszimile 2. lapjának versóján, az 5. sorban.

100

„akik a rómaiak viselt dolgait megírták", 23 és a szóban forgó passzus forrása, a Pompeius Trogus elveszett világtörténetének Iustinus által készített
kivonatában, illetve e kivonat szkíta fejezeteinek egy további (1880-ban
fölfedezett és Exordia Scythica címen ismert) kompilációjában található leírás „vadállatok bőrét és menyétbőröket" 24 emleget, Anonymus pedig csupán a dicsőítés retorikájában tért el mintája szövegétől, adataiban lehetőleg nem, sőt szó szerint átvette belőle, amit össze tudott egyeztetni saját
céljaival. 25 Ettől függetlenül érthető, hogy Horvát borongva nevezi tanulmánya záróbekezdésében csekélységnek, amit ilyen előzmények nyomán ő
maga össze tudott szedegetni, és abban keres vigaszt, hogy „mások a' kicsinyt és keveset nagygyá és sokká tehetik"; 26 utolsó mondatában buzdítja
is követőit, hogy mentsék meg a feledéstől, ami az ilyen nemzeti szokásokból megmenthető.
Nagyobb távlatból is rendkívül sokatmondó, hogy Horvát (föntebb idézett szavát kölcsönvéve) mivel pótolja ki a történettudományos forrásanyag
hézagait, és mivégre használja pótlásait, sőt eszmefuttatása teljes egészét. Ha
meggondoljuk, hogy a középkori történetírók tanúságát nélkülözni kényszerülve nem tud korábbi és nyomósabb adatot felmutatni Liszti László egy
1653-ban kiadott elbeszélő költeményénél (ebben a horvát bánt és csapatát
jellemzi, hogy „Tigris 's Pardusz-böres, Kar-vasos, 's fegyveres vérrel festett
zászlója" 27 ), illetve a magyar vezérekről és királyokról 1664-ben kiadott szöveges képgyűjteménynél, amelynek fiktív sírfeliratai az ókori elógium (dicsőítő szoborfelirat) műfaját felújítva egy képzelt mauzóleumon kalauzolják
végig (latinul és németül) az olvasót, 28 Árpádot ábrázoló rézmetszete pedig
(Horvát szavaival) „Párdutzbőr Ékességgel állítja [...] elő az első Magyar Fő Vezért", 29 eszünkbe juthat Nietzsche lényeglátó fölismerése, miszerint a XIX.
század nemzetei nem annyira születés, mint megalkotás teremtményei (res
nata helyett res facta), amelyeket éppen költéssel és festéssel alkottak meg
(res ficta et picta).30 Mint bevezetőjében Horvát büszkén hivatkozik rá, értekezése megírásakor az uralkodó magyar testőrsége hivatalosan párducbőrt
viselt nemzeti díszruhája egyik darabjaként, Horvát szerint a bécsiek, a kül-
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földiek és a magyar hazafiak lelkes tekintetétől kísérve. 31 Sokatmondó,
hogy tudományosnak szánt dolgozatában Horvát költői és képzőművészeti megjelenítésekre támaszkodik, és bizonyító anyaga túlnyomó részét akkor
is művészi alkotásokból kénytelen venni, amikor ezt a már intézményesen
elismert viseletet történelmi adatok segítségével kívánja a nemzeti jelleg
egyik alapszimbólumává avatni. Mint egyes metszeteken látható,
a testőrséget 1760. szeptember 11-én kelt leiratával megalapító Mária Terézia uralkodása óta párducbőr díszlett a daliák vállán, 32 a szabályzatukban
részletesen leírt három rend ruhájuk legszebbikének (a nagy parádés vagy
nagy gála öltözetnek) ez elmaradhatatlan része volt. Noha az alapításkor
gróf Pálffy Miklós udvari kancellárnak a vármegyékhez küldött értesítése
némileg megtévesztően mint tigrisbőrt („tygridum pelles") említette, 33
a kacagány egykorú és későbbi ábrázolásain egyaránt jól látszanak a párduc
pettyei, ez maradt az ezüsttel hímzett, ékköves csattal összefogott kacagány
anyaga az 1795. november 1-én I. Ferenc által megerősített testőrszabályzat
(.Regulamentum pro Regio-Hungarica Nobili Turma Praetoriana. Viennae, 1795.)
életbe lépése után is, a századforduló sajtójában (például 1802-ben) megjelent lelkes beszámolók is rendre párducbőrként emlegették az Esterházy
Miklós herceg vezérletével felvonult testőrök öltözetének e talán legfestőibb
tartozékát, 34 bár például Christopherus Rosier 1805-ben megjelent német
dolgozata (Ungarische National-Tracht), mely a magyaros viselet eszményét
ünnepli a bécsi magyar testőrök pompás öltözékében, ezüst griffekkel beszegett tigriskacagánynak („ein Tiegerfell") nevezi gálaruhájuk legfelső
darabját. 35 De akár párduc volt, akár esetleg tigris, Horvát nem talált írott történeti forrást, amelyre hivatkozva ezt a Bécsben is hagyományosan és jelképesen magyarnak elfogadott öltözetet Árpádig megnyugtatóan vissza tudta
volna vezetni. Kényszerhelyzetére jellemző, hogy tanulmánya utolsó kérdésére („Mi módon viselték Atyáink a' Párdutzbőr nemzeti vitézékességet?")
megint csak egy kései rézmetszet ábrázolatának anakronisztikus visszavetí-
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Horvát 1837. 3.
Lásd a Mária Terézia korabeli magyar testőr egykorú ábrázolását: Marczali Henrik:
Magyarország története III. Károlytól a bécsi congressusig (1711-1815). Budapest,
Athenaeum, 1898. 289.; ugyancsak jól látható a párducbőrös testőrségi öltözet a II.
Lipót koronázásáról (1790) készült színes rézmetszeten, lásd: Stefan Holcík: Pozsonyi koronázási ünnepségek 1563-1830. Ford.: Nagy Judit. Budapest, Európa, 1986. 46.
Köszönöm Gyapay Gábornak és Gyapay Lászlónak, hogy e képekre felhívták a figyelmemet.
Teljes latin szövegét lásd: Ballagi Aladár: A magyar királyi testőrség története különös
tekintettel irodalmi működésére. Pest, Légrády testvérek, 1872. (A továbbiakban: Ballagi
1872.) 405-409., a tigrisbőr említését: 407.
Magyar Hirmondó, 1802. XXI. szakasz, 1. sz. 3-5.; illetve 40. sz. 690-692. Vö.: Ballagi
1872. 378.
Christophorus Rosier: Ungarische National-Tracht. In: Literatur und Kultur im Königreich
Ungarn um 1800 im Spiegel deutschsprachiger Prosatexte. Auswahl und Nachwort von
László Tarnói. Budapest, Argumentum, 2000. 123-124.
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tésével adhat választ: ahogy azon a képen Rákóczi tisztje vállán egy nagy golyóban végződő lánc tartja a párducbőrt, ugyanúgy viselték azt már egy ezredéwel(!) korábban is az ősmagyarok; ráadásul a képpel szemléltetett folytonosságot a korabeli költészetből és történetírásból egyaránt ismerős
„Atyáink" szoképpel, vagyis a genealógiai metafora történelmi közösségteremtésével nyomatékosítja, megszakítatlan leszármazási láncolatra célozva.
Ahogy a magyar nemzetségekről, illetve a magyar őstörténetről írott könyveiben, Horvát végső soron ebben a rövid tanulmányában is egy nemzeti eredetmondát próbál történettudományban elbeszélni nemzete (mondhatni
nietzschei értelemben vett) megalkotásához, amihez nagy szüksége van történetírók megerősítő szavára és adataik lelőhelyének ellenőrizhetőséget sugalló feltüntetésére, de az eredetmondának éppen mondaisága teszi lehetővé, hogy szükség esetén költői idézetekkel és kifejezőeszközökkel (ficta)
éppúgy kisegíthesse magát, mint képzőművészeti alkotásokkal (picta). Poétikában ekkor már nagyrészt túl vagyunk az „ut pictura poesis" korszakán,
de itt poesis és pictura egyaránt a história szövedékét adják, az eredetmonda
lappangó műfaja jegyében, egyik sem önmagáért vagy a másikért, hanem a
natio létrehozásáért.
A párduc-motívum példáján jól látható, hogy ehhez a nemzeti intézményesedést segítő és szentesítő eredetmondához szinte az egész korabeli
magyar irodalom hordta az anyagot. Nemcsak Vörösmarty epikájára érvényes a megfigyelés, hogy a különböző művek szövegdarabkái észrevétlenül
felcserélhetők és mintha egyetlen összefoglaló nagyeposz felé mutatnának, 36 hanem m a j d n e m ugyanennyire igaz a századelő más műfajaira is,
amelyek mintha egyazon nemzeti eredetmondához gyűjtögetnék és alakítgatnák kifejezéskincsük szembeötlően összeillő darabjait. A párducbőr
vagy párduckacagány a XVIII. és XIX. század fordulójától kezdve gombamód elszaporodik a magyar költészetben. Jóllehet az epikában b u k k a n föl
leggyakrabban, lírai műfajok is sokszor élnek vele, többnyire már jelzővé
tömörítve. Elsőként valószínűleg Édes Gergely használja így, aki az 1780as években több versében ostorozza kortársait a nemzeti öltözet elhanyagolásáért: Enyelgései 1786-ban írott XXII. darabja még n e m használja e jelzőt, noha a külföldieskedően „piperékes" dámákat korholva éppen az ősi
virtus hadi győzelmeihez illő magyaros öltözetet (például a „Magyar-gallért") dicséri oldalakon át,37 de 1788-ban Egy festett széphez szóló költemé-
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Zentai Mária: Az egyetlen eposz. (A továbbiakban: Zentai 1999.) In: Mesterek, tanítványok. Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére. Szerk.: Szajbély
Mihály. Budapest, Magvető, 1999. (A továbbiakban: Szajbély 1999.) 380-402.
Édes Gergely: XXII. enyelgés. Egy idegen köntösbenn bujálkodó Szerető Széphez 1786benn; ki a' maga' Nemét Ezópus' szajkója módjára meg-vetvénn, a' Poétát Magyaros viseletébenn gyönyörködő szívéért boszszontani nem átallotta. Edes Gergely enyelgései. Avagy
Időt töltő tréfás versei. íródtak rész szerént még az Oskolába, rész szerént Hetenyenn, rész
szerént Martosonn. Pozsony, Wéber Simon Péter betűivel, 1793. 31-43.
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nyében azt veti egy idegen divatnak hódoló n ő szemére, hogy méltatlan
utódja lett a „párducos Árpádnak". 3 8 A jelzővel azután a század végétől
fogva gyakran találkozhatunk: előbb Virág m á r idézett költeménye, A' táborból megtért hazafiakhoz (1797) kezdősorában, 3 9 illetve Gróf Gvadányi József magyar lovas generálisnak című ódájában („párduczos Árpád"), 40 majd
Berzsenyi 1803 körül írott Mulandóság című versében („párducos magyarok"), 41 illetve ódái közül a valószínűleg 1805-ből származó A felkölt nemességhez címűben („párducos őseink"), 42 és Kisfaludy Károly Erzsébet című
elégiájában („Párduczos ifjaknak"). 4 3 Hogy e ruhadarab mennyire bevonult
a reformkori magyar verses epika jelmeztárába, arra példát találhatunk
Vörösmarty korai (már 1822-ben írott, de nyomtatásban csak 1864-ben
megjelent) eposzkísérletében, A' hűség' diadalmában („nemzetem" ifjai ők:
maradékid, párduczos Árpád"), 44 majd további, feltűnően egységes kelléktárú és szókincsű kisebb eposzaiban, 4 5 például a Cserhalomban, amelynek
seregszemléje éppen ezzel a jellegzetes motívummal kezdődik: „Nézzétek,
kit föd legelői kapcsoltan arannyal / Szép párduczkaczagány?" 4 6 Vörösmarty kortársainak művei közül Czuczor (Toldy által kiadott) Aradi Gyűlés
című öt énekes hőskölteménye kívánkozik ide 1828-ból, amelynek előhangja „ős eleink árnyékbirodalma" homályában, „a1 szellem atyák" közt
láttatja „párduczos Árpád" alakját; 47 ide sorolható Garay János Az Árpádok
című elbeszélő költemény-ciklusának első darabja, melyben Álmos mint
„A magyarok Mózese" a Kárpátokig vezeti seregét, innen azonban „a honvadászó szilaj, vitéz hadak / A párduczos Árpáddal előrezúgtanak". 48
(Ugyanakkor e hősi múltszemlélet korabeli biztonságérzetére vall, hogy
a legfőbb nyelvi toposzának számító jelző használatát viszonylag könnye-
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Édes Gergely: Keservei és nyájjaskodásai. Vátzonn, Máramarosi Gottlieb Antal
betűivel, 1803. Vö.: Horváth Károly: A klasszikából a romantikába. Budapest, Akadémiai, 1968. 281.
Virág Benedek: A táborból megtért hazafiakhoz. 1797. In: uő.: Poétái munkái. Harmadik,
teljesb kiadás. Kiad.: Toldy Ferenc. Pest, Heckenast, 1863. (A továbbiakban: Virág
1863.) 99.
Virág Benedek: Gróf Gvadányi József magyar lovas generálisnak. In: Virág 1863. 38.
Berzsenyi Dániel: Mulandóság. In: Berzsenyi Dániel művei. Szöveggondozás, utószó és
jegyz.: Orosz László. Budapest, Századvég, 1994. (A továbbiakban: Berzsenyi 1994.) 42.
Berzsenyi Dániel: A felkölt nemességhez. In: Berzsenyi 1994. 69.
Kisfaludy Károly minden munkái. I-VI. 7. kiad. S. a. r.: Bánóczi József. Budapest, 1893.
Vörösmarty 1963. 18.
Lásd erről Zentai 1999. In: Szajbély 1999. 383-385.
Vörösmarty Mihály: Nagyobb epikai művek II. S. a. r.: Horváth Károly és Martinkó
András. Vörösmarty Mihály összes művei. Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 5.
köt. Budapest, Akadémiai, 1967. 15.
Czuczor Gergely: Araái gyűlés, hősköltemény öt énekben. Kiad.: Toldy Ferencz. Pest,
Eggenberger és Müller, 1828. 7.
Garay János: Álmos. (Ősvezér. 884-889.) A magyarok Mózese. In: Garay János összes munkái. I-V. S. a. r., jegyz. és életrajz: Ferenczy József. Budapest, Méhner, 1886-1887. III. 14.
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debb hangvételben is meg lehetett kockáztatni; amikor Garay egy játszi ötletnek engedve A hitehagyott című emlékversében azzal bókol egy nőnek,
hogy szépsége kedvéért egycsapásra h ű t l e n n é vált vitéz őseihez:
„Párduczos eldődim [!] napimádók voltanak; engem / Csillagimádóvá tettenek égi szemeid", 49 akkor ezt nyilván maga sem örökre emlékkönyvbe
zárandó magánversnek szánja, később, az 1840-es évek közepén, összegyűjtött költeményeinek megjelenése után a kritikusok sem fognak megbotránkozni epigrammája szellemességén, pedig akkor a „párducos Árpád" szókapcsolatot egyes költők, például Tompa Kisfaludy Sándor emlékére című versében, még mindig teljes áhítattal használják - igaz, Garay szerepversét talán alanyának címbe foglalt, bár szintén csak félkomoly megbélyegzése is segíthetett elfogadtatni.) Ha nem is ilyen állandó eposzi jelzővé tömörítve, de a fejedelemmé választott Árpád öltözetéből és fegyverzetéből mindenek előtt ezt részletezi Pázmándi Horvát Endre 1831-ben
megjelent eposza is: „Függ vala hím parducz félszakra nyakárul, / Mellyet
arany boglár, fénylő több drága kövektül / Vállpereczére csatolt." 50 Kedvelt
motívumukat a költők nemcsak Árpád vagy általában a honfoglalás kori
harcosok öltöztetésére használják ekkoriban, hanem a későbbiekére is szívesen alkalmazzák: Kisfaludy Károly Tihamér című novellájában, mely az
1825. évi Aurorában jelent meg, a Lajos király seregében vitézkedő főhős
m i n d e n tekintetet magára von, amikor leveszi „párducát s ezüst hímzetű
mellvasát"; 51 Budai harcjáték című balladája (az 1829. évi Aurorában) Kinizsit villantja fel, amint „Vállán párduc, és kezében / Mázsás buzogány forog". 52 Miközben a korabeli irodalomban kézről kézre adott motívum változatai hozzájárultak a nemzeti nagyelbeszélés nyelvezetéhez és (ettől elválaszthatatlanul) műltszemléletéhez, egyúttal (Horvát idevágó tanulmányát megelőzve) összefüggő történelmi hagyományt vetítettek a bécsi magyar testőrség párducbőrös díszegyenruhája mögé.
Mindez sajátos irodalmi képzettársításhoz vezetett: a párducos szókapcsolat olyan gyakran bukkant fel a honfoglalási epikában, hogy az 1820-as
évtized végére szinte egy egész műfajt lehetett jelölni és jellemezni vele,
szükség esetén akár lesújtóan vagy parodisztikus célzattal. Ekkoriban már
egy-egy metszően éles megjegyzésből nehéz megállapítani, hogy a „párducos Árpád" emlegetése csak egy gyatra művekben is bővelkedő műfajra,
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Garay János: A hitehagyott. In: Garay János összes költeményei. Egy kötetben. A költő
arczképével. Kiad.: Ney Ferenc. Pest, Müller, 1854. 334. Erre az előfordulásra
Császtvay Tünde hívta föl a figyelmemet, akinek többszöri segítségéért ezúton mondok köszönetet.
Pázmándi Horvát Endre: Árpád. Pest, Beimel Jósef Könyvnyomó Intézete, 1831. 94.
Kisfaludy Károly: Tihamér. In: Kisfaludy Károly válogatott művei. Vál., szöveggondozás
és jegyz.: Kerényi Ferenc. Budapest, Szépirodalmi, 1983. (A továbbiakban: Kisfaludy
1983.) 701.
Kisfaludy Károly: Budai harcjáték. In: Kisfaludy 1983. 61.
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vagy immár az egész (ezek által lejáratott) eszményítő múltszemléletre akar
utalni. Mohács című esszéjében Kölcsey már 1826-ban kíméletlenül szembeállította a múlt magyar emlékeinek kisszerűségét grandiózus utóképeikkel,
a nemzeti önámítás szinonimájaként fordítva visszájára az ódai és eposzi
hősköltészetből jól ismert szókapcsolatot. „És az a honi régiség! Parányi
fészkek a sziklabércen, apró harcok a sík mezőn, változékony apák, emléktelen kor, szalmafedelű várasok, s más hasonlók érdemlik-e elhagynunk a
jelent, hogy tekinteteinket rajtok legeltessük? [...] Az apák sem magokat
sem tetteiket, sem márványba sem ércbe n e m vésették; az emlékezet és dicsőség trombitáját Tinódiak fúvák; s mindezekhez a szalmaváros oly jól illett, mint bőrrel fedett sátor a tehéncsordák mellé, miket párducos Árpád és
üstökös leventái e téjjel és mézzel folyó szent földre szerencsésen hajtottanak. Ismerd meg már most: n e m fonákságot kívánsz-e korod nagy tüneményekhez szokott magzataitól, kebleiket ily parányiság miatt hevülni kívánván?" 53 Igaz, Kölcsey esszéjében n e m ez az utolsó szó, hiszen ezután a
mulasztások pótlására, méltóbb alkotásra ösztökéli olvasóit, sőt a kiábrándítás (melynek érvkészlete Horvát Istvánéra hasonlít 54 ) éppen a tettre serkentést akarta előkészíteni az advocatus diaboli beszédhelyzetéből; ettől azonban hiteles kortörténeti lelet marad, hogy egy szerző a túlzott nemzeti öndicsőítés ironikus szemléltetését ekkor már egyszerűen, idézőjel és minden további magyarázat nélkül rábízta, mert rábízhatta a korabeli epika jellegzetes
nyelvi díszítőelemére. Hogy ekkor polémiában is mennyire számítani lehetett erre a képzettársításra, amelynek ironikus felidézése már egyes irodalmi
körök elevenébe vágott, azt egy csípős megjegyzése visszahatásából Kazinczy tapasztalhatta legfájóbban a saját bőrén. Már 1825 végén, még a Zalán
futása olvasása előtt, az 1826-os Aurora egy-két rövid darabja láttán megsokallta a nekivadult nemzetiességet, mint éppúgy nem „poetai" tárgyat,
ahogy „a1 mai öltözködés n e m pittoreszk", de egyelőre a párducos szókapcsolat említése nélkül határolta el magát az Árpádiász-műfaj megelégelt termésétől. 55 Mire azonban bő fél évtizeddel később, 1831 tavaszán megjelentette útirajzát (Kazinczy' Útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra), már nemcsak magát a műfajt, hanem annak epikai közkinccsé vált (egyébként éppen
egy „pittoreszk" öltözetet felvillantó) jelzős szerkezetét is annyira megelégelhette, hogy bosszúságában az utóbbival (pars pro toto) célzott az előbbire:

53
54

55

Kölcsey Ferenc: Mohács. In: Kölcsey Ferenc összes művei. I—III. S. a. r.: Szauder
Józsefné és Szauder lózsef. Budapest, Szépirodalmi, 1960.1.1220-1221.
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Kazinczy Ferenc Zádor Györgyhöz, 1825. december 16. Kazinczy Ferencz levelezése.
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XIX. 485-486.

106

„nem pirulok megvallani, hogy a' párduczos Árpád tömjénezőjitől végre borzadok, 's szégyellek tekintetni társoknak. Én nem tudom, az a1 becsületes
ember mit véthete olly nagyot az Istenek ellen, hogy ezer esztendeig csendesen fekhetvén sírjában, most onnan minden által felrángattatik, a' ki elhitette magával, hogy hexametereket pőrölyözni, 's valami ollyanformát mint az
Épósz, összefirkálni ő is tud." 56 Kazinczy az utóbbi mélyen sebző vágást nem
Vörösmartynak szánta, akit korábbi műveiért, majd a Zalán futásáért és kisebb eposzaiért hol (többnyire) felsőfokokban, hol (nagyritkán) némi fenntartásokkal, de lényegében mindig csak dicsérni tudott, 57 és akit ezúttal is a
joggal magasztalható kivételek közé sorol, sőt Berzsenyivel párosítva a kor
„nagy díszeinek" 58 egyikeként tart számon; a fiatal írók felzúdulását követő
mentegetőzéseiben tehát nem alaptalanul vagy színváltva bizonygatja újra
meg újra, hogy Vörösmartyt (ahogy Pázmándi Horvát Endrét és Czuczort is)
többre tartotta, mintsem beleértette volna az elmarasztalásba. 59 Mindazonáltal érthető képzettársítás, és nem csupán egy óvatlan pont keresése a gyors
visszaszúráshoz, hogy amikor Kazinczy kérésére Bajza (Toldy és Szemere jelenlétében) felolvassa az útirajz szóban forgó szakaszát, Toldy azonnal azzal
vádolja Kazinczyt, hogy az a kérdéses mondattal Vörösmartyra sújtott; 60
ugyanígy nem véletlen, hogy Kazinczy szerint a támadás irányának megállapításához egyesek éppen a „párducos Árpád" jelzős szerkezetet próbálták
használni, sőt ez még akkor is jelentős adat, ha (mint szakértő filológusok
állítják61) az egész idevágó okfejtést esetleg maga Kazinczy találta ki a maga
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Toldy Ferenchez, 1827. március 28. KazLev, XX. 236.; Bajza Józsefhez, 1827. július 2.
KazLev, XX. 303.; Bajza Józsefhez, 1829. augusztus 2. KazLev, XXI. 90. Vö. Vörösmarty 1963. 370-379.
Kazinczy 1831. 44-50. E hely értelmezéséhez lásd Vörösmarty 1963. 374-375.
Kazinczy Ferenc Kisfaludy Sándorhoz. 1831. május 1. In: Kazinczy Ferenc levelezése.
XXIII. kötet. Kiad.: Berlász Jenő, Busa Margit, Cs. Gárdonyi Klára, Fülöp Géza. Budapest, Akadémiai, 1960. (A továbbiakban Kazinczy 1960.) 403.; Kazinczy Ferenc
Kis Jánoshoz, 1831. május 4. KazLev, XXI. 537.; Kazinczy Ferenc Guzmics Izidorhoz,
1831. május 11. KazLev, XXI. 545-546.; Kazinczy Ferenc Guzmics Izidorhoz, 1831.
május 12. KazLev, XXI. 547-548.; Kazinczy Ferenc Guzmics Izidorhoz, 1831. május
27. KazLev, XXI. 564.; Kazinczy Ferenc Bártfay Lászlóhoz, 1831. július 10. KazLev,
XXI. 590.
Kazinczy Ferenc Kis Jánoshoz, 1831. május 4. KazLev, XXI. 537.
Lásd: Horváth Károly és Martinkó András jegyzetét: Vörösmarty 1963. 378.
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mentségére, és mások szájába adva azért sugallta Guzmicsnak, hogy a megsértődött Pázmándi Horvát Endréhez általa visszajusson. „Most vádolnak,
hogy én Vörösmartyt bántottam, a' párduczos Árpád magasztalóji ellen fakadván ki; mert (így szólanak ők) a' mi Endrénk egyszer sem mond párduczos Árpádot. Ott keresnek helyt a' lövöldözésre, a1 honnan engem nem fog a1
fegyver; mert én senkire n e m czéloztam, 's általjában szólok azokról, a' kik
n e m érzenek magokban erőt, és még is firkálgatják hexametereiket. 'S hogy
Vörösmartyra nem czéloztam, mutatja, a' mi ott áll, a' hol én őtet eggyütt
említem Berzsenyivel." 62 Minden jel szerint igaz, hogy Kazinczynak csakugyan nem a történelmi Árpádból, hanem csak a költészet párducos Árpádjának sikerületlen változataiból lett elege, mint Kisfaludy Sándornak írja:
„Nem Árpádot nem tisztelem én, kinek tiszteletére magam is írtam egy
Ódát, [...] hanem azoktól iszonyodom, a' kik Nemzetünknek ezen áldott Alkotóját lélek nélkül 's rossz versekben emlegetik, 's már legalább harmincz
év olta."63 Amire itt mint ódára utal, A tisztúlás' innepe. Az Ungnál. 886. eszt.
címmel az 1823-as Aurorában megjelent költeménye párducbőrt nem említve, pálcával, karddal és ércpajzzsal, a néptől kapott vezéri hivatása kellékeivel jelenítette meg Árpádot, amint az Attilától örökül hagyott hon elfoglalására buzdítják. 64 Kazinczy ugyan az iménti levelében is leszögezi, hogy nem
Vörösmartyra célzott a vágással, 65 és bizonyos, hogy más epikusok is széltében használták ekkoriban a „párducos Árpád" szókapcsolatot, ám a beavatottak szemében az leginkább mégis Vörösmartyra vallott, mert a Zalán futásában vált gyakran ismétlődő jelzős szerkezetté, ahol nem kevesebb, mint
24-szer fordul elő. (Saját felelősségének Vörösmarty is tudatában volt, aki
ekkorra már némileg kiábrándult műve eszköztárából; valamikor 1829 és
1834 közt az egyik Zalán című xéniájában maga tette gúny tárgyává eposza
idevágó konvencióit: „daliáid párduczok, és juh".66) A jellegzetes epitheton
már valószínűleg nem az egyik ősforrást, vagyis Virág Benedek több mint
három évtizeddel korábbi versét idézte föl az olvasókban, hanem a honfoglalási epika nagyrészt Vörösmarty által megerősített nyelvét és egész múltszemléletét.
Erre a nyelvezetre és múltszemléletre nemcsak a költészetben várt jövő.
Miután a már Virágnál kibontakozott képviseleti beszédmód egyes ismérvei
Horvát Istvánnál, Vörösmartynál és másoknál összefüggő rendszerré váltan
mind jobban áthatották a magyar írásbeliség ünnepélyes megszólalási formáit, az így rögzült beszédmód csaknem egy évszázadon át maradt, noha
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Kazinczy Ferenc Guzmics Izidorhoz, 1831. május 27. KazLev, XXI. 564.
Kazinczy Ferenc Kisfaludy Sándorhoz, 1831. május 1. In: Kazinczy 1960. 403.
Kazinczy Ferenc összes költeményei. S. a. r.: Gergye László. Budapest, Balassi, 1998. 53-56.
Kazinczy Ferenc Kisfaludy Sándorhoz, 1831. május 1. In: Kazinczy 1960. 403.
Vörösmarty Mihály: Kisebb költemények II. (1827-1839) Vörösmarty Mihály összes
művei. Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 2. köt. S. a. r.: Horváth Károly. Budapest, Akadémiai, 1960. 142.
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nem megszakítatlanul vagy versenytársak nélkül, az elbeszélő költészet és
tudományos történetírás közös idiómája, mely az irodalomtörténet-írás retorikáját is meghatározta. Mi több, e beszédmód egyes elemei a történeti tudományok nagyelbeszéléseiben még akkor is fel-feltűnnek, amikor a költők
legjobbjai már végképp letettek arról, hogy ezen az ódon zengésű nyelven
megszólaljanak. A hőseposz eszköztárát már Petőfi irodalmi paródia tárgyává tette, s a műfaj elvi és gyakorlati megújítására Arany János tette az utolsó
jelentős kísérletet, sőt a századközéptől fogva a reformkori hazafias líra jellegzetes szólamai is nemegyszer ironikus felhangokkal idéződnek fel Arany
László vagy akár Gyulai Pál verses regényeiben, de a tudomány nyelvében
érintetlen zárványként megmarad jóformán mindaz, ami másutt már szinte
elképzelhetetlen volna. Parádéin a bécsi magyar testőrség ugyan még párducbőrben feszített, de a nemzet párducos Árpáddal jelképezett ősjellegéről
időközben éppen Arany János fejtette ki Visszatekintés című tanulmányában
(1861), hogy ugyanúgy n e m maradt, nem is maradhat változatlan, mint a viselet, amely a jelképben szerepel. „Ezer éves ittléte alatt Árpád nemzete sokat veszített eredeti sajátságaiból, a nélkül, hogy jelleme alapvonásait levetkezte volna. [...] Az a nemzeti köntös, mely pár év óta törekszik visszaállítani az ősidőket, maga e köntös sem teljesen a régi már; nem feledheti a nyugati kéj elmet, s épen nincs hajlama farkas- vagy párduc-kacagánnyá alakulni vissza. Tempora mutantur et nos mutamur ... igaz, mint egyénekre, ügy
nemzetekre is. A nyugati polgárosodás, cserébe a jóléteért, akármit beszéljünk, sokat letörölt már, vagy módosított őseredeti sajátságainkból s ezen,
míg jellemünk erkölcsi magva ép marad, nincs mit oly igen sopánkodnunk
- legfölebb versben." 67 Ennek ellenére, amikor a század végén Beöthy Kistükre nyitóképében megjelenik a párducbőrös volgai lovas, a magyar harcos
archetípusaként és a nemzeti jellem megtestesítőjeként, a jelképes alak még
mindig a régi narratív hagyomány hírmondója. Ugyanez a hagyomány adja
fedezetét még 1919-ben is annak, hogy Beöthynél A magyar nemzeti irodalom
történeti ismertetése (tizenharmadik kiadás!) nyitófejezete szinte minden bekezdésben „őseink" vagy „eleink" tetteiről szól, és már az első mondat így
utal a honfoglalás előtti magyarságra: „Ázsia belsejéből kiszakadt őseink
hosszú, viszontagságos és jórészt máig felderítetlen vándorlások után a IX.
század végén jutottak el mai hazánkba", majd így kerül szóba hajdani „történetíróink" és „énekmondóink" tevékenysége, Európában letelepedett „eleink" vallása, vagy annak bizonyítéka, hogy „őseink" írástudók voltak. 68 Ha a
párduckacagány kihullott is a Beöthy utáni irodalomtörténet-írás múltidéző

67
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Arany János: Visszatekintés. In: Arany János összes művei. Szerk.: Keresztury Dezső.
XI. Prózai művek 2. 1860-1882. S. a. r.: Németh G. Béla. Budapest, Akadémiai, 1968.
236.
Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. I—II. 13. kiadás. Budapest, Athenaeum, 1919-1920. I. 9-12.
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kifejezéskincséből, a nála még tanulmánycímben is gyakori többes szám első személyű birtokviszony Horváth János tartózkodó magatartása ellenére
tovább élt e szaktudomány nyelvében, sőt mindmáig nem tűnt el belőle egészen. Egy későbbi történész megfontolandó érvekkel tiltakozott az ellen,
hogy a XIX. század eleji történetírásra ugyanúgy alkalmazzuk a romantika
korszakcímkéj ét, mint az irodalomra, 69 de a Virágtól, Horváttól és Vörösmartytól származó narratív beszédmód egyszerre költői és tudományos hagyományának szinte mindmáig éppen az adja nyelvi eszköztárát és ezáltal múltszemléletét, ami benne a romantikus nemzeti eredetmonda öröksége.
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Kosáry Domokos: A magyar történetírás a „romantika korában". Irodalomtörténeti Közlemények, LXXXII. évf. 1978/5-6, 540-541.
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Borbély Szilárd

Horvát István és Vörösmarty Mihály:
történeti és irodalmi
fikció találkozása
„Horvát István az ősi dicsőség dalnokát üdvözölte
benne, mintegy testvérét, ki az a költészetben, ami
ő a történelemben."
Gyulai Pál 1

A honfoglalási eposz létrehozása körüli vita, készülődés és izgalom összekapcsolódik annak lassan tudatosodó belátásával, hogy a történelem semmiképp sem lehet független attól a nyelvtől, amely elbeszélhetővé teszi. Ez
így kategorikus kijelentésnek tűnik, és ily módon csak későbbi korok belátásainak visszavetítéseként értelmezhetők a korszak történései. 2 Azt jelzi,
hogy a nyelvi kérdések legalább akkora súllyal kerültek szóba, mint a történeti tények kutatása. Példaként Csokonaira hivatkozva belátható, hogy őt,
mint nagy műfaji tudatossággal rendelkező alkotót, a műfaji-poétikai kérdések komoly latolgatása elvezeti a poétikai diskurzus területéről, és eposzi
anyag után kutatva a történettudomány, illetve a néprajz 3 felé irányítja.
Mindeközben tájékozódását alapvetően poétikai kérdések tartják fogva: sok-

1
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Gyulai Pál: Vörösmarty Mihály életrajza. Budapest, 1985. 86.
Hayden White: Metahistory. Die historische Einbiláungskraft im 19. Jahrhundert in
Europa. Frankfurt am Main, 1991.; uő.: A történelem terhe. Budapest, 1997.
Csokonai - Dugonics András példájától vezettetve - az eredet nyomait a „jelenkorban"
kutatja, azonban ezek a nyomok ahhoz hasonlóan lesznek „olvashatók", ahogy a mondák, mesés történetek ruházzák fel jelentéssel a szemük elé táruló várromokat, épületmaradványokat stb.: vagyis az elbeszélések valamilyen architextuális preformáltsága által. Vagyis Csokonai sem a nép szokásaira kíváncsi, hanem a számára érvényes
„irodalmiság" jegyében prefigurált elbeszéléseket keres. A jelen képeit vetíti vissza egy
olyan múltba, amely sohasem létezett: vagyis egy fikció idejébe, amely fikció saját legitimációs bázisát képezheti. Tágabb értelemben és merészen fogalmazva: az egész korai nemzeti-történeti irodalom saját legitimációján dolgozik, miközben létrehoz egy
olyan fikciórendszert és hozzákapcsolódó retorikát, egy jól kidolgozott és egységes
tropológikus rendet, amely saját társadalmi legitimációját megalapozhatja. A történeti adatok és források, noha szépen gyarapodnak ekkoriban, azért még mindig nagyon
szegényesek ahhoz, hogy egy diskurzus épülhessen rájuk. A pesti egyetemen ekkor
még nincs magyar tanszék, könyvek is alig vannak, diskurzív szabályok sincsenek,
ami azt jelenti, hogy nemzeti történelem sem létezik mint diskurzus.
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kai inkább érdekli a feltárt anyag elbeszélhetősége, mint annak bármiféle
megbízhatósága. 4 A nemzeti nyelv az imitációhoz szükséges példákért természetesen a latinra tekintett, 5 és igyekezett jó tanuló lenni. A nemzeti
nyelvnek azonban azzal is szembe kellett néznie, hogy az egyetemes humanista mediációs rendszer mintáinak háttérbe szorulásával a hangsúlyok áthelyeződése következett be, és a legmagasabbra értékelt műfaj újraelbeszélése helyett immáron a saját nyelv történetének elbeszélését kell szóhoz juttatnia. Azonban az invenció okozta nehézségek csak látszólag poétikai és a narrációt problematizáló természetűek, és csak látszólag az egyes
nemzeti történelmeket elbizonytalanító kérdéseket vetnek fel, valójában
más diskurzusokat megmozgató problémákat is felszínre hoznak, nevezetesen, hogy hol kezdődik egy nép története? És még inkább: hol kezdődik egy
nyelv története? A nyelv eredetének megválaszolására irányuló herderi válasz lezáratlan marad, és tovább vezet a történetbölcselet kérdéseinek megfogalmazásához, amely az eredet kutatásának egyetemes léttörténetté avatásában folytatja válaszkereső tevékenységét. 6
Jó ideig úgy látszik, hogy a történelem, és főként a nemzeti történelem,
csak arra vár, hogy elbeszéljék. 7 A fölmerülő nehézségek sokkal inkább nyelvi természetűeknek tűntek, mint sem koncepcionálisaknak. Nagyobb részét
foglalják el ezeknek a bizonytalanságoknak a poétikai kérdések: hogy az
eposz műfaji törvényeinek miként lehet eleget tenni, illetve annak megválaszolása, miként lehet a modern eposzban összekapcsolni a megváltozott ízlés elvárásait az esztétikai érvényességgel és a művészi hitellel.
Noha az esztétikai diskurzus - többé-kevésbé körvonalazott módon - jelen van a honfoglalási eposz megteremtésében, ám a kritikai elvárásokat sokáig retorikai-poétikai kívánalmak és értésmódok határozzák meg, semmint
a historiográfiai hitelesség kívánalma - értve hitelesség alatt a korszak adott
4

Azokkal a következtetésekkel, amelyek a Dugonics-féle minta imitációjához kapcsolódnak, itt most nem is kísérlek meg számot vetni, ugyanis az egészen más irányba,
a korabeli román műfaji mintái és azok aktualizációja irányába vezetne. Ez nem
hagyja érintetlenül Csokonai Rajzolatát, de tűi nyű Iva Csokonain Aranynál tematizálódik az eposz és a regény időszerűségeinek kérdései kapcsán. A műfaji kategóriák bizonytalanságára és elcsűszásaira szemléletes példa, hogy Dugonics Etelkája is
a szerző szándékai és tervei szerint eposz lett volna. Vö.: Szilágyi Márton: Dugonics
András ismeretlen önéletrajza 1786-ból. Irodalomtörténeti Közlemények, 1997.
394-399., különösen: 395-396. (Debreczeni Attilának köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet erre az összefüggésre, valamint a dolgozatommal kapcsolatos egyéb ösztönző és pontosító megjegyzéseiért is hálával tartozom neki.)
5 Lásd a latinitásban létrejött hagyományra vonatkozólag: Szörényi László: Hunok és
jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből. Budapest, 1993.
6 Ralf Simon: Das Gedächtnis áer Interpretation. Gedächtnistheorie als Fundament für
Hermeneutik, Ästhetik und Interpretation bei Johann Gottfried Herder. Hamburg, 1998.
110-145.
7 A rege-költő Kisfaludy Sándor ennek a gyanűtlanságnak és optimizmusnak a jegyében folytatja pályáját és írja műveit haláláig, vagyis egészen 1844-ig; bár az ő alakját
már nem szoktuk látni a harmincas-negyvenes évek irodalomtörténeti kánonjában.
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diskurzusrendjének performatív nyelvi alakzatait. A korszakhatár megalkotásának utólagossága és kortárs érzékelése közötti távolság az irodalmi folyamatok értelmezése szempontjából termékeny értelmezői feszültség forrása. A korszakképzésnek - leghatározottabban és teoretikus érvénnyel Szegedy-Maszák Mihály és Rohonyi Zoltán tanulmányaiban elvégzett munkája a magyar romantika korszakküszöbeiként, határpontjaiként A Rom, illetve A Délsziget megkerülhetetlenségét erősítik meg. 8 Azonban azok a korabeli szövegek, amelyek ennek kortárs érzékeléséről informálhatnak bennünket, maguk is ellentmondásosak. A történeti tudat megjelenése nem járt
együtt azoknak a nyelvi és diskurzív műveleteknek a megjelenésével, amelyek a múltra irányuló kérdéseket alávetették volna a jelen kontrolljának. A
nyelvi-tudati tér és a cselekvési tér 9 elcsúszásai a „romános", „romantikus
phantázia" jegyében leírhatóknak és áthidalhatóknak tűntek a kritika,"' illetve az irodalomtörténet számára. Ezek az elbeszélések különös módon a cselekvés temporalitása terén jelentkező lineáris kontinuitást a nyelvi térben
n e m érzékelték és nem avatták a nyelviség tapasztalatává. Azok a műfaji
alakzatok (mint a ballada, románc, rege11 stb.), amelyek a történeti távolság
elbeszélhetőségére tesznek kísérletet, tárgyuknak, az előidőknek az értelme8

Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus. Budapest, 1981. A tanulmánykötet több
írásában is érinti a kérdést: A magyar költészet főbb típusai a kései XVIII. és a korai XIX.
században, Vörösmary: Késő vágy, A kozmikus tragédia romantikus látomása (Az Előszó helye Vörösmarty költészetében); illetve újabb korszakértelmező tanulmányában: uő.: A
romantika: világkép, művészet, irodalom. Literatura, 1998/4, 333-346. - Rohonyi Zoltán: A posztkantiánus tapasztalati helyzet és a költői beszédnemek; Az „én" és a „magam".
In: uő.: „Úgy állj meg itt, pusztán". Budapest, 1996.; uő.: Romantika-szemléletünk mai
kérdéseihez. Literatura, 1998/3, 228-240. - A korszakértelmezés diskurzusa szempontjából erre vonatkozó implicit értelmezési ajánlata miatt fontos két tanulmányt
megemlíteni: Mesterházi Balázs: A szétcsúszás alakzatai két 19. századi szövegben.
Literatura, 1998/3, 241-263., uő.: Gondolatiság, ideológia, retorika (Vörösmarty).
Literatura, 1999/1, 48-60.
9 A kosellecki fogalomhasználat korszak-értelmező alakzatként való használatára
lásd: Kulcsár Szabó Ernő: Történetiség, megértés, irodalo?n. Budapest, 1995. 18-20.
10 ,,A' Hadúrt uraló 's szolgáló Szellemek, mind inkább mosolygó színt viselnek 's állhatatosan napkeleti eredetökre 's jelentésökre visszamutatnak. Első szemre azt vélnéd,
hogy a' költő a' közép-évi Európának romantikájába tévedt-el. De, kérdem, mellyik
földrészé az a' máguszi kosmológia? az a' bájoló tündér-világ? Nemde napkeleté; nem
napkeleti e a' keresztyén vallás is, nem az é ennek egész angyal-országa is? Az a' ragyogó tündér-élet, mellyet költőnk ezen époszban elénk idéz, egyik legsajátabb érdeme közöttünk, 's poézisunk' legkényesebb produktumai közzé tartozik. [...] ...mindnyájan a' leglihegőbb phantásianak véghetetlen gyönyörű szüleményei, 's általjában
napkeleti hévtől keresztűl-hatva, a' boldog Arábiának minden fűszer illatit lehellik.
Kár hogy relátiójok Hadúrhoz nem elég határozott 's világos. Ide látszik tartozni a'
személyesített Alom is, ki költőnk' szokott igazságával 's kellemeivel van festve. Azonban kellemes epitheton, mivel az absolutus elészócskával (articulus a1) használtatik, 's
így minden ellenkező tulajdonságot kizár, egyoldalú és helytelen." Toldy Ferencz:
Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály' épikus munkájiról. Pesten, 1827. 65.
11 Szajbély Mihály: A rege és rokonműfajai a XIX. század elejének magyar irodalmában.
Irodalomtörténet, 1999/3, 424-441.
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zését a fordítás jegyében hajtják végre: egyrészt „szó szerint" németből
(Vorzeit), másrészt a jelennek a múltra történő „átfordításával". A valószerűség poétikai kategóriája a művészi alkotás esetében áthelyeződik a szubjektum és objektum dualitásának értelmezői keretébe. A valószerű a maga korrelativ fogalmi párját a fikcióban találta meg, a történeti elbeszélés keretein
belül azonban az igaz-hamis oppozíció válik a diskurzus szabályozó eszközévé, ami az irodalmi elbeszélés terében a hitelesség, az autentikusság szerinti
megmérettetést jelenti. (A Vörösmarty műveit kísérő képi ábrázolások ehhez képest, mint a megfordítás alakzatai értelmezhetők. Ugyanis az 1822-es
Aurórában nemcsak Horvát István írása adhatott ösztönzést Vörösmarty
számára, hanem az azt kiegészítő illusztráció is.12)
A magyar nyelvű honfoglalási eposz tervének XVIII. század végi felbukkanása idején a kutató azzal szembesülhet, 1 3 hogy leginkább az Aeneis poétikai modellje befolyásolja az ilyen irányú kezdeményezéseket. Vergilius
korabeli magyarországi kultusza 14 is ezzel a szereppel hozható összefüggésbe. Az a poétikai gondolkodás, amely a kompozicionális alakítás terén
kényszerűen a szerves kifejlést kell hogy kövesse, az Aeneis történeti mintául vétele kapcsán akkor szembesül nehézségekkel, ha arra kíván választ
adni, milyen szakrális feladatot 15 szánjon m u n k á j á n a k ? Ugyanis az Aeneis
12 Horvát István: Árpád Pannónia Hegyén. Auróra Hazai Almanach, 1822. 321-341. Horvát másképp is alkotó módon kapcsolódott be a honfoglalási téma irodalmi fikcióvá
alakításába: „a Tudományos Gyűjteményben nyilvánosan felszólította Pázmándi Horváth Endrét - aki Zirc emlékezete című hazafias ihletű, hexameteres rendtörténete
alapján erre a legalkalmasabbnak tűnt, hogy »Árpád kijövetelét írja hatos versekben,
nemzetünk közörömére és dicsőségére« (1818)" In: Tóth Dezső: Vörösmarty Mihály.
Budapest, 1974. 62. - Kevésbé feltárt területe az irodalomkutatásnak az irodalmi illusztrációk szerepe. Mivel azonban az Auróra szerkesztési gyakorlata nagy súlyt fektetett a „rezek" használatára, és a Vörösmarty-művek - mint az Auróra-beli, illetve az
1833-as három kötetes Vörösmarty-kiadás mutatja - megjelentetésének fontos hatástényezőjét jelentik, ezért a rájuk való utalás, legalább az „illusztráció" erejéig tanulságosnak látszik. Lásd a Függelék 1. számú képét.
13 Itt egy általam írt, még meg nem jelent tanulmányra kell utalnom: Földi János Aeneisfordításának töredéke és keletkezésének környezete, A Bétsi Magyar Mása 1787-es „poétái
versengésiének archívuma. Könyv és könyvtár (sajtó alatt).
14 Szörényi László idézett könyvének tanulságait figyelembe véve a virgiliánus hagyomány - az iskolai poétikaoktatás tankönyveitől is ösztönözve - csak részben uralta
az epika, és így a hősepika elbeszélésmódját, ugyanis mellette az ovidiusi „országmetamorfózis"-ok is jelentős súllyal képviseltették magukat a műfaji hagyomány választása tekintetében.
15 Vergilius eposza az eredet szakrális elbeszélését hajtotta végre (Róma, a római nép
és a Julius-ház eredettörténetének összekapcsolásával lényegesen többre vállalkozott, mint irodalmi szöveg létrehozására), ennek a funkciónak a tudata a virgiliánus
hagyomány folytatóinál tudatosan jelen van a XVII-XVIII. században is, mint erre
Szörényi László tanulmányai utalnak. A jezsuita szerzők az uralkodóhoz való lojalitás szellemében a Habsburg-ház eredettörténetéhez kapcsolják elbeszéléseiket, vagy
a rendi ideológiától sem függetlenül a Regnum Marianum gondolat jegyében történik az „alkalmaztatás". Ezek a neolatin hőseposzok azonban a hun-magyar eredetmitológiát dolgozzák fel, hősük természetesen Attila és nem Árpád.
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azt kínálja fel, hogy a hős a jelenbe nyúló genealógiát hitelesítheti saját maga emberfeletti, istenektől segített személyével, illetve az ezen erők segítségétől el nem választható, nyilvánvalóan transzcendált jelentőségű cselekedetével. Az eposz kortárs olvasatát ez az elvárás látszik vezérelni, a „költői igazság" érvényesítésének szándéka érdekében. A magyar nemzeti történelem megszakítottsága - az idegen államiság keretében való létezés miatt azonban feszültséget teremt a jelent dicsőítő múlt vergiliusi modell
szerinti (át)értelmezhetősége és alkalmazhatósága tekintetében. Nincs az
a szimbolikus erejű jelentéshordozó, amely a jelen felőli kérdezésre a kortárs gondolkodás számára meggyőző erővel rendelkezhetne. (Mivel ez
a kérdés eszme- és politikatörténeti következményeket rejt, erre itt csak
érintőleg és feltételezésekbe bocsátkozva utalhatunk, abban látva az okokat, hogy a társadalmi és politikai megosztottság miatt a nemzeti önértelmezés kitér a történeti múlttal való szembesülés önmegértő elvárásai elől.
A Zrínyi-kultusz szimbolikus felnövesztése, a tragizáló [Várna és Mohács
ossiani] múltértelmezés[e], Kölcsey szelektív Herder-olvasata és ettől nem
független nemzet-koncepciója 16 ennek az áthelyezésnek a jegyében is értelmezhető. A romantika Toldy által végrehajtott recepciója azonban az irodalmi és nemzeti gondolat összekapcsolása által kanonizálta az ekkor kialakult [önjértelmezési alakzatokat.)
A hős személyének feltalálásába sűrűsödő invenció, a nem olyan régóta
hagyományozódó Árpád-eposz tervének érvényessége és konszenzuális elismerése mindvégig érvényben marad (eltekintve a más irányú eposz-kísérletektől), 17 ám egyre nyomasztóbban teljesíthetetlen feladatot jelent. Árpád eposzi hőssé emelése18 tipologikus áthelyeződés eredményeként is értelmezhető, hiszen elég későn és szinte előkészítetlenül váltja fel Attilát az
eposzi hős szerepkörében. „A XIX. században, magyar nyelven, Attila helyett részben az Anonymus nyomán divatba jött Árpádot szerepeltetve új
nagy fejezete nyílt a magyar honfoglalási epikának" - írja erre az átrendeződésre utalva Szörényi László.19 A vergiliusi modell szerinti Árpád-értel16

S. Varga Pál: „...az ember véges állat..." (A kultárantropológia irányváltása a felvilágosodás
után - Heráer és Kölcsey). Fehérgyarmat, 1998.
17 Például: Aranyosrákosi Székely Sándor: Dierniász, Székelyek Erdélyben; [Pálóczi] Horváth Ádám Hunniása, illetve Ruáolphiasa stb.
18 Szabados György: A krónikáktól a Gestáig. Az előidő-szemlélet hangsúlyváltásai a 15-18.
században. Irodalomtörténeti Közlemények, 1998/5-6, 615-641. - A tanulmány kiválóan áttekinti és bemutatja a magyar honfoglalás történeti narratíváinak átalakulását, azt a folyamatot, ahogy Attila helyébe Ánonymus Gesta Hungarorumának Pray
György és Katona István által végrehajtott interpretációi hatására Árpád (illetve Álmos) került. Ezt a történetírói elgondolást tekintette - amint forrásjegyzeteiből kitűnik - kiindulási alapnak Csokonai éppűgy, mint vélhetően Ráday Gedeon és a nyomukban valamennyi, a témával foglalkozó szerző.
19 Szörényi László: Hunok..., 122.
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mezes olyan metaforikát hozna működésbe, amely a történeti szakadás illuzórikus felszámolása irányába mozogva a legitimáció kínos kérdéseit
vetné fel,20 ahogy m a j d Arany esetében merül fel a m a n d á t u m , illetve a legitimáció kérdése. 21 Ez ö n m a g á b a n is érvényes magyarázatot szolgáltatna
arra, hogy miért n e m a vergiliusi minta aktualizálása eredményezte
a nemzeti eposz megalkotásának poétikai modelljét például Vörösmarty
esetében. Az Aeneis azért is fontos az intertextusok retorikai és poétikai
nyomainak kutatása terén, mivel a honszerzés metaforikája - vélemén y ü n k szerint - ebből a műből kerül át a magyar irodalmi k á n o n elvárásrendjébe. 2 2 Ezen a p o n t o n azonban felmerül az a kérdés, vajon n e m arról
van-e inkább szó, hogy az Aeneis figurális rendje írta bele a magyar irodalmi hagyományba a honszerzés, a honfoglalás irodalmi elbeszélésének kívánalmát? A Kölcsey által is kétségbe vont szerves nemzeti kifejlés gondolata - támogatva a nyelvi otthontalanságnak a k o r b a n egyre erőteljesebb
és n e m csak nyelvészeti, nyelvhasonlítási diskurzusával - a megszakítottság, a szakadás elbeszélését helyezte előtérbe. Az utazás, a vándorlás, a hontalanság toposzai és az ezekhez a toposzokhoz kapcsolódó elbeszélések
erősítették a vergiliusi modell kitüntetettként való kezelését. A korábban
említett nehézségek azonban ellene hatottak ennek a szándéknak, és - időközben - olyan versenyképes változatok jelentek meg, mint az elsősorban
Batsányi közvetítésével érkező Ossian23 kínálta irodalmi elbeszélés-változat, mely inkább a honvesztés tematikáját teszi elbeszélhetővé. Leegyszerűsítve azt is m o n d h a t n á n k , hogy az Ossian olyan elbeszélés-mintát vázolt
fel, amely a történetiségről szőtt víziójában eleve kizárja a jelen horizontját mint az elbeszélés mintázatát átszövő értelmezői alakzatot. A radikális megszakítottság mítoszának ez az elbeszélése a múlt végtelenségét
a jelen által nem korlátozhatta. Az ősi dicsőség csak a nyelvre utal rá,
a valamikori világ jelei mind visszavonódtak az elbeszélés nyelvébe, és
csak azon keresztül válnak hozzáférhetővé: a nyelv monumentuma tartja
f e n n egyedül emléküket.

20

Dávidházi Péter: „Es ki adta néked ezt a hatalmat?, In: uő.: Per passivam resistentiam,
Változatok hatalom és írás témájára. Budapest, 1998. 9-26.
21 uő.: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Budapest, 1992. 113-184. - Nyilvánvalóan megkerülhetetlen a kérdésfeltevés kapcsán a foucault-i hatalom-, illetve
szubjektum-diskurzus is.
22 Ezzel a feltevéssel kapcsolatban további kutatásokra lesz szükség; az eredet ugyanis
bizonytalan és elmosódó. Vö.: Paul de Man: Genezis és genealógia. In: uő.: Az olvasás
allegóriái. Szeged, 1999.110-141.
23 Heinrich Gusztáv: Ossian. Budapest, 1903., a magyar recepcióra nézve különösen:
77-114.; Maller Sándor: Ossian Magyarországon, 1788-1849. Debrecen, 1940.; Batsányi János: Összes művei I. Budapest, 1954. 526-550.; Sárközy Péter: Petrarcától Ossziánig. A költészetértelmezés megájulása a XVIII. századi olasz irodalomban. Budapest,
1988.; Rudolf Tombo: Ossian. New York, Columbia University Press, 1901.
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A jelen dolgozat gondolatmenete szempontjából nyilvánvaló, hogy a honfoglalási eposz megalkotása kapcsán milyen verseny 24 dőlt el25 Vörösmarty
Zalán futásaban.26 Az pedig az irodalomtörténeti kánon alakulásából válik
beláthatóvá, hogy milyen eredménnyel. 27 Vörösmarty nagyeposza nemcsak
a korban volt - durván fogalmazva - „eladhatatlan" és olvashatatlan, hanem
azóta is olvasatlanul kíséri szerzője kanonizációjának változó történetét.
Toldy az eposz poétikai elvárásai szerint feltárt hibáit, kompozicionális áttekinthetetlenségét stb. regisztrálta és rótta fel Vörösmartynak, ezt a hagyományt követte az irodalomtörténet. Sajátos kísérletre vállalkozott - egyedüli kivételként és megtörve ezt az értelmezési hagyományt - Szörényi László,
aki elemzésében a Toldy olvasatával homlokegyenest 28 ellentétes értelmezői
ajánlatot fogalmazott meg. Ugyanakkor a szakma önkritikájaként azt is meg
kell említeni, hogy a Szörényi László tanulmányában rejlő rekanonizációs
szándék kihívásával azóta sem vetett számot a Vörösmarty-filológia.
Még az eposz poétikájánál maradva - mielőtt a történetírásnak azzal a sajátos változatával méltatlanul felületesen és kényszerű részlegességgel számot
vetnénk, amely Horvát István nevéhez kapcsolódik - , meg kell jegyeznünk,
hogy a költőket kevésbé zavarta a történeti anyag hiánya, mint a műfaj támasztotta hagyomány választása és a választott hagyománynak való megfelelés szándéka. Részben mi sem természetesebb, hiszen nem történeti munkát
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Erről a „versenyről" beszélve az irodalomtörténetírás igen szoros küzdelmet vázol
fel, amelynek győztese végül is Vörösmarty lett. Magunk inkább azt gondoljuk, hogy
ebben az esetben is a kortárs tematikai kihívás természetes működése érhető tetten.
A Zalán futása pedig inkább berekeszt, semmint beteljesít egy elvárást, és azzal a poétikai tanulsággal szolgál, hogy nem áll rendelkezésre a téma számára érvényes elbeszélői alakzat.
A vergiliusi (homéroszi) minta a jelennek a megalkotását helyezné előtérbe, a jelen
felől értelmezett múlt ennek szakrális legitimációját végezné el. Ezzel szemben a Zalán futása egy diskurzust legitimálni képes múltat szándékszik létrehozni, önmaga
értelmezésében nem vesz tevékenyen részt, ezáltal nem hajtja végre a jelen értelmezését sem. Mivel a tragikus megszakítottság által konstruálja meg elbeszélése idejét,
igazából nincs szava a jelenhez; talán ezért vált megszólíthatatlanná az irodalomtörténet számára is (kivéve a nyilvánvalóan legitimációs szándékű olvasatokat, mint a
Toldyét).
Vörösmarty Mihály: Nagyobb epikai művek I. S. a. r.: Horváth Károly és Martinkó
András. Budapest, 1963. Nagy haszonnal olvastam a jegyzeteket, tanulságaikat külön hivatkozások nélkül - hasznosítottam.
A teljes recepciótörténet áttekintése helyett csak egy jellemző példára utalnék,
amely egy reprezentatív kortárs olvasatát közvetíti: „Vörösmarty, az új iskola legnagyobb epikusa, 1825-ben bocsátá közre hőskölteményét a »Zalán futását« tíz énekben, mely Árpádot, a honalapítót, a fantázia legragyogóbb színeivel festi. A verselés,
a költői nyelv semmi kívánnivalót nem hagy el, oly gazdag, oly virágos ez; de az eposzi mese alakításában Vörösmarty nem annyira erős" - mondja Arany A magyar iroáalom története rövid kivonatban című írásában. (Arany János: Tanulmányok és kritikák.
Vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta: S. Varga Pál. Debrecen, 1998. 68.)
Szörényi László: „...s hű a halaáékony időhöz". Kompozíció és történelemszemlélet a Zalán
futásában. In: uő.: „múltaddal valamit kezdeni" Budapest, 1985. 36-84.
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szándékoztak létrehozni, hanem irodalmi elbeszélést, amelynek érvényessége
másként méretik meg. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy az Aeneis-fordítás
a honfoglalási eposz megalkotása szempontjából volt demonstratív erejű, és
a fordítás körül az 1780-as években kialakult vita tétje a honfoglalás tényének
poétikai értelmezése volt, ami az esemény költészeti reprezentációs lehetőségének eldöntésére irányult. Annál is inkább tekinthető ez az ekkor kialakult
diskurzus meghatározó témájának, mivel a „nemzeti eposz" megalkotása ekkor a szűkös történeti „erősségek" (az érvelés retorikájának eszközei), a tények helyett inkább az enumeráció, az anticipáció, a machinák, az epizódok stb. elsődlegesen retorikai terminus technicusaival, vagyis a retorikai szemléletű poétika regulativ eszközeivel írható le, és maguk az alkotók is - természetesen ezekre a figurákra és alakzatokra helyezték a hangsúlyt. Ez a szemlélet érvényes a Vörösmarty eposzát értelmező Toldy Aesthetikai leveleire is.
A Zalán futása írását megelőzően szerzője nem végzett komolyabb anyaggyűjtést, történeti forráskutatást; szemben például Csokonai ilyen irányú
erőfeszítéseivel. De ezt a hiányosságot Toldy sem veti Vörösmarty szemére,
noha kritikája több megjegyzése épp a történeti anyag hiányában létrejött
szükségmegoldásokat kifogásolja (például a „machinák", illetve a tündérvilág rendszertelensége). Toldy szemlélete nem historiográfiai, ezért a kategóriarendszerében fontos helyet elfoglaló valószerűség ellenére a történeti tényeknek ellentmondó részleteket nem kifogásolja, sőt mindent menthetőnek talál. Annál inkább hibás - véleménye szerint - a „charakterek" megalkotása. Következésképp súlyos szemrehányások érik a fabula, a cselekmény,
a motiváltság hibái, vagyis a pszichológiai hitel tekintetében az eposz szerzőjét. Toldy szemlélete alapvetően retorikai meghatározottságú, sokkal inkább
az eposz kellékeit és szabályait kéri számon Vörösmarty művén, és a legkevésbé a történeti valószerű hiányát.
Horvát István történetírói teljesítménye kétarcúságot mutat, ahogy Toldy
arcképe is ezt a kettősséget viseli magán: a tanító, a mester lelkesítő példája a reformkor jelentős alakjaiban él tovább, noha tanítványai - akárcsak Vörösmarty - magára hagyják a húszas év végére, és majd csak a temetésére
vonul ki Toldy vezetésével - félbeszakítva ülését - az Akadémia. Hibáit és
erényeit mértéktartóan mutatja be mindeddig egyedülálló művében életrajzírója, Vass Bertalan. 29 Horvát István történetírása 30 hamar visszaíródik már a
kortársak számára is - a Nagy Koncepcióját illetően 31 - a fikció világába; ennek jelzésére elegendő Toldy róla szóló, időben későbbi „arcképére" utalni,

29 Vass Bertalan: Horvát István életrajza. Budapest, 1895.
30 Szalai Anna: Pályakezdő évek Pest-Budán. Horvát István és íróbarátai, 1800-1815. Budapest, 1990.; Horvát István és Ferenczy János levelezése. S. a. r. és a jegyzeteket írta: Soós
István. Commercia Litteraria Eruditorum Hungáriáé II. Budapest, 1990.
31 Történetírói teljesítménye egészére ez természetesen n e m helytálló ítélet, hiszen
szaktudományos tevékenységének sok eredménye, forráskutatásának feltáró eredményei beépültek és jelen vannak a történettudományban.
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amely szerkezetileg is jelezve, valójában kettős arckép.32 Fogadtatástörténetéről nem áll rendelkezésre elegendő adat33 annak megítéléséhez, hogy elgondolásait mennyiben fogadta szakmai kritika, vagy furcsa mániáival magára maradt-e.34 Szerepe és jelentősége hamarosan elhallgatásra ítéltetett, és
elbeszélése mint az őrület beszéde kívül került a diskurzus rendjén. 35 De vajon a költő Vörösmarty beszédével kapcsolatban nem merül-e fel az életrajzokban, a Vörösmarty-filológia tematikus és pszichologizáló irodalomtörténeti elbeszéléseiben az őrület gyanúja?36
Dolgozatom azt a lehetőséget veti fel, hogy talán kísérletet lehetne tenni
a szövegek olvasása kapcsán a recepciótörténet tanulsága szerint bennük jelenlévő és az „őrület beszéde"-ként interpretált jelenség olyan megközelítésére, amely nem a szerző pszichopatológiájából eredezteti mindezt, hanem
nyelvi teljesítményként közelít hozzájuk. Feltételezésünk arra irányul, hogy
a nyelv, amelynek Horvát István egyre elhatalmasodó mértékben foglyává
vált, Vörösmartyt is megérintette, és talán e nyelv tapasztalata nyomot hagyott
poétikáján. A Horvát képviselte és a nyilvánosságból kizáródó diskurzusnak
32 „Mindaz, mit eddig felhoztam, történeti irodalmunkban maradandó beccsel bír; de
már nagy idő óta ez egészséges, pozitív iránya mellett egy más, beteges, valóban történet elleni irány vett erőt lelkén »csalképeivel« s ezen tudományunkra sok részben
sajnosan hatott irány méltatása lesz második cikkem örömtelen és óvakodásra intő
tartalma." Toldy Ferenc: Irodalmi arcképek. Budapest, 1985. 75-92.; 83.
33 Muzárion, 1833. 1. rész, 2-3., illetve: Hasznos Mulatság, 1834. 14-15. szám.
34 A Csongor és Tünde Tudósának alakjában vagy ennek a figurának a modelljében több
értelmező Horvátot véli felfedezni; ez a megjegyzés tragikus sorsként mutatja fel
Horvát életét.
35 Itt természetesen az őrület és a diskurzus összekapcsolása foucault-i értelemben történik: Michel Foucault: A fantasztikus könyvtár. Budapest, 1998.
36 Babits nagy hatású iker-esszéje - a század eleji Nietzsche-kultusztól ösztönözve épp az őrület ellenőrizhetetlen teljesítménye jegyében értékeli újra Vörösmarty életművét. Babits, illetve a nyugatosok által történik meg Vörösmarty átértékelése,
ugyanakkor írásaikat olvasva meglepő, hogy az életmű milyen szűk metszetével dolgoznak, alig néhány szöveg, amit kiemelnek (vö. Babits Mihály: Esszék, tanulmányok
I. Budapest, 1978. 208-255.). - A nietzschei átértelmezés nehézségeit Babits is érzi:
„Vörösmarty, Byron fénykorában, nem byroni lélek. Nem született betegnek; de a
túlságos erő maga is betegség; a túlságos élvezet fájdalom A betegség relatív;
plusszá, mínusszá van. Vörösmarty lelke fölfelé beteg. Észreveszi: nem akar beteg
lenni. Korlátozza, leköti, egyensúlyozgatja a túlságos lelket, művészettel, életfilozófiával, munkával! Szerelemmel is. De nem bír lelkével; az egyensúly újra meg újra
fölbillen. így lesz örök körforgás élete." (i.m. 226.) - Szerb Antal esszéje saját preromantika koncepciójától, illetve a pszichoanalízis értelmezői nyelvétől befolyásolt képet alkot Vörösmartyról, azonban az „őrület beszéde" kapcsán Babitsot folytatja,
amikor a szintén Babitstól származó „harmadik Vörösmarty"-ról ír: „Azok az égő
anyagok explodáltak, melyeket az ifjú Vörösmarty kegyetlenül elnyomott magában.
Vörösmarty a fantáziáján ment tönkre. A nagy alászálláskor, amikor Délsziget-et és
Tündérvölgy-et írta, a fiatal Vörösmarty már ismerte azokat a lélekrétegeket, melyek
öregkorában elhatalmasodtak rajta. Elméjének elborulása, amint már mondottuk,
nem is volt más, mint visszahozhatatlan alászállás az önmaga mélyeibe." (Vörösmarty-tanulmányok. In: Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban. Budapest, [1981] 440.)
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az ad sajátos belső feszültséget, hogy maga a szerző is tisztában van saját
beszédének ellentmondásaival. Első, ez irányba mutató nagy m u n k á j á ban, az 1825-ben megjelent Rajzolatok bevezetőjében a következőképpen
ír erről:
Sokszor kérének biztosabb Barátim, hogy a' Magyar Nemzet eredetéről véleményeimet, mint igen régi fáradozásaimnak gyümöltsöket, legalább rövid Rajzolatban közleném a' Haza Tudósaival. [...]
Azonban, ha hajlandó voltam is minden tőlem kitelhető áldozattal kedveskedni nemes szivü Barátimnak, felette nehéz vala teljesíteni aggódó kívánságaikat. Hogy lehetne, így gondolkodám,
őrültség gyanúja nélkül rövid Rajzolatban elmondani azokat, mellyek az egész tudós világnak mostani köz vélekedéseivel szemlátomást világos ellenmondásban állanak? Vagy egész készületü
Könyvben megszólamlani, vagy inkább semmit véleményeimről ki nem
adni, volt tehát mindenkor a' serkentésekre Feleletem.
Alig jelent meg két árkus e' Rajzolatokból, már épen azoktól,
kik előbb bátoritának a1 kiadásra, uj kérelmeket kelletett, a' mit régen előre láttam, hallanom.
»Szépek ezek, de hihetetlenek. Tsak rövid próbákat, kedves Barátunk! melléjek, 's majd nagyobb hitellel fogja az olvasó venni
azokat.« így szólának az előbbi biztatók.
Engedtem barátságból uj kéréseiknek is. De a' lett következése
engedelmemnek, hogy az Egésznek Rajzolata helyett tsak Töredékeket nyert a' Haza. 37
Horvát érzékeli, hogy beszéde könnyen gyanúba keveredhet, és közel kerülhet az „őrültség" beszédéhez, ám azzal is számot vet, hogy ez ellen semmit
sem tehet, hiszen a nyelve az, ami kiszolgáltatott.
A Vörösmarty-filológia számon tartja a költőnek Horváthoz fűződő szoros kapcsolatát, 38 amely azonban rövid volt és jelentéktelennek látszik ezekben a elbeszélésekben. Gyulai Pál Vörösmarty-életrajzában kitér erre és noha elismeri jelentőségét, mindössze másfél oldalt szentel neki.39 Az is érzé-

37 Rajzolatok a' magyar nemzet legrégiebb történeteiből. Figyelem gerjesztésül ki adta Horvát István. Pesten, 1825. XI-XII.
38 Mindennapi. Horvát István pest-budai naplója 1805-1809. Szerk.: Dr. Temesi Alfréd, Dr.
Szauder Józsefné. Budapest, 1967. 18.
39 Gyulai Pál, i.m. 103-104. „Vörösmartyra nem csekély hatást tőn Horvát, már akkor is,
midőn még nem ismerte. Az 1822-iki Aurórá-ban egy Árpád Pannonhegyen című költőies történelmi rajza jelent meg rézmetszet kíséretében. Vörösmarty Zalán futásá-ba átvett egyet-mást e rajzból..." uo. 103. Gyulai mondatjában a rajz nyilván a szövegre vonatkozik és nem a rézmetszetre. Mi azonban azt véljük, hogy a képi ábrázolásnak
szintén volt ösztönző ereje Vörösmarty képzeletének mozgósításában. Összehasonlításképp, a képi ösztönzők irodalmi hatástényező szerepe miatt, közöljük - a Függelék 2. számú képeként - azt a metszetet is, amely az Aurórában Vörösmarty Árpád
emeltetése című művét kísérte.

120

kelhető ugyanakkor ezekben a megfogalmazásokban, hogy igyekszenek kisebbíteni e „hatás" jelentőségét a költő pályáján. A kritikai kiadás Martinkó
András által írt jegyzetei feltárják azokat a filológiai, tárgytörténeti kapcsolatokat, amelyek Horvát István történeti munkái és Vörösmarty művei között bemutathatok. 4 0 De miben is áll ez a „hatás" túl a tárgyszerű tényeken?
Nehéz volna úgy fogalmazni, hogy Horvát István „történeti koncepciója" és
Vörösmarty művei közötti eszmei kapcsolatokra mutat rá Martinkó. Ugyanis Horvát István munkáiban nem tárható fel a szó klasszikus értelmében vett
történeti koncepció, sokkal inkább sajátos hermeneutika 4 1 az, amit alkalmaz
a szövegek (a legkülönfélébb és már-már minden témájú és nyelvű szöveg
alig áttekinthetetlen szövedékét képezik írásai) olvasása kapcsán. Ugyanis
az az elhatalmasodó, az őrület felé vezető rögeszme kísérti, hogy a magyar
volt az ősnyelv, és hogy Ádám is magyar volt.42 Mindeközben az eredet keresése43 a történelem teljességének magába fogadására és elbeszélésére ösztönzi nyelvét, arra törekedve, hogy legyőzze a történelemnek ezzel a szándékkal szemben megmutatkozó ellenállását.
Az ily módon hamar kimerülő „történeti koncepciót" retorikai műveletek
sorozata helyettesíti: a „minden mindenre" hasonlít elve jegyében a paranomázia alakzatának radikális használatával 44 a nyelv kerül érvelése hom-

40 Vörösmarty Mihály: Nagyobb epikai művek. II. S. a. r.: Horváth Károly és Martinkó
András. Budapest, 1967.; Martinkó András: „Magyar" vártól Magyarvárig. Irodalomtörténeti Közlemények, 1964. 425-448.
41 Horvát maga is mindenkor „magyarázattudomány"-ról beszél.
42 „Úgy vagyon nem vak nemzetiségből, vagy holmi feneketlen képzelődésből, hanem
egyenesen magukból a' Magyarázat Tudomány szoros rendszabásaiból meggyőződve, hogy Móses a' Teremtés Könyvében bizonyosan a' Magyar Nemzet Teremtését írta le; hogy a' Görög és Római Classicus írók az első Emberek, Mósessel egyezőleg,
Magyarokká tészik." Horvát István: A' Kaján magyar szóról, A' Teremtés Könyvéből.
Muzárion. Negyedik kötet. Élet és Literatúra. Rész XXVIII. 1829. Pesten, 329.
43 Paul de Man: Genezis és genealógia (Nietzsche). In: uő.: i.m. 110-141.
44 „Módszere a népneveknek hang, és ahol van, jelentésök szerint egyeztetése, csoportozásai; s így sikerül neki az ionokat, pelasgusokat, cimeriusokat, a titánokat, a
filiszteusokat és sabinusokat, a maurusokat és aethiopsok, az argívok és quirytesek, az oscusok és samnítek, gepidák és charasmiusok, az athenaeiek és curetesek,
az illírek és amorrhaeusok és száz meg száz népeket és népneveket magyarokká
tenni; így sikerül kimutatni azon birodalmakat, miket őseink Kisázsiában és Afrikában, Görög- és Olaszországban alkottak; sőt Luzitánia és Andalúzia is csak úz országok, Murcia pedig egyenesen Magyarország; Karthágó magyar város, és Jeruzsálem mi egyéb, mint Sólyomvár? így aztán a líbiai Hercules és Nagy Sándor magyarok, s ez utóbbi Magyarvárosban (Argeopolis) áldozott; Szent Dávid a pártusok
székelynagyja, Szent Jeromos becsületes jász; ők kezdék építeni az egyiptomi gúlákat, a görögök és rómaiaknak ők adtak betűket, az elsőbbek magyar, jász, partus
mértékeket vettek fel prozódiájokba, az aboriginesek tőlök vettek vallást, törvényt,
szokásokat, s a múmiák pólyái is magyarul szólottak; az argonauták hadmenete, a
trójaiak harca és pun háborúk mind »magyar háborúk« voltak stb." Toldy Ferenc:
Irodalmi arcképek, 85-86.
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lokterébe, mégpedig hangsúlyosan a magyar nyelv.45 Mivel a magyar nyelv
a történelem beszédének totalitásaként jut szóhoz és vitetik színre írásában,
a jelző tautologikus használata valójában az eredet szinonimájaként értendő. A Rajzolatok bevezetőjéből vett idézetre visszautalva: Horvát nyelve tisztában van azzal, hogy nem adhatja tárgya teljes kifejtését, hisz annak magába kellene foglalnia a történelem teljességét. A nyelvek bábeli zűrzavarát pedig vissza kellene vezetnie invariánsukra, a magyarra. Annak is arra a tisztább változatára, amelyet azóta már megfertőztek más nyelvek, amelyek maguk is a dialektusai ennek az ősnyelvnek, melyek a félreértés, a félreírás,
a félreolvasás stb. eredményeként jöttek létre. Horvát kísérlete módszertanából következően befejezhetetlen, kutatása lezárhatatlan, mindig csak töredék lehet (az illuzórikus egész része értelemben). Horvát nyelve kényszerűen számolja fel a történeti elbeszélés lehetőségét, elveszíti a narratívaalkotás lehetőségét, ily módon a fikcionalitásban, vagyis a nyelv önmagára vonatkozó beszédében tartózkodik.
Horvát elgondolásának másik jellemző jegye az a feltételezés, mintha egy
nyelvből kibontható volna egy nép története. A n n a k a feltételezésnek, hogy
a nyelv magában hordozza az őt beszélő nép történetét, sajátos következményei vannak a nyelvre magára vonatkozóan. Ez a feltételezés ugyanis azt a
következtetést vonja maga után, hogy ez a nyelv n e m autentikus, vagyis a felejtés következtében, amely fogva tartja, elveszítette önazonosságát, és ily
módon a fikcionalitás világába került. A múltból kell érkeznie annak a hősnek vagy másként fogalmazva annak a jelentésnek, aki vagy ami vissza-, vagyis helyre állítja az elveszett eredet egységét. Ezáltal megszünteti a fikció
uralmát és újra valóságossá avatja az általa megszólaló beszédet. Horvát
történeti fikciója amiatt az emberfeletti feladat miatt ítéltetett kudarcra,
amely csak a dehumanizált nyelv által elvégezhető. Horvát történeti koncepciójának vizsgálata semmiképpen sem feladatunk, mivel nem rendelkezünk
az ilyen kutatáshoz megfelelő szakmai felkészültséggel, ezért azt is mellőzhetőnek véljük, hogy részletesen taglaljuk tevékenységét, recepcióját és gondolkodásának mindmáig továbbélő hatását. 46

45 „Tíz órakor haza térvén gondolkodtam, mi hasznos volna egy illyetén tzimű munkát
készítenem: Mitsoda béfolyása lehet a' Magyar Nyelv Tudós Esméretének a1 Magyar
Nemzet Eredetéről értekező Véleményekbe. - A' Haza Történetíróinak bővebb visgálásúl előjökbe terjeszti Boldogréti Víg László. E' munká föl forgathatná az Egész
Magyar Nemzet eredetéről értekező könyveknek betsöket. Úgy de ifiú vagyok, és így
Horátzként Nonum prematur in annum, míg harmintz három, vagy harmintz négy
esztendőt érvén beléphetem a' Tudós sereg méltóságos, Tekéntetes Társaságába. De
élek e vallyon gyenge mellemmel a'nyi időt? Nem, akármit mondjanak Véneink, nekem meg nem tilthatják Hazafiúi kötelességemet. Polgári kötelességem szent előttem, sött sokkal szentebb előttem, mint a' rövid látású gyáva korosabbaknak morgolódásaik. Hozzá kezdek lassanként a' munkához, mellyre igen megkívántatik a' lassan járj, 's tovább élsz." (1809-es naplóbejegyzés) Mindennapi, i.m. 397.
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A magunk számára megfogalmazható kérdés inkább így szólhat: vajon
segítségére volt-e Horvát István történeti fikciója Vörösmartynak? A vergiliusi modell követése mellett - és talán nagyobb hatással érvényesülő módon - Vörösmarty az ossiani-tassói poétikai mintát választotta epikus munkáiban. A Zalán futása nyilvánvalóan n e m tett eleget47 a honfoglalási eposz
elvárásainak, hiszen nem Árpád került elbeszélése középpontjába. Az
Aesthetikai levelekben ezt Toldy kifogásolja is, amint azt is, hogy a honvesztés motívuma hangulatilag hitelesebben van kidolgozva, mint a honszerzés.
Mindennek ellenére Toldy értelmezése a „charakterek" elemzése során Árpádot helyezi vizsgálódásai élére. A Vörösmarty-mű azonban megkerüli az
Árpád nevéhez kapcsolódó elvárásokat, és mintegy arra tesz kísérletet,
hogy a nagy nemzeti elbeszélés epizód]át írja meg.48 És mintegy az „epizód
epizódjai" öntükröző szerkezeti logikája jegyében a töredék metaforikát vetíti rá autentikus olvasói alakzatként. Műve a nagy nemzeti történeti elbeszélés epizódjait mutatja fel. A múlt feltárása, a keresés igénye, az erre irányuló szándék bejelentése a Zalán futása elején ebben az értelemben valóban történetvizsgáló szándékot fogalmaz meg. És ennek jegyében alkalmazza Horvát István is a Zalán futásából vett mottót:
Megjön az éj, szomorún feketednek az ormok, az élet
Elnyugszik, 's a' fél föld lesz nyoszolyája; de engem
Fölver az elmúlt szép tetteknek gondja. (I. ének, 24-26. sor)
Az eredetet elbeszélő eposz szakrális funkcióit a Zalán futása valóban n e m
elégítheti ki, pedig a vergiliusi minta ennek elvárásával lép fel. Az ossiani
poétikai modell aktualizálásával Vörösmarty eposza elveszíti a hőst;49 elbeszélését n e m a Toldy által is számonkért „charakter" megalkotásán keresztül hozza létre, hanem az időben alámerült nép „régi dicsőségéinek egy,
a szinekdoché alakzata jegyében szerveződő elbeszélése segítségével. Azon-

46 Magam csak erre az előadásra készülve szembesültem - némiképp meglepődve - azzal, hogy a Horvát által kezdeményezett diskurzus mind a mai napig jelen van, és a
sumér-szittya-pártus-káld-magyar rokonítás nemcsak nyelvi, paleológiai, kulturális stb. értelmezéseket hív életre, hanem metafizikai dimenziókat is érint, miként az
Badiny Jós Ferenc számos könyvében - megdöbbentő következtetések és imaszövegek környezetében - olvasható. (Lásd például: Badiny Jós Ferenc: A káld-pártus hagyomány és a magyarok Jézus-vallása. Budapest, 1999.)
47 Zalán futásának első kidolgozása. Az eredeti kéziratból bevezetéssel kiadta
Kozocsa Sándor. Budapest, 1937.
48 Toldy poétikai tájékozódásának átrendeződésére éppúgy tanulságos adalék, akárcsak a poétikai diskurzus változására, hogy a neolatin poétikák szerint Ovidius műve is szolgálhat eposzi modellként: „Minderre eszköze [ti. Schez Péternek,
a Metamorphosis Hungáriáé szerzőjének] az ovidiusi Metamorphoses eposzi koncepciója volt. Ovidius maga is eposznak, »carmen perpetuum«-nak szánta művét és
a XVII-XVIII. század irodalomelmélete és költői gyakorlata eposzként is fogadta el."
(Szörényi László: Hunok..., 69.)
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ban ez a narratíva is - akárcsak poétikai mintája, az Ossian - elbeszélések
láncolatát hozza létre: a részek részeit, a töredékek egymás mellé helyeződő
mintázatát. A Zalán futásának elbeszélése nélkülözi az egységes szerkezetet,
helyette szinekdokhikus elbeszélés-mozzanatok szövedéke. A művet a klasszikus eposz poétikai modellje felől tekintve szétzilálják az epizódok, és széttörik a lineáris, célra irányuló elbeszélés egységét. Az ily módon körvonalazódó időszerkezet azonban csak akkor volna a vergiliusi modellt beteljesítő
műtől elvárható, ha a jelenig nyúlna az elbeszélés ideje. A szerző azonban
visszahelyezi az elbeszélőt abba az előidőbe, amely továbbra is a jelentől való elválasztottságában értelmezi elbeszélése eseményeit, és így az eredet és
az identitás azonosításának paradox, lezárhatatlan feladata az allegória alakzatába helyeződik.
A történeti időnek ez a fajta kezelése sokkal határozottabban nyilvánul
meg Horvát István esetében. Vörösmarty és Horvát találkozásának eredményeként elmélyült Vörösmarty költészetének nyelvi tudatossága. Horvát történeti fikciójának nincsenek hősei, csupán retorikája van. Vörösmarty kudarcba fulladt nagyszabású vállalkozása, melynek körvonalai is elvesznek
a kutatók szeme elől,50 és romjaiként a Magyarvár, A' Rom, A' Délszigetés néhány töredékes jegyzet maradt fenn, szintén a dehumanizált nyelv elbeszél-

49

Az ossiani és vergiliusi modell szembenállására utalnak a Vörösmarty-filológiában
rendszeresen visszatérő megállapítások: „Aranyosrákosi Székely Sándor bécsi tartózkodása idején (1820) ír Erdély történetéből prózában egy osszianos epikus munkát: a Dierniászt, s ez meg is jelent a Hebe 1825. évfolyamában. Érdekes, hogy következő eposza: »A Székelyek Erdélyben« a klasszikus eposzok s elsősorban Vergilius hatását mutatja. Ossianra legfeljebb néhány kedvenc hasonlatának többszöri felhasználását [...] s ami a legfontosabb, előadásának a klasszikus eposzoknál patetikusabb voltát vezethetjük vissza." (ifj. Kiss Ferenc: Vörösmarty és Ossian. Debrecen,
1931. 8.) - Ez a szembeállítás két poétikai modell érvényesülésére utal. Méginkább
két diszkurzív erejű poétika különválását mutathatjuk itt be: az imitáció és az invenció széttartó tendenciái által uralt nyelvi tér megosztottságát, amelynek egyesítésére
tesz kísérletet Vörösmarty Zalán-eposza.
50 Ennek az elveszett műnek a „recepciótörténete" önmagában is tanulságos; kapcsolata Horvát őstörténeti koncepciójával okozhatta a megítélésével kapcsolatos zavart.
Egyetlen példát idézek ennek szemléltetésére: „Mindazok a társadalmi és személyes
okok, amelyek a húszas évek második felének szemléleti válságát eredményezték a Tündérvölgy, a Délsziget írásával jóformán egy időben terelték költi ambícióját is
ezeken az illúziókon fogant »nagyobb eposz« megírására. A Zalán elbeszélésbetétei, a
Hábador, a Tündérvölgy, az őshazában játszódnak, s ha csak a neveken keresztül, de
a Délsziget világa is az őshazáéval egykorúsodik. [...] Mi mármost az összefüggés a
Magyarvár s A rom (1830) közt? Semmi esetre sem az, hogy A rom a »Magyarvár önálló töredéke« (Gyulai). Ennek A rom teljes kerekdedsége, »három kívánság« motívumra épülő szükségszerű befejezettsége, egész mivolta mond ellent. A romnak csak
»önállósága« bizonyítható, de egyben ez az, ami »töredék« voltát valószínűtlenné teszi. A romnak csak az ihlet elszármazásában van köze a Magyarvárhoz, de - és ez a
lényeg - ez az elszármazás éppen a »rab nép« motívum pontján történt, amit az bizonyít, hogy a két művet rokonító szálak ehhez a motívumhoz fűződnek." (Tóth Dezső, i.m. 136-137.)
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hetősége felé mutatnak, illetve annak lehetetlenségéről tudósítanak. A romantika nagy teljesítményeit idézik fel, és Vörösmarty ezen művei nyelvének figurális alakítottságában döntő szerepet kapó allegória pedig - ennek az alakzatnak a jegyében történő - újraértésük lehetőségére hívja fel a figyelmet.
Ezek a feltevések arra kérdeznek rá, hogy történeti fikció és irodalmi fikció miként választható el egymástól, illetve hogy a történeti elbeszélés miként különíthető el az irodalmi elbeszéléstől. Az előadás címébe emelt témamegjelölés persze kivételes helyzetet teremt, mivel a Horvát István által művelt diskurzus kizáródott a történettudomány beszédrendjéből és helyét keresve igazsága után kutatott. Vállalkozása akár egyszemélyes történettudománynak is tekinthető volna, ha nem létezne hatástörténete, és ha - furcsa
helyzetet teremtve - a magyar irodalmi kánon egyik meghatározó alakjának,
Vörösmarty Mihály világalkotásának nem lett volna genetikus kapcsolata
azzal a gondolatvilággal és nyelvhasználattal, amelyet Horvát képviselt, és
ha Vörösmarty költői nyelvének alakulását n e m érintette volna meg az a retorika, amely Horvát nyelvszemléletét is alakította. Ily módon a tematikus,
motivikus, metaforikus kapcsolódás mellett Vörösmarty költői nyelvének
teljesítményében is nyomozható Horvát történeti fikciójának jelenléte. Azok
az allegóriák alakját öltő etimológiák, amelyeknek rendszere Horvát történeti munkáiban az önmaga azonosságát kutató ősnyelv, Vörösmartynál - az
említett három eposzra utalva - az önmaga eredetének elbeszélését elbeszélő nyelv apóriáját hívja létre.
Horvát kudarcának belátásával 52 Vörösmarty pályáján is berekesztődik
az, ami korábban még folytatást ígért,53 amiről Toldy még az Aesthetikai leve-

51 „Miként Zalán futásában megírta a honalapító magyarság époszát, úgy Horvát Istvánnak, a magyar őskor lelkes búvárának buzdítására meg akarta írni az ázsiai magyarság nagy hőskölteményét a Magyarvárban, melyhez mint töredékhez [?] epikául szövődött volna a Rom. Ugyancsak az őskor mondavilágában játszódik a Tündérvölgy, és
a töredékes Délsziget is." In: Vörösmarty Mihály: Tartalmi kivonatokkal kiegészített szemelvényes kiaáás. Bev. és magy. ellátta Loós István. Budapest, 1906. 3-24.; az idézet
helye: 23-24.
52 „Es így töredékesen maradt csak fenn az 1825-ikben hirdetett »nagy testamentoma«,
melyre nem több mint »két vagy három esztendőt« kötött vala ki, de már e vázlatok
és tördékek is, igen sok becses és használható históriai anyaguk dacára, elég hangosan hirdetik, miképp a követett irány a történeti aberrációk legóriásbika volt, melyet az irodalomtörténet felmutat, s hogy a hazafiúi jó szándék s e harmincévi példátlan fáradalmak, füstbe ment munka voltak s leendettek szükségképp: mint kór
ember álmai méltók nem gúnyra, mert az áldozatok nagyszerűek voltak, de sajnálatra, hogy ennyi tehetség, még több tudomány s páratlan erkölcsi erő és kitűrés nem
termékenyebb, s általában nem lehetséges feltételre fordíttattak." Toldy Ferenc: Irodalmi arcképek, 87.
53 „...akiért Vörösmarty a húszas évek közepén még rajongott, s akit «rendkívül való
embernek» tartott": Vörösmarty a húszas években Horvát „naiv, nacionalista szófejtési módszerének" hatása alá került. „Ám később, 1839-ben már maga ítélte el a
nyakló nélküli, önkényes, Horvát által egyre anakronisztikusabban művelt nyelvhasonlítgatást." (Tóth Dezső, i.m. 136.; 196.)
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lekben így írt: „Jelenben géniusa [ti. Vörösmartyé] egy nagyra kiterjedendő
romános epopoeián munkálkodik." És ami korábban valamely nagyobb
egész részeként volt olvasható, az immár végleg töredékben marad. A kései
Toldy már sokkal szigorúbb, mint az Aesthetikai levelek írója.54 Az említett
szövegek kapcsán ennek eredményeként a szinekdochés olvasat válik diszkurzív szabályozó erejűvé, és a magyar őstörténeti múlt nagy ívű rekonstrukciós szándéka elemeire hull szét, de az őrület inszinuációját magán viselő Vörösmarty-költészeten elmosódó nyomot hagy. Erről hallgat a Toldy által megalapított kánon.

54 Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelen korig. Rövid
előadásban. Pest, 1864-1865. 242-243.
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FÜGGELÉK

1. Az Árpád Pannónia Hegy ént kísérő metszet

FÜGGELÉK

2. Az Árpád emeltetését kísérő metszet

Tóth Orsolya

Titokszerű kölcsönhatás"
Toldy, Vörösmarty ás a magnetizmus

I. Változatok

a

lélektanra

„Nem lehet túlbecsülni annak tudománytörténeti jelentőségét és szokásképző hatását, hogy a magyar irodalomtörténet-írás összegző nagyműfaja a XIX.
század második felében, a nemzeti eposz hasztalan áhításának korában
kapta meg modern formáját s foglalta el helyét a hazai kultúra rendjében." 1
- írja Dávidházi Péter egyik tanulmányában. Kijelentésének az ad különös
hangsúlyt, hogy olyan műfaj születését vizsgálja, amely (még) eposz és (már)
tudomány 2 egyszersmind. A XIX. század közepén egyszerre jelentkezik a nemzeti nagyeposz iránti elvárás és - a szépirodalommal szemben - a tudományos irodalom preferenciája. 3 Toldy irodalomtörténészként e kettős elvárásnak igyekszik megfelelni; a forrásismeret és forráskritika szigorú szabályai
mellett eposzias múltformálás jellemzi művét és olyan „képviseleti beszédmódot" honosít meg az irodalomtörténet-írásban, amely „mintegy a történelmi magyarság közösségi énjeként vállalja narrátori szerepét". 4
Az ifjú Toldy Ferencnek (ekkor még és ebben a minőségében mindvégig
Schedel) volt alkalma elmélyedni a természettudományokban és elsajátítani a
tudományos értekezés megírásának korabeli normáit. Egyik elemzője szerint pályafutása éppen azért rendkívüli a múlt század széles érdeklődésű tudósaihoz képest, mert Toldy két távoli szaktudománynak, az orvostudománynak és az irodalomtörténetnek volt hivatásos művelője. A két tudományág között azonban lehetséges átfedés: Toldy irodalomtörténeteiben kereshetjük a természettudományok és az orvostudományok művelésében
gyakorlott tudós módszerességét, 5 irodalomtörténeti rendszerének szerkeze1
2
3
4
5

Dávidházi Péter: A nemzeti nagyelbeszélés újjászületése (A narratív identitás műfajvándorlása irodalomtól tudományig). Alföld, 1998/2, 69.
uo. 68.
Szajbély Mihály: „Most mód nélkül józan világ van". Ellenérzések a lírával szemben 1849
után. In: uő.: Almok álmodói. Budapest, Magvető, 1997. 28-46.
Dávidházi, i.m. 68-69.
Antall József: Toldy Ferenc két arca (A diétetika és az irodalomtörténet tanára.). Természettudományi Közlöny, 1966/5, 227-228.
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tét az általa igen tisztelt természetvizsgálók, Buffon vagy Bonnet rendszereivel is érdemes lenne egyszer összevetni. Valószínűleg az sem függetleníthető természettudományos érdeklődésétől, hogy irodalomtörténetének ezek a
tudományok is részei, s olyan zsenielméletet fogad el, amely szerint a fiziológiában és a természetleírásban is megnyilatkozhat a zsenialitás. 6
Az irodalmi ambíciókat dédelgető Toldy számára ugyanakkor az orvosi
hivatás választása egyáltalán nem volt ellentmondásmentes. Orvosi tanulmányai megkezdésekor úgy érezte, hogy a kétféle érdeklődés nehezen
egyeztethető össze egymással. S mégis, a döntés megszületett, amint erről
szeretett barátjához szóló beszámolója tudósít: „...s most egy fontos meggondolás után el végeztem: orvos leszek. így literatúránknak mint orvosi író
használhatok, s mint philológ-is... Tóth Laczink-is [Ungvárnémeti Tóth László] kettőre tudá osztani elméjét: én még nem tudom, de tudni akarom, tudni
tanulandom, akár mint legyen." 7 E kettősség jegyében arról is panaszkodott,
hogy kénytelen visszafogni a szépirodalom olvasását, mert „igen elragad, s
így beléje ereszkedve mélyebben, az orvosi tudományok tanulására szinte
alkalmatlan lennék." 8 Toldy ugyanakkor igazi érdeklődéssel fordul
a természettudományok felé: „a természettel meg fogok ismerkedni... mi
igen vágyom ismerni n e m is álmodád" - írja Bajzának. 9 Valószínűleg bölcseleti és természettudományos tájékozódása is hozzájárul 10 ahhoz, hogy megváltozik Istenhez és a valláshoz való viszonya. (Meg kell jegyezni azonban,
hogy a bölcselet és a természettudományok ekkoriban korántsem álltak távol egymástól. A Toldy által szívesen emlegetett Lorenz Okén például
Schelling misztikus tanait próbálta meg a biológiában alkalmazni.) Bajzának
azért n e m ajánlja saját szellemi útját, mert a „gyermekhit" elvesztése együtt
járhat a poézisra való alkalmatlansággal: „...csak értesítettelek az én
religióm felül. Te maradj a tiednél, mert poetai talentumodnak kedvező az."11
A kettős hivatásból adódó feszültség mintha oldódni látszana 1824 táján.
Toldy ismét Ungvárnémeti példájával biztatta magát, 12 majd 1826-ban, a Kritika című írásában leleplezte „kettős életét": „Jaj azon orvosnak, ki bevág
a szépirodalom mezejére: ő azonnal kontár; de fordítsa csak pihenő óráit társasági vagy magányos játékmulatságokra, senkinek sem jutand eszébe őt erről megítélni; mert az csak mulatság nekik, ami zajjal hiúsággal van egybe
kötve, más tudományoknak pedig, noha mellesleges, űzése, úgy tartják elvonja a komoly hivatalától, n e m tudván, hogy az orvos keble éppen

6
7
8
9
10
11
12

Bajza József és Toldy Ferenc levelezése. S. a. r.: Oltványi Ambrus. Budapest, Akadémiai,
1969. 75.
Bajza József és Toldy Ferenc levelezése, i. m. 40.
uo. 30.
uo. 40.
Vö. Toldy Bajzának ajánlott versét: Az év utolsó estjén, uo. 54-55.
uo. 75.
uo. 179.
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hivatálánál fogva hajlik mindenfelé, s hogy az ő tárgya nem lévén egyedül
a test, hanem majdnem annyira a lélek is, mindent szeret, ami a testtel és lélekkel bármely viszonyban (relatioban) áll."13 Arról, hogy nem csupán a retorikai fordulat kedvéért békül itt össze az orvosi hivatás az irodalmi érdeklődéssel, a Zű/űw-bírálat egyik részlete árulkodik. Az Aesthetikai levelek közismert passzusában Toldy azt fejtegeti fiktív levelezőpartnerének, hogy
a „charakterek" fontosabbak, mint a „fabula", illetve a kettő szorosan egymásra van utalva, mert „elmésen észrevette Jean Paul, hogy valamint a valóságban, úgy a költeményben is a szellem elébb munkálkodott az anyagnál
(materia): tehát a charakter is megelőzi a fabulát, és Jean Paullal ezt hivén,
Stahl physiológ systemáját áthozom a psychikus világba... Valamint tehát
minden tárgy magában lomha, és csak mással való összeütközésben nyilatkoztatja ki erejét: úgy bizonyosan a charakter is magában alvó anyag, s így
fabula születni nem foghat." 14 Az Aesthetikai leveleket úgy ítéli meg az irodalomtörténet-írás, mint amelyben Toldy Jean Paulra, a Schlegel-testvérekre,
valamint a populáris esztétika megannyi követőjére hivatkozik, akárcsak
többi kortársa. 15 Georg Ernst Stahl azonban aligha tartozik az esztétikai
munkák szokásos hivatkozásai közé. Stahlt az orvostörténeti szakirodalom
a XVIII. század legnagyobbjai között tartja számon, híres kémiai elméletét,
a „phlogiszton"-elméletet, a Toldy és Bugát Pál szerkesztette Orvosi tárban
számon tartották, de elavultnak tekintették. Stahl azok közé az orvosok közé tartozott, akik a betegség okait a lélek mozgásában látják, akik szerint
a szervezet fizikális részeit a lélek tartja össze és az orvostudomány szempontjából is ennek van lényegesebb szerepe. 16 Nehéz lenne ennek alapján
megmondani, hogy milyen funkciót tölt be a rá való hivatkozás a Zalán-bírálatban, legfeljebb az valószínűsíthető, hogy Toldy az anyag tulajdonságainak a kémiai kölcsönhatásban megmutatkozó jellegét használja fel a karakterek jelentőségének igazolásához. Annyi azonban bizonyos, hogy az
Aesthetikai levelek legterjedelmesebb része a jellemábrázolással foglalkozik,
és éppen a pszichikum, a lélek világának megközelítése jelent izgalmas kérdést
Toldy számára. Ez iránt persze érdeklődhetett bármely Lessingen iskolázott
esztéta, de egyéb utalásai azt a lehetőséget vetik fel, hogy Toldy a kritika és
főként a biográfia műfajában azt folytathatta, amit Schedel az orvosi tanulmányai során elkezdett.

13 Toldy Ferenc: Kritika - Magyar folyóírások. In: Toldy Ferenc kritikai berke. I. Budapest,
Ráth Mór kiadása, 1874. 169-170.
14 Toldy Ferenc: Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus munkáiról. In: Toldy Ferenc Kritikai
berke. I. 1874. 17.
15 Wéber Antal: Toldy Ferenc. Budapest, Akadémiai, 1986. 156., valamint Fenyő István:
Az irodalom respublikájáért. 1817-1830. Budapest, Akadémiai, 1976. 350-351.
16 Vö.: Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története. Budapest, Téka, 1988. 216-217.
Roderick E. McGrew: Encyclopedia of Medical History. New York, McGrew-Hill
Book Company, 1985. 264.
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A Zfl/an-bírálatban a karakterek „három oldalát" különbözteti meg: az elsőt, amelyet a nemzetiségből, a másodikat, amelyet a hitvallásból kölcsönöz
s a harmadikat, amely az individuum személyes karaktere. A karaktereknek
„átláthatatlan" sokféleséget tulajdonít, kifejtve azt, hogy „ezen a pontján az
emberi tehetségnek fog kezet a bölccsel a költő." 17 A jellemek tanulmányozása tehát a költészet és a bölcselet hatásköréhez tartozik, az emberi indulatok viszont véges számúak és a lélek orvosi tanulmányozásának is tárgyai.
Toldyt 1832-ben nevezik ki a makrobiotika és a diaetetika tanárának az
orvosi karon, s mivel a kancellária engedélyével az egyetemen 1834-től lehetővé vált a magyar és a német nyelvű előadások tartása, 18 ennek eredménye
lesz diaetetikai előadásainak a gyűjteménye. E gyűjtemény két fő részre tagolódik: első szakasza a növényi élettel, második szakasza az állati élettel
foglalkozik. „Az állati élet középpontja a lélek" - írja Toldy,19 később pedig
hozzáteszi, hogy a lélek két oldalát különböztethetjük meg, egyrészt a szellemet (Geist), másrészt a kedélyt (Gemüth). A szellem művelése a neveléstudomány tárgya, a kedély, „mellyel az érzések összességét jelöljük, nem
csak az egész lelkület alapja, h a n e m az egészségre is a legnagyobb és közvetlen befolyású." Ezek az érzések növekedhetnek indulatokká, amelyek
„építők" és „dúlók", „felösztönzők" és „leverők" lehetnek. Az előbbiek közé
tartozik a szeretet és a szerelem, az öröm, a harag és a bosszú (!), az utóbbiakhoz a szerencsétlen szerelem, a gyűlölség, a szomorúság és a félelem. E
második, negatív sorozat tagjai ellen az „ész és a vallás mindenható erejében" kell orvosságot keresni, és „e szenvedelmeket annak meggondolásával
elhárítani, hogy az elmellőzhetetlen rosszat nyugodt lélekkel bevárván könynyebb ellene fölfegyverkezni." (Kiemelés tőlem. - T. O.)
A jellemek sokszínűsége már n e m a diaetetika tárgya, a kritikus viszont
(szóhasználatában konzekvensen) azt vizsgálja a Zalán-bírálatban, hogy az
egyes jellemek hogyan viselkednek a fő „szenvedelmek" - Laborcán a szerelem
vagy Antipater a féltékenység - hatására.
1830-ban Toldy egy német orvosi folyóirat recenziójában azt emeli ki,
hogy „nincs méltóbb tárgya az emberi lélek' vizsgálatainak mint maga az
emberi lélek", de a lélektudomány tudományként számára csak akkor elfogadható, ha az tapasztalati lélektudományon (psychologica empirica) alapul.
Az a pszichológia, amely nem a fizikának, hanem a metafizikának a része,
a tudományosság szempontjából azért n e m legitimálható számára, mert elválasztja a testet a lélektől, s így csak „dialektikai álmok szövevénye."20 Toldy
ennek az elvnek megfelelően csak az orvosi és a „törvénytudói" pszichológiára vonatkozó írásokat ismerteti a folyóiratból. A mai olvasó számára érde-

17 Toldy Ferenc: Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus munkáiról, i. m. 17-18.
18 Győry Tibor: Az orvostuáományi kar története 1770-1935. Bp. 1936. 389.
19 Schedel (Toldy Ferenc): Diaetetica elemei. 1839 . 76-78.
20 Schedel Ferenc: "Magazin für die philosophische medizinische gerichtliche Seelenkunde."
(könyvismertetés) Tudományos Gyűjtemény, 1830. II. 102-109.
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kes lehet, hogy ennek szellemében Dr. Günthernek a kézírás karaktervonásait elemző tanulmányát méltatja figyelemre, amelyről megállapítja, hogy
„csak egy jel, mellynek magányosan nincsen becse, de vagyon, ha egyéb jelekkel összveillesztjük: mint orvos a kórjelekkel, mellyeknek egyike maga
még nem adja képét a nyavalyának."21
A lélek megfigyelésének kedvelt foglalatosságát Toldy különösen életrajzíróként kamatoztatta. Biográfiái saját bevallása szerint: „kútfő-tanulmányokon alapszanak, melyek közt első rangúnak hőseim saját munkáit tekintettem. Gondosan kilestem ezekből nem csak minden nyomot, mely életökre
tartozik, hanem lélek és jellemnyilatkozásaikat is..."22 Döbrentei Gábor az
életrajzról szóló értekezésében - Toldyhoz hasonlóan - a lélek megfigyelését
tarja az életrajzíró legfontosabb feladatának: az életíró „mélyebben fog karakterizálni, ha ő maga magát is szorgalmatosan kitanulta az ideák, mint
ágaznak el ebben amabban, a léleknek tehetségei, s az érzés, képzelés tüzes
erejének vagy lassúságának mivolta miképpen vonja ezt erre a tudományra,
amazt arra... A sangvinico-cholericum és a melancholico-cholericum temperamentumok leggazdagabbak a psychológiai vizsgálatra, mert legtöbb elevenség, serénység, mélység és energia munkálkodik általuk."23
Toldy kritikusi és irodalomtörténetírói szótárában a temperamentumnak
meghatározó szerepe van az individuum „törzslapjának" kialakításában.
Munkácsy Jánost jellemzi így: „O nagy melancholicusz, s még sem mód nélkül fellengző, hanem lassú tüzű, de emésztő. - Ez azon characteristica, melylyet szivem szerént dictált elmém."24 Kisfaludy Károly líráját elmezve a melankóliának mint másodtermészetnek tulajdonít jelenőséget: a „melankóliai hangulat... nála nem költői fikció, hanem azon komoly életiskolának melyen ő átment... szüleménye... az valódi másodtermészete volt."25 A melankólia olyan
fogalom, amely a kor kritikai szóhasználatában a költői alkat meghatározásának része, az orvosi nyelvben viszont a lelki megbetegedés egyik fajtája.

II. A magnetizmus

és az irodalomtörténet-írás

retorikája

Toldy emlékbeszédeit, irodalmi arcképeit, de még irodalomtörténeteit is jellemzi, hogy a „tények" elbeszélése mellett megjelennek a biblikus nyelvhasználatra utaló metaforák, ám ezek - amint azt Margócsy István26 példái
mutatják - általában véve jellemzőek voltak az irodalomról szóló beszéd retorikájára. Az 1859-es Kazinczy-emlékünnepély szónoklatai tobzódnak
21
22
23
24
25
26

uo. 107.
Toldy Ferenc: Államférfiak és írók. Pest, 1868. 9.
Döbrentei Gábor: Észrevételek az Eletírás Theoriájáról. Erdélyi Muzéum, 1815. III. 132.
Bajza József és Toldy Ferenc levelezése, i.m. 21.
Toldy Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. Budapest, Szépirodalmi, 1987. 238.
Margócsy István: Magyarok Mózese. Az 1859-es Kazinczy-ünnepélyek nyelvhasználatához. 2000. IX. évf. 1997/11, 53.
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a nagy író és a próféta összehasonlításában. Toldy Ferenc beszédében kétszer is felbukkan a Mózes-kép és Kazinczy rokonítása, 27 ami természetesen
majd Vörösmartynak is jár, aki „lángoszlopként bevilágolt a múltba, hol »régi
dicsőségünk késett vala az éji homályban.«" 28 A prófétikus szerep lehetősége
ugyanakkor egy ennél kevésbé rituális megnyilvánulásnak is része. Helyet
kap a Zű/an-bírálatban; hangsúlyozva azt a műfaji hierarchiát, amelyben az
eposz „a poézisnak culminatioja", az eposz szerzője pedig „a nemzet repraesentánsa", aki a prófétákhoz hasonlóan „nemzete múltját, jelenét s jövendőjét a műben, mintegy tündértükörben azon valóságban... találja, melylyel
önmaga érzi."29 A múlt, a jelen és a jövő tudása a próféta jövőbelátó képességével azonosul az 1826-os kritikában, később pedig több írásában is visszatér. Vörösmarty-életrajzában így ír a Szózat költőjéről: a Szózatot, „mely
a nemzet legmélyebb érzései kifejezése lévén olyan általános lelkesedéssel
sajátította el, mint eladdig semmi más költeményt nem, s mondhatni ezzel
avatta magát fel a nemzet legsajátabb jósdalnokává."30 Gyulai Pál Vörösmarty-monográfiája ugyancsak kiaknázza Vörösmarty jóstehetségét. A bukott
forradalom után mi sem természetesebb, mint hogy Vörösmarty ezt előre
megjövendölte, ám azt is hozzáteszi, hogy amikor a költőnek „gratuláltak"
a kiváló teljesítményhez, ő „mindig elkomorult ilyenkor, ingerülten mondá;
a jóslat még n e m teljesült, ez még nem a halál, nem ily halál Íratott." A nemzet költőjének persze ismét igaza lett: „Nem csalatkozott. A magyart a nagy
csapás n e m ölte meg."31
A jóstehetség mellett Vörösmarty más különleges képességnek is birtokosa,
legalábbis Toldy Ferenc szerint. A költő emlékszobrának leleplezésekor
mondott beszédében Vörösmarty nem csupán „költőkirály", a „nemzet öntudata", „villám, mely a lelketlenség és meghasonlás rémeire lecsapott", de
költészetének hatása az egész nemzetet érinti: „Az ő általa keltett és táplált
érzések mint a villanyfolyam terjedtek, s öntudatlanul az ő hatása alatt állt
a nemzet." 32 (Kiemelés tőlem. - T. O.) A korszakváltást tematizáló írásában
a kor két nagy szelleme: Vörösmarty és Széchenyi között a „legszorosb lelki
közösséget" tételezi fel. A Zalán futása megjelenése után „egymás mellett és
folytonos titokszerű kölcsönhatásban folyt le a két férfiú munkássága és élete."33 (Kiemelés tőlem. - T. O.) A „titokszerű kölcsönhatás", a villanyfolyam-

27 uo. 54.
28 Toldy Ferenc: A magyar irodalom legújabb koráról: 1772-1872. In: uő.: Irodalmi arcképek
és szakaszok. 1873. 183.
29 Toldy Ferenc: Aesthetikai levelek Vörösmarty epicus munkáiról, i.m. 15.
30 Toldy Ferenc: Vörösmarty életrajza. In: uő.: Magyar költők élete. II. Pest, Ráth Mór kiadása, 1871. 258.
31 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Budapest, Franklin-társulat, 203.
32 Toldy Ferenc: Vörösmarty emlékszobra leleplezésénél. In: uő.: Irodalmi beszédei. Pest,
1872. 14.
33 Toldy Ferenc: A magyar irodalom legújabb koráról: 1772-1872. In: uő.: Irodalmi arcképek
és szakaszok. 1873. 185.

134

ként terjedő hatás, amely öntudatlanul is bűvkörébe ejti közönségét, valamint a jövőbe látás képessége olyan kulturális panelek, amelyek többféle interpretáció lehetőségét magukban hordozzák.
A „jósdalnok" a váteszköltő szerepének egyik lehetséges megfelelője,
a biblikus utalások szinjén a prófétáé. A jóslat beteljesülését, konkrét eseményekre vonatkoztatását a történetmondás retrospektív jellege teszi lehetővé, a nagy költő iránti elfogultság pedig szükségessé. Toldy Ferenc egyik
Bajzához szóló levele azonban egy másik kultúrtörténeti hátteret sejtet.
Nem sokkal a Zalán-bírálat előtt, a melankóliára reflektálva, „bajszos Danink"
Melancholia című versét idézi, majd hozzáteszi: „Boldog a melancholicusz,
a voltból, jelenből, jövőből és csupa ideálból él, holott a szegény világi ember
(mert a nem melancholicusz csak a világnak, s tulajdonképpen n e m magának él) csak a jelenből tápláltatik, s nékünk oh Bajza! ime még három tér
vagy (on)."34
A melankólia Berzsenyi és Toldy által is használt fogalma Arisztotelész Az
álombeli jóslásról szóló írásával rokonítható, amelyben a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a melankolikusok milyen megdöbbentő pontossággal
tudtak jósolni. Főidényi F. László szerint azonban ezt a jóst nem olyasvalakinek kell elképzelni, aki a jelenben állva valamilyen később bekövetkező
eseményt jövendöl meg, hanem olyan embernek, aki az időn is kívül áll.35
A melankolikust a filozófussal, a költővel és a jóssal összekapcsoló antik hagyományt a melankóliának mint testi tünetnek az abszolutizálása váltja fel,
a négy fő temperamentumot meghatározó tipológia az orvostudományi diskurzusnak is része lesz, és csak 1628-ban, a vérkeringés felfedezésével döntik meg a nedvelmélet természettudományos alapjait. 36 Míg egy, az 1760-as
években magyar nyelven megjelent diaetetikai munka 37 a négy temperamentumról szóló fejezettel indul, addig Toldy Ferenc diaetetikai kézikönyve már
nem beszél ezekről. Toldy természettudományos műveltségének korszerűségét figyelembe véve ez egyáltalán nem meglepő. Egyik recenzense szerint
ugyanis Schedel Ferencnek a Physiológia pulsus című értekezése a „leghíresebb írókra való gyakor hivatkozásokkal" van tele, méghozzá oly móddal,
hogy „sehol avúlt előítéletekhez való idétlen ragaszkodást... észre venni nem
lehet." 38 A különböző temperamentumok megállapítása mint bármiféle
egyéb orvosi kezelés alapja, már nem része a Toldy által használt orvosi
módszereknek, az orvostudomány történetének azonban igen. A melankólia - mint a lelki megbetegedés egy fajtája - egyéb kontextusban jut szerephez a kortárs orvosi diskurzusban. 1821-ben Bódogh Mihály jelentet meg ta34 Bajza József és Toldy Ferenc levelezése, i.m. 17.
35 Főidényi F. László: Melankólia. Budapest, Akadémiai, 1992. 23.
36 uo. 10-46.
37 A jó egészség megtartásának módjáról. Szemelvények Mátyus István Diaetetica valamint 0
és új Diaetetica című műveiből. Budapest, Magvető, 1989.
38 Prof. Hecker recenzióját ismerteti: Bugát Pál. Tudományos Gyűjtemény, 1830. XI.
118.
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nulmányt a Tudományos Gyűjteményben: Próba tétel a Mesmerismus avagy
a Magnetismus Theoriájában címmel, amelyben a „mágnesálom" különböző
„grádusaival" foglalkozik. A témáról értekezők egyébként - Bódogh is, s a
később említendők is - a fiziológia doktorai, s a mágnesálom második fázisáról azt jegyzik meg, hogy ekkor „a világos látás elnyomott", a képzelődés,
az emlékezet és a fantázia veszi át a helyét. Ezt az állapotot Bódogh a
„melancholiás zavarodottságú betegség" legfelsőbb fázisához hasonlítja,
amely azonban a költői képzeletet szerencsésen stimulálja. Kotzebue példáját említi, aki egyik munkáját hasonló állapotban írta, és aki így vall erről:
„soha sem az előtt sem az után nem ömlött reám a' gondolatoknak 's képeknek ollyan bősége mint akkor, 's azt hiszem, hogy tagadhatatlanul vágynák
ollyan betegségek, mellyekben a lelki tehetségek felmagasztalódnak." 39
Az általános mágnesi álom negyedik fázisában következik be a „jövendő
és a távolvaló" érzékelése, amikor a mágnesalvó akár távol lévő emberekkel
is képes gondolatban kapcsolatot teremteni, és különös látomásai támadhatnak a jövőben bekövetkező eseményekről. 40
A kortárs ismeretterjesztő és a kifejezetten szakolvasóra számító orvostudományi munkáknak magnetizmussal kapcsolatos írásait tanulmányozva az a lehetőség vethető fel, hogy az irodalomról szóló beszéd alakulására hatással lehetett annak nyelvhasználata. Amikor Toldy „jóstehetséget", „villanyfolyamszerű" hatást, „titokszerű kölcsönhatást" emleget, akkor olyan nyelvet beszél,
amely legitim módon része a korabeli tudományos diskurzusnak, kevésbé tudományos formáiban pedig hihetetlen népszerűségnek örvend. 41 Kölcsey Levelek a
mesmerismusról című írásában az ismeretek három fő osztályát különbözteti
meg: elsőként az érzés vagy értelem alá tartozókat, másrészt az érzés és értelem feletti tárgyakat, harmadrészt pedig azokat, amelyek a titkokkal teljes természetből forranak ki, de olyan kútfejekből, hová még tapasztalás nem jutott.42
Kölcsey a mesmerizmust ez utóbbihoz sorolja, hatását a betegre pedig Klug
alapján a következőképpen írja le: „végre kilép a jelenlétnek szűk határaiból, a
múltba a távolba a jövendőbe néz, saját sorsát, a vele összefüggésben lévőknek
sorsát, akaratját, magában tartott gondolatját, szóval minden testi és lelki affectióit megérzi, egy boldogult léleknek nyugalmával és tiszta érzelmeivel bír, s
39 Bódogh Mihály: Próba tétel a Mesmerismus avagy a Magnetismus Theoriájában. Tudományos Gyűjtemény, 1821. III. 30.
40 uo. 35.; valamint Lenhossék Mihály: Az állati Magnetismus' rövid rajzolatja. Tudományos Gyűjtemény, 1817. X. 27.
41 Világirodalmi példáihoz lásd: Szegedy-Maszák Mihály: Fejlődési szakaszok Kölcsey világszemléletében és költészetfelfogásában. In: uő.: Világkép és stílus. Budapest, Magvető,
1980. 132-136., 546-547. A téma hazai szépirodalmi feldolgozását lásd Kuthy Lajos
Hazai rejtelmek című regényében. A kortársak tájékozottságára jellemző, hogy Erdélyi János az Egy századnegyed a magyar szépirodalomból című tanulmányában a „lélektan és a tudomány adatainak" elferdítését látja benne: Erdélyi János válogatott művei.
Budapest, Szépirodalmi, 1986. 437.
42 Kölcsey Ferenc: Levelek a mesmerismusról. In: Kölcsey Ferenc összes művei. Budapest,
Franklin-társulat, é.n. 505.
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úgy tetszik mintha kebelében valamely más, valamely ismeretlen életnek magvai indulának virágzatba."43 Kölcsey csodálatosnak nevezi a jelenséget, de
olyan csodának, melyről „nem kevés tekintettel és hitellel", „tudománnyal" és
„józan ésszel" bíró emberek tettek bizonyságot; ugyanakkor nem rejti el kétségeit Mesmer tanait illetően, amelyek a század harmincas éveiben már csak
mérsékelt sikert arattak. O volt az, aki a testben „delejességet" fedezett fel,
amely kívülről, mágnesekkel befolyásolható, ezekbe viszont a magnetizáló kezeiből árad a delejesség, majd idővel arra a következtetésre jutott, hogy elégséges már a koncentrált akarat is, hogy a mágnes fluiduma az orvosból a betegre átkerüljön. Az orvostörténeti irodalom ezt úgy értékeli, hogy Mesmer érdeme a hipnózissal és a telepátiával kapcsolatos jelenségek megfigyelése, ám arra is utalnak, hogy alkalmat szolgáltatott a miszticizmus térhódítására. 44
A kortárs orvosi és ismeretterjesztő kiadványokban viszont annak ellenére
kapott helyet a jelenség vizsgálata, hogy Mesmer tanai túlságosan misztikusnak tűntek. Bugát Pál 1830-ban a Tudományos Gyűjteményben számolt be
egy berlini klinikán tett látogatásáról, ahol kiváló ajánlásokkal kereste fel
a Mesmer-tanítványként elhíresült Wolfart doktort. Bugát gyanúsnak találta,
hogy a híres doktor előadásokat tartott neki a mesmerizmus gyógyító hatásáról, ám folyamatosan elnapolta a tervezett bemutatót. Bugát a mesmerizmussal kapcsolatosan a korabeli berlini közvéleményt három csoportra osztotta:
akik tagadják és kételkednek, akik vakon bíznak benne és az „arany középút követői", amely Bugát szerint ebben az esetben is a leghelyesebb felfogás.
Mesmer tanai tehát devalválódhattak, de magát a jelenséget létezőnek könyvelte el, még akkor is, ha nem tudta megmagyarázni. „A 'ki tehát az ellenkezés indulatjától vezéreltetve annyira megy, hogy az állati Magnetismust chimaerának kiáltja - írja Bugát - , soha nem figyelt illendőkép az emberi természetnek tulajdonságaira, mert ezen viszonyos behatásnak, a' társaságos élet
mindennapi scénáiba ezer meg ezer példái vágynák." 45 Számos példát idézhetnénk arra vonatkozóan, hogy a jelenség éppen rejtélyei miatt jelentett kihívást az orvostudomány számára, miközben igényt tartottak a kísérleti igazolhatóságra és az idegpályák működésével próbálták megmagyarázni. Azok,
akik nem képesek elfogadni a jelenséget 46 - csak azért, mert még nincs rá elfogadható magyarázat - ahhoz a madárhoz hasonlíthatóak, aki „csőrét a homokba rejti, hogy ne lássa amit látni nem akar."47 A Toldy és Bugát szerkesz-

43 uo. 505.
44 Mayer Ferenc Kolos: Az orvostudomány története. Budapest, Téka, 1988. 220.;
McGrew, i.m. 197-200.
45 Bugát Pál: Tudósítások külföldről. Tudományos Gyűjtemény, 1830. IV. 76-77.
46 Például: Hauka Antal: A XIX. század gyógyászatja. 1842.
47 Bódogh Mihály: Próba tétel a Mesmerismus avagy Magnetismus Theoriájában. Tudományos Gyűjtemény, 1821. III. 4.; Einstein: Az alvajárásról és ennek okairól. In: Magyar
orvosok és természetvizsgálók 1847. évi Sopronban tartott nagygyűlésének történeti vázlata
és munkálatai. Pest, 1863. 119.; Gárdos: A szellemtanról, vagyis az állati magnetismusról.
uo. 120.
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tette Orvosi Tárban Bugát 1832-ben recenzálta Hanák Mihály egyik munkáját, amelyben a szerző a mágnesi álom lehetséges voltát kívánta igazolni,
a recenzens számára egyébként meggyőzően. Hanák Kölcseyhez hasonló
módon írja le a mágnesi álom hatását. A mágnesalvó látja a jelent és a múltat, ugyanakkor mintegy prófétai lélekkel a „jövendő történetébe is belát." 48
A mágnesálom gerjesztése különleges képességeket kíván, míg a mágnesalvóról azt jegyzi meg, hogy „[ájlmában énekel és éneke némileg versmértéket mutat és költői lelkesedést." 49 Betegeiről azt is tudni véli, hogy óriási távolságokat áthidalva képesek másokkal kapcsolatot teremteni.
Toldy Vörösmarty-utalásai a mai olvasó számára misztikusnak tűnnek,
a magnetikus jelenségek korabeli leírásával viszont látványos hasonlóságot
mutatnak. Dolgozatommal azt próbáltam igazolni, hogy a korabeli orvosi
diskurzusban, a „kórbonctan virágkorában", a magnetizmus nem a misztika
elvetendő jelenségei közé tartozott, h a n e m olyan létező és vizsgálandó
„tény" volt, amelyre n e m sikerült megfelelő magyarázatot találni.
Toldy irodalomtörténeteiben egy kontaminált beszédmód lehetőségével kell
számolnunk, a természettudományos allúziók, a biblikus nyelvhasználat és
az antik kultúrtörténeti hagyomány jelenlétével. Bár nem állíthatjuk, hogy
Toldy a történeti változás jelenségére természettudományos magyarázatot
adott, a villamosság az irodalmi eszmék terjedésének azóta is használt metaforája. Kazinczy és kora című befejezetlen monográfiájában így fogalmaz
„irodalomtörténetírásunk atyja": „A dicsőség a század hetedik évtizedéé.
S megfogant és bár lassan, terjedezett mint a következő évtizedek mutatták.
A levegőben vala az, mint a villany, mielőtt a villámlások jelenlétét bizonyítják."50 Egy másik írásában az újjászületett nemzetet „átvillanyozott nemzeti testként" 51 jeleníti meg. A fizika hasonlatai ezek vagy inkább a magnetizmuséi? Aligha lehet egyértelmű a válasz. Annyi azonban bizonyos, hogy irodalomtörténet-írásunk Toldy örökségét folytatja, amikor a „levegőben van"
kifejezéssel él, még akkor is, ha ma már idézőjelbe téve használja.

48
49
50
51

Orvosi Tár, 1832/7-8, 255.
uo. 271.
Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora. Budapest, Szépirodalmi, 1987. 74.
Toldy Ferenc: A magyar irodalom legújabb koráról. 1772-1872. i.m. 169.
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Szajbély Mihály

Táj élmény és eposzi invokáció
avagy kis útikalauz a Völgység
tündér országába és a Sár róna vidékére

A fiatal Vörösmarty szívesen szabálytalankodott. Szívesen kevert lírát az
epikába, személyes fájdalmat a régmúlt megidézésébe, szívesen tette látomásossá a tájat, noha az iskolában még ő is pontosan megtanulta az éppen
nem látomásos klasszicista tájleírás, a pictura szabályait. Szauder József szerint egyébként ezek meglehetősen lazák voltak: míg az iskolás költészet másik fajtájánál, a sententiánál a diáknak pontos szamárlétrát kellett követnie az
adott bölcsesség megformálásában, addig a pictura szerzőjének a kezét nem
kötötték hasonló előírások. 1 A korabeli picturákat tanulmányozva azonban
(melyeknek könnyen elérhető, ideáltipikus gyűjteményét tartalmazza a Csokonai kritikai kiadás első kötete, 2 de amelyek ott vannak a gimnazista Vörösmarty első költői próbálkozásai között is),3 ez a megállapítás némi árnyalásra szorul. A korabeli leíró költészet a gyakorlatban ugyanis - lett légyen
szó akár tájak, természeti jelenségek vagy emberek bemutatásairól - mindig
ragaszkodott a látvány egyes mikroelemeinek aprólékos ábrázolásához. Az
elemek egymáshoz való viszonyát, mondjuk egy táj alkotórészeinek egymáshoz képesti elhelyezkedését, közelebbi vagy távolabbi voltát, esetleges egymást-takarásukat viszont nem vagy csak alig néhány ponton tette világossá.
A mikroleírások kötelező volta szabad variálásuk lehetőségével kiegészülve
pedig egyszerre jelentett szabadságot és kötöttséget: a szerző egyrészt szabadon bánhatott anyagával, másrészt csak szabadon bánhatott vele: a perspektivikus ábrázolást, mely az elemek végleges helyének a kijelölését követelte volna, a műfaj már nem viselte el.
Különösen szembeötlő ez, ha a felvilágosodás korának picturáit Petőfi tájleíró költeményeinek ismeretében, hogy úgy mondjam, azok „perspektívájából" vesszük szemügyre. Akár játszhatnánk is egy kicsit, például azt a fel-

1

Sententia és pictura (A fiatal Csokonai verstípusairól). In: Szauder József: Az estve és Az
álom. Felvilágosodás és klasszicizmus. Budapest, 1970. 156-198.
2 Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Költemények I. (1785-1790) S. a. r.: Szilágyi Ferenc.
Budapest, 1975.
3 Vörösmarty Mihály összes művei. Kisebb költemények I. (1826-ig) S. a. r.: Horváth Károly. Budapest, 1960.
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adatot adhatnánk néhány rajz szakos hallgatónak, hogy a versben foglalt információk alapján vessék papírra minél pontosabban Az alföld Petőfi által
ránk hagyományozott táját. Az elkészült munkák, legalábbis ami az alapelemek egymáshoz képesti elhelyezkedését illeti, valószínűleg nagyon hasonlítanának egymáshoz. Petőfi tudniillik mindjárt a vers elején világossá teszi
a nézőpontot, a madártávlatot (Felröpülök ekkor gondolatban / Túl a földön felhők közelébe), majd mélységében, egymáshoz képesti elhelyezkedésük viszonylatában mutatja be a táj egyes elemeit: A tanyáknál... - szomszéd nádasokból - A tanyákon túl a puszta mélyén ... csárda - A csárdánál törpe nyárfaerdő
- Ott tenyészik a bús árvalányhaj - Messze, hol az ég a földet éri... A rajzoló tehát pontosan meghatározott nézőpontból, világos intenciók nyomán dolgozhat. Ha viszont mondjuk Csokonai Vitéz Mihály A' mező című picturája
alapján kellene az ott ábrázolt tájat papírra vetnie, már sokkal nagyobb
arányban kellene képzeletére hagyatkoznia. Csokonai Vitéz ugyanis csak általános utalószavakat használ (itt, amott, másutt stb.), melyek éppen a festőállvány helyéről, illetve az egyes elemek egymáshoz képesti elhelyezkedéséről nem árulnak el semmit sem. A rajzok tehát minden bizonnyal meglehetősen különböznének egymástól, hacsak az alkotók a vers tulajdonképpeni
intenciójához ragaszkodva (és a játékos feladatot megtagadva) nem hoznának létre az egyiptomi falfestményekre és egyes szecessziós festők képeire
emlékeztető módon mindenféle perspektívát nélkülöző, mélységek nélküli,
a közel és a távol kérdéséről semmit el nem áruló képeket.
A picturát alkotó korabeli iskolás verselők szabadság által korlátozott szabadságát tehát a mikroleírások szabad elhelyezése és variálása jelentette.
Legószerű elemekből összeállított művek jöttek így létre, melyek ugyan egyféleképpen összerakva maradtak ránk, de amelyeket a játékos kedvű mai olvasó akár szétszerelhet és más módon újra összerakhat, új verset (hasonlót
és mégis mást) hozva létre így a maga kedvére és szórakozására. Megtehetjük ezt Csokonai Vitéz említett versével is (bal oldalon a Csokonai Vitéz,
jobb oldalon az általam összerakott szöveg olvasható):
Ez áldott környéknek termékeny kebele
Hány javával van a' Természetnek tele
Sőt a' mi egy kedves tárgya a' nézőnek
Hány ékességei vágynák e mezőnek
E' gyöngyei ki rakott mezőnn estve reggel
A' madárkák zengő contzertje seregei
E pásitot melly zöld köntösét őltözi
Egy fojó víz nyájas habjával öntözi
Amott egy lejtős hegy valamint a' deli
Cédrus, magoss fejét az égig emeli
Ebben van az arany, a' fösvény bálványa
Mellyet a' természet mély tömlötzbe hánya
Másutt a' forrásnál egy mohos kőszálnak
Töviben a' játtzó báránykák ugrálnak
A' Juhász köztök áll 's hangos furuáját
Elővévén fújja keserves nótáját

140

Valóban egy titkos de hatalmas kéznek
Remek munkáira itt szemeim néznek.
E pásitot melly zöld köntösét őltözi
Egy fojó víz nyájas habjával öntözi
Másutt a' forrásnál egy mohos kőszálnak
Töviben a' játtzó báránykák ugrálnak
A' Juhász köztök áll 's hangos furuáját
Elővévén fújja keserves nótáját
Északról sok rendel merész tserfák álnak
'S a' gyakran ki ütő szél ellen strázsálnak
És ha Észak mérges szelei omolnak
Ellenek ki álván tüzesenn hartzolnak
Amott egy lejtős hegy valamint a' deli
Cédrus, magoss fejét az égig emeli
Ebben van az arany, a' fösvény bálványa
Mellyet a' természet mély tömlötzbe hánya

Itt van a' szántó is, 's mély barázdát forgat
A' mellynek hantjára öröm könyvet csorgat
E gyors szántó vető főidének mellette
Egy gazda virágzó kertjét építette
Mellyben minden táblát a' kertésznek keze
Zöld bársony hantokkal körűi meg prémeze
Hol a' laurusok a' Hérosi főnek
Ékes tzímerei, mosojogva nőnek
Északról sok rendel mérész tserfák álnak
'S a' gyakran ki ütő szél ellen strázsálnak
És ha Észak mérges szelei omolnak
Ellenek ki álván tüzesenn hartzolnak
Valóban egy titkos de hatalmas kéznek
Remek munkáira itt szemeim néznek.

Itt van a' szántó is, 's mély barázdát forgat
A' mellynek hantjára öröm könyvet csorgat
E gyors szántó vető főidének mellette
Egy gazda virágzó kertjét építette
Mellyben minden táblát a' kertésznek keze
Zöld bársony hantokkal körűi meg prémeze
Hol a' laurusok a' Hérosi főnek
Ékes tzímerei, mosojogva nőnek
E' gyöngyei ki rakott mezőnn estve reggel
A' madárkák zengő contzertje seregei
Sőt a' mi egy kedves tárgya a' nézőnek
Hány ékességei vágynák e mezőnek
Ez áldott környéknek termékeny kebele
Hány javával van a' Természetnek tele

Vörösmarty Mihály zsengéi között hasonló terjedelmű és tisztán megformált tájleírást ugyan n e m találunk, de hogy a mikroábrázolások szerepe és
egymáshoz való viszonya nála sem tér el felvilágosodás kori elődje költői
gyakorlatától, azt bizonyíthatják A havazó télnek szele... kezdetű versének első sorai (bal oldalon ezúttal is az eredeti, jobb oldalon az általam összerakott
vers olvasható):
A' havazó télnek szele kezdi lezárni folyóink'
Arjait, és jegesül a' hegyek ormin hava
Már a' czimeres Híd nem rengeti annyi utasnak
Tagjait, hol kotsizott Pest 's Buda kénye szerént.
A Duna szőke vizén nem eveznekel annyi hajósok
Őketis a' télnek mord szele rettegeti.
Partra tolatnak hajók, csikorogva körűitök haladnak
A' jegek és ropogó zajjal omolnak alá.
Még egyedül járják a' víz esméretes útját
A' kész révészek, bátran evezve hajón.

A Duna szőke vizén nem eveznekel annyi hajósok
Őketis a' télnek mord szele rettegeti.
Még egyedül járják a' víz esméretes útját
A' kész révészek, bátran evezve hajón.
Már a' czimeres Híd nem rengeti annyi utasnak
Tagjait, hol kotsizott Pest 's Buda kénye szerént.
A' havazó télnek szele kezdi lezárni folyóink'
Arjait, és jegesül a' hegyek ormin hava
Partra tolatnak hajók, csikorogva körűitök haladnak
A' jegek és ropogó zajjal omolnak alá.

Jól megfigyelhető, hogy az idézett tíz sort ebben az esetben öt, egyenként
két-két soros mikroleírás alkotja, melyek egyébként nem csupán a Vörösmarty, illetve az általam választott sorrendben illeszthetők egymáshoz, hanem tág teret engednek a további játszadozásnak is, anélkül hogy a zajló
Duna környékének tája ezáltal megváltozna. Az elemek sorrendjének felcserélése nem zavarja a pictura-rész kapcsolódását sem a vers második felét alkotó sententiával, mely az idő múlásának ősi témáján elmélkedik az új esztendő beköszöntése alkalmából. A pictura- és a sententia-részt összekötő
két sor ugyanis a költemény első részének bármelyik kétsoros egységéhez
kapcsolható:
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A' havazó télnek szele

Már a' czimeres Híd nem A Duma szőke vizén

[kezdi lezárni folyóink'
Arjait, és jegesül a'
[hegyek ormin hava

[rengeti annyi utasnak
Tagjait, hol kotsizott
[Pest 's Buda kénye
[szerént.

[nem eveznekel

[csikorogva körúltök

[annyi hajósok

[haladnak

Oketis a' télnek mord
[szele rettegeti.

Partra tolatnak hajók,

A' jegek és ropogó
[zajjal omolnak alá.

Még egyedül járják
[a' víz esnéretes
[útját
A' kész révészek,
[bátran evezve hajón.

A1 mikor esztendőnk nagy üdőnek tágas ölébe
Viszsza kerül, s1 más év kezd leforogni során.
O halad! és mi heves zengéssel verseket írunk!
Nem tudjuk, miket hoz majd lefolyása nekünk.
Ám ha nem is tudjuk, tiszteljük örömmel azomban
Eljöttét, nyerjünk ösztöne által erőt.
Vizsgálgatva miket tettünk folytával az évnek
Roszszúl, vagy melly jót végzeni elmulatánk
Induljunk munkára kegyével az Isteni Várnak
A1 jámbor szeretet viszszanozási között.
Én pedig óhajtván, hogy ez évet boldogan éljed
Más többekkel együtt, 's élj az örömnek ölén
Tisztellek, 's köszönöm, hogy Ötsémnek dolgait híven
Meg jegyezéd, 's gondod volt kiterülve reám.
A vastagon szedett két sor persze nem csupán elvileg kapcsolódhat, hanem bizonyos késleltetéssel valóban kapcsolódik is a megelőző két-két soros egység mindegyikéhez. Ennek köszönhetően alakul ki a pictura-rész
alapvetően retardáló szerepe a vers szerkezetének egészében. A költemény
hangulata, vagy ha úgy tetszik, retorikája, persze megváltozik azáltal, hogy
a táj mely alkotóeleme kerül előre vagy hátra e késleltetéses rendszerben. Az
elemek variálása, pontosabban a különböző variációk szembesítése így hatásos eszköz lehet a költő kezében. Az érett Vörösmarty már élt is vele; legismertebb példája ennek a Szózat felütése, illetve zárása:
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az 's majdan sírod is,
Melly ápol 's eltakar.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, 's ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A' nagy világon e' kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors' keze:
Itt élned, halnod kell.

A' nagy világon e' kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors' keze:
Itt élned, halnod kell.
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A pictura-rész késleltető szerkesztésmódja pedig (más versek mellett) A vén
cigány szakaszainak válik alapvető építőelemévé:
Húzd rá czigány, megittad az árát,
Ne lógasd a lábadat hiába;

Mit ér a gond kenyéren és vizén,
Tölts hozzá bort a rideg kupába.

[mert:]
Mindig igy volt e világi élet,
Egyszer fázott, másszor lánggal égett;
Húzd, ki tudja meddig húzhatod,
Mikor lesz a nyűtt vonobul bot,
Sziv és pohár tele búval, borral,
Húzd rá czigány, ne gondolj a gonddal. 4
A példákat szinte találomra választottam ki, de talán ennyi is elegendő
annak érzékeltetésére, hogy a megoldások, amelyekre az iskolai versgyakorlatok során talált rá Vörösmarty, milyen szervesen épültek bele később életművébe. E tekintetben a párhuzamosság Csokonai Vitéz Mihály költészetének alakulásával, melyet Szauder József tárt fel emlegetett szép tanulmányában, egészen nyilvánvaló. Amint nyilvánvalóak a különbségek is: a szerves
formában gondolkodó, romantikus Vörösmarty már nem legószerűen illeszthető, kész egységeket vett át diákkori költészetéből, mint az Egy város
leírása című verséből Konstancinápolyt formáló felvilágosodás kori költőelődje, csupán egyes szerkezeti megoldásokat. S e szerkezeti megoldások sem
a hagyományos értelemben vett pictura részeit képezik többé, hanem
a konkrét látványtól elszakadó, látomásos költői világ megteremtésében játszanak fontos szerepet.
Kitűnik ez az 1820-as és az 1830-as évek fordulóján született két kiseposznak, a Széplaknak (1828) és A két szomszédvárnak (1831) a Völgységbe, illetve a Sár vidékére vezető invokációja esetében is. Míg a Szózat előbb idézett
sorai azt példázták, hogy a mikroelemek alkalmazásában rejlő variációs lehetőség, most már függetlenedve a leíró költészettől, miként kapott helyet
az érett Vörösmarty költészetében, A vén cigány pedig egyféle retardáló szerkezeti megoldás továbbélésére utalt, addig e munkák esetében maguk a tájleírások, pontosabban a tájleírások átalakulása kelthet figyelmet.

4 A vén cigány retardáló szerkezetéről részletesebben írtam Előreutalás és késleltetés
Vörösmarty két versében című tanulmányomban. In: „Ragyogtmk tettei..." Tanulmányok
Vörösmartyról. Szerk.: Horváth Károly, Lukácsy Sándor és Szörényi László. Székesfehérvár, 1975.
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Az iskolai költészet klasszicista picturáira A két szomszédvár vihar utáni
békés alkonyatot idéző invokációja emlékeztet jobban. A mikroelemek dominanciája itt is kétségtelen; egy részük, a zsengékhez hasonlóan, akár helyet is cserélhetne egymással:
Még egyszer fölemelte szavát Sár' róna vidékén
'S hosszú nyögésekkel, mineműk a haldoklóé,
Megszűnt a' zivatar. Csendes lön mélyen az alkony
És kijövének az alkonynak szeretői. Csapongva
'S földet korholgatva röpült a' fecske magányos
Andalgásaiban 's eleségül gyenge fiainak
Kis férgekre 's fűben pihenő bogarakra vadászott.
Hallott a' dongó' buta kóborlása is a' mint
Meg-megütődve rideg hangját elszegte koronként
'S lomha nehéz szárnyakon szomorű zúgással odább
[kelt.
Melly rémülve buvék, hallván a' dúlakodó vészt,
Zöld kapujánál ült immár a' kis tücsök és víg
Társaival vígan feleselt egyhangú dalokban.
Messze pedig, hol völgyeiben maradozva foly a' Sár,
'S késő habjai közt resten nyújtózik az omboly,
Bús panaszát az úszók' négylábú serge zokogta,
'S a vizek' országát idegen hangokkal ijesztvén
A' bikatorku bölöm durván felbőge; csak embert
Nem látott e'táj.

Még egyszer fölemelte szavát Sár' róna vidékén
'S hosszú nyögésekkel, mineműk a haldoklóé,
Megszűnt a' zivatar. Csendes lön mélyen az alkony
És kijövének az alkonynak szeretői. Csapongva
'S földet korholgatva röpült a' fecske magányos
Andalgásaiban 's eleségül gyenge fiainak
Kis férgekre 's fűben pihenő bogarakra vadászott.
Melly rémülve buvék, hallván a' dűlakodó vészt,
Zöld kapujánál ült immár a' kis tücsök és víg
Társaival vígan feleselt egyhangú dalokban.
Hallott a' dongó' buta kóborlása is a' mint
Meg-megütődve rideg hangját elszegte koronként
'S lomha nehéz szárnyakon szomorú zúgással odább
[kelt.
Messze pedig, hol völgyeiben maradozva foly a' Sár,
'S késő habjai közt resten nyújtózik az omboly,
Bús panaszát az úszók' négylábú serge zokogta,
'S a vizek' országát idegen hangokkal ijesztvén
A' bikatorku bölöm durván felbőge; csak embert
Nem látott e'táj.

A variációk számát azonban erősen behatárolja, hogy az összesen négy mikroelemből álló rész első és utolsó eleme kötött, mivel kezdete és vége a hexameteres sorok (a 4., illetve a 18.) utolsó előtti hexameterének két rövid tagja közé esik:
- w w l - w w l —
l - w w l - w l l w
I - És kijövének az alkonynak szeretői.
Csapongva
- w w I- w w I —
I- I- wII w I - A' bikatorku bölöm durván felbőge; csak embert
Ebből viszont az is következik, hogy a pictura-rész (nevezzük így) a versforma csonkulása nélkül akár kihagyható lenne:
Még egyszer fölemelte szavát Sár' róna vidékén
'S hosszú nyögésekkel, mineműk a haldoklóé,
Megszűnt a' zivatar. Csendes lön mélyen az alkony
- w w I- w

w

I —

I - w w

I - wl IW

I -

És kijövének az alkonynak szeretői; csak embert
N e m látott e' táj. —

144

-

Az így kialakított szöveg láttán belátható, hogy nem csorbul az invokációt alapvetően meghatározó szerkezeti elem, a vihar után újjáéledő, apró
mozgásokkal telítődő, ugyanakkor minden emberre utaló jelet nélkülöző
természet által keltett ellentét sem. A mikroleírások ugyanis az alkonynak
szeretői szókapcsolatot bontják ki; szerepük az értelmezéssel (megnevezéssel) egybekötött retardáció. S ha előbb nem, e ponton világossá válik az is,
hogy a Vörösmarty által festett táj (szemben a klasszikus picturával) a benne meginduló mozgások nyomán válik látomásosan láthatóvá. Másként fogalmazva, a leírás menetét a mozgások szervezik: a földet azért látom, mert
súrolja a fecske, a füvet azért, mert bogarakat és tücsköt rejt, a völgyet azért,
mert benne folyik a patak, a hínárt azért, mert folyásának irányába igazítja
a víz; az pedig, hogy a dongó minek ütődik neki, végképpen a képzeletemre van bízva. A felvilágosodás korának picturáihoz hasonlóan a felvillantott
elemek tájbeli elhelyezkedése, egymáshoz való térbeli viszonya itt sem világos. Világos viszont szerepük: a csupán megérzékített táj képlékeny közvetítő közegévé (Niklas Luhmann-i értelemben médiumává 5 ) válik a benne zajló mozgásoknak és hangoknak, melyek közül egyedül az emberi mozdulatok, emberek által keltett zajok hiányoznak.
Hasonló értelemben, de eltérő módon médiummá válik a táj a Széplak invokációja esetében is. A propositiós eljárásnak itt már nincsen nyoma, a korábban idézett picturákhoz hasonló módon és eredménnyel e kiseposz bevezető sorai nem szedhetők szét és nem szerelhetők össze. A Völgység tündér
tájának megidézése egyrészt az elbeszélő elégikus életérzésének kifejezéséhez biztosít közeget, másrészt az elbeszélendő történet helyszínét mutatja
be. A kettő persze nem feltételezi egymást, az utóbbihoz nem lenne feltétlenül szükség az előbbire; más szóval az epikus (objektív) költészet múzsája
nem követeli meg, sőt a klasszicista poétikák szerint egyenesen ellenjavalja
az elbeszélő szubjektív (lírai) érzelmeinek kinyilvánítását. Amit Vörösmarty
a Széplak invokációjában tesz, az akár úgy is értelmezhető, mint e klasszicista szabály problematizálása, mint ellene való lázadás.
Téged is, oh Völgység! az idő kiragadjon-e tőlem,
Szóljak-e mindenről, ha dal ébreszt, csak ne te rólad?
És ha neved zendül nagy késő korra lejutván,
Senki ne tudja, hogy olly szentté lett tájad előttem?
Hogy fiatalságom' tündér országa te voltál?
A műfajokat szabadon keverő romantikus költő számára azonban a legfőbb problémát már nem a műfaji szabályok áthágása, hanem saját, az idő
múlásának és vele a feledékenységnek kitett szubjektuma jelenti. Nem csupán az idézett rész első sora bizonysága ennek, hanem az invokáció a maga

5 Niklas Luhmann: Das Medium der Kunst. Delfin, No. VII. (1986) 6-15.
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egészében, melynek szerkezetét alapvetően a jelen-múlt ellentéte alakítja.
Az idő futását fejezi ki mindjárt az első nyolc sor szimmetrikusan szerkesztett monumentális hasonlata:
Mint zaj elől fut az erdőnek fejedelme, az alban
Fölriadott szarvas, 's csörtetve az őszi levél közt
Mind addig viszi büszke fejét hátára hajoltan,
Míg vég rengetegét szaladással eléri Bakonynak:
Úgy az idő fut lelkem elől 's vágyaimnak előle;
Elrohan a' feledés honjába, hol a' patak immár
Nem csörög, ősz partján a' fáradt szép Rege szúnnyad,
'S a rokon Alomnak szó nélkül nyugszik ölében.
A tulajdonképpeni értelemben vett tájleíró sorok az elmúlt ifjúság völgységi
táját idézik:
Halmaidat koszorúzza borág, koszorúzza tetődet
Százados erdőség; köztök, mint égi maradvány,
Nyúlnak el a' völgyek, fiatal szépséggel igézők
A jelen idejű igék ugyanakkor a táj állandóságát jelzik: az ifjúság egykor volt
tündér országának díszletei változatlanok, s éppen ez által hathatnak a feledékenység ellen:
Ott mikor elfáradt testem nyugalomra hanyatlik,
Lelkem az ifjúság' képét öltözve magára,
Ábrándozva bolyong egyedül a' csörge pataknál,
'S szárnyain ismét a' szerelemnek hordja bilincseit,
'S hordja szelíd kötelét az elomló szőke hajaknak.
A Völgység változatlan formában létező tájára való visszatérés tehát meghosszabbítja az emlékezetet, megidézhetővé teszi az egykor volt szerelmet.
Ezzel pedig a jelen-múlt ellentétére épülő elégia konkretizálódik: a hajdani
reményeknek a jelen reménytelenségével való szembesülése mögött a szerelmi boldogságról való végérvényes lemondás áll.
Az idő múlására való utalás, a régmúlt értéktelített idillként való megidézése és szembeállítása a jelen értékvesztett sivárságával persze a költészet
legősibb közhelyei közé tartozik. A Széplak elbeszélője számára azonban
n e m csupán, sőt nem elsősorban az idő visszafordíthatatlansága, a személyes aranykor visszahozhatatlan múlttá válása jelent problémát, hanem az,
hogy az aranykor múltként való felidézhetőségét (azaz magát az elégiát)
ugyancsak veszély fenyegeti. A Völgység változatlan formában létező tájának médiuma viszont az emlékezet megformálásához anyagot biztosít, s ily
módon a múlt megőrzésének zálogává válik. Ezért zárulhat az invokáció
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a következő dacos, az értékvesztett állapoton a költészet segítségével mégiscsak felülemelkedő sorokkal:
De te nevezve maradsz kedvemben búmban egyenlőn
Legkésőbb napomig, 's melly tájadon őrzi regéit,
Állni fog emiekeim közepett' a széplaki bús rom.
S miután a narrátor ily módon a kiseposz invokációjában az elbeszélendő
történet táját saját tájává áthasonítva mutatta be, megnyílik a tér az epikus
költészet múzsája számára, következhet Ugod és Zenedő története.
Előadásomnak ezzel tulajdonképpen a végére is értem. Persze, ha nem Vörösmarty-emlékülésen lennénk, hanem mondjuk Vajda János-konferencián,
akkor csak most kezdenék el arról beszélni, hogy Vajda Nyári dél című versében Vörösmartyhoz hasonlóan médiumként használja a tájat, ugyanakkor
az elégiához vezető kétpólusosság (a táj és a költő) nyomaiban sem mutatkozik nála, a cím pedig nem is követel feltétlenül táj leírást, s a vers táj helyett egy pillanatot rögzít, melyhez csupán eszközül használja a tájból felvillantott elemeket. A sor folytatható lenne más költők más alkotásaival, míg
csak a költői tájmegjelenítések megjelenítései a magyar tájleíró (tájélményt
hasznosító) költészet nagy közös tájává nem rendeződnének. Hogy picturaszerűen-e vagy szerves formát alkotva, az már a tájakra figyelő első
rendbéli megfigyelők teremtett tájaira figyelő második rendbéli megfigyelő
megfigyelői pozíciójának a kérdése.
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Kappanyos András

Az avantgárd Vörösmarty
Ha Vörösmarty Mihály az emberi élet legvégső határáig élt volna, megérhette
volna a történeti avantgárd kezdeteit. Ebben az esetben sem valószínű, hogy
igazi avantgárd szerző válhatott volna belőle, hiszen más évszázad fia volt, és
az avantgárd által érintett nagyjaink, mint József Attila, Illyés, Déry vagy
Remenyik számára is éppen az elindulást, és nem a megérkezést jelentette az
avantgárd. Más léptékben ugyan, de ugyanez magáról Kassák Lajosról is elmondható.
Ha az avantgárdot történeti kategóriának tekintjük, egyetlen módon tehetjük értelmessé a címben foglalt paradoxont: ha megvizsgáljuk, milyen Vörösmarty-hatás lelhető fel a magyar avantgárd költészetben. Egy szellemtörténész
könnyen megtalálná a kapcsolatot a romantika és az avantgárd között, hiszen
az avantgárd éppúgy a modernizmus irracionális arca, ahogyan a romantika
végső soron a felvilágosodás irracionális arca.1 Az ilyen aforizmák néha igen
hatásosak, de ha a nemzeti romantikát tekintjük (s nálunk jóformán nem is
igen tekinthetünk mást), akkor máris minden másképpen van. A Vörösmartyhatás mindazonáltal elég nyilvánvaló a fiatal (a számozott versek előtti) Kassáknál. A naiv életöröm extatikus kitöréseiben is ott érezhető Vörösmarty
nyelvének (alighanem Adyn és Szabó Dezsőn átszűrt) komor pátosza, természeti képeinek grandiózussága. Mintha az Előszó kataklizmáját idéznék ezek
a sorok: „A föld szűkölt s a vizek felkakaskodtak az égig. A nagyonnagy feketeségben / csak kölyök holnapok fáklyáztak. (...) Jégcsap-orgonákon csörömpölt a szél. / Bezárt akiokban sírtak a barmok szemei." (Kompozíció, 1918)
Bár az összefüggés nyilvánvaló, ezért a felismerésért nem volna érdemes
„Az avantgárd Vörösmarty" címmel dolgozatot írni. Hiszen csupán egy hagyomány továbbviteléről, egy meglelt eszköz további használatáról van szó, amiben nincs semmi különleges. A paradoxon konstruktív feloldásához tehát
olyan történetietlen eljárásra lenne szükségünk, amely Vörösmarty életművében mutatna ki avantgárd poétikai jegyeket. De vajon vannak-e olyan izolálható műfogások, amelyek ilyen egyértelműen az avantgárdhoz köthetők? S ha valamely műfogás fellelhető már Vörösmartynál, hogyan lehetne az avantgárd
sajátos eleme?

1

Hugo Ball, a dadaizmus megalapítója már 1917-ben érzékelte a romantikába nyúló
gyökereket: „A dadaizmus - maszkjáték, kacagás? És mögötte a XIX. század romantikus, dendis és démonisztikus elméleteinek szintézise?" - kérdi naplójában. Lásd:
Átváltozások 7. (1996) 27. (Vitéz Ildikó fordítása)
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Hogy az eredeti paradoxon csak egy következő paradoxonhoz vezetett, az
nem kis részben az avantgárd fogalom tisztázatlanságából következik. Egyfelől
van egy időben (és többé-kevésbé morfológiában is) jól behatárolható korpusz,
a XX. századi (és elsősorban század eleji) avantgárd jelenségköre, műveivel,
mozgalmaival, dokumentumaival. Másfelől van valamilyen, a mű keletkezési
idejétől független, de a befogadás idejétől igenis függő (legalább részben) objektív tulajdonság (néhány körülíró fogalom: idegenség, újszerűség, provokáció,
a befogadás nehézsége), amellyel találkozva az adott műalkotást vagy művészi
gesztust avantgárdnak nevezzük.2 Egyes műveket (szerzőket, irányzatokat stb.)
azon az alapon hívunk avantgárdnak, hogy történeti adataink szerint a keletkezésük idején a kortárs befogadóban kiváltották az idegenszerűség érzetét és elutasítás reakcióját; más műveket azon az alapon, hogy (keletkezési idejüktől
függetlenül) belőlünk váltják ki ugyanezt a reakciót.
A ma már viszonylag széles konszenzus alapján a század egyik legnagyobb
művészének tartott Picasso tehát az elutasító reakció elmúltával történeti alapon
minősül avantgárdnak, egy kortárs performance viszont saját, közvetlen hatása
alapján. Ez két, teljesen különböző eszközökkel leírható jelenség. Ráadásul, mint
már említettük, van olyan történeti avantgárd mű (nem is kevés), amelyik ma is
ellenérzést vált ki, tehát „kétszeresen avantgárd". A fenomenológiai vagy pszichológiai vizsgálat azonban önmagában kevés: ha sikerülne közös nevezőre hozni a mai, kortársi performance-ra adott befogadói reakciókat a Picasso-kortársak
korabeli reakcióival, olyan általánossághoz jutnánk, ami nem sokban különbözne Ekhnaton kortársainak megrökönyödésétől. Mert hiszen nem is a megrökönyödés a specifikusan XX. századi jelenség, hanem a megrökönyödés kiváltására irányuló szándék. Ennek strukturális leírására alighanem a befogadói esztétika alkalmas, diakrón szituálására pedig egy történeti-szociológiai vizsgálat.
Abból kellene tehát kiindulnunk, fogadta-e Vörösmarty munkásságát valamikor értetlenség, döbbenet, elutasítás. A híradások legfeljebb a közönség érdektelenségéről számolnak be, ám az is igaz, hogy az általunk itt vizsgálni kívánt kései (1849 utáni) versek a költő életében nem is igen találkoztak a közönséggel.
Az avantgárdra jellemző idegenség-élményt pedig éppen e versek tájékán kereshetjük. Ekkor azonban, s különösen utóéletében Vörösmarty mögött már ott állt
a hatalmas és megkérdőjelezhetetlen életmű teljes súlya, a Parnasszusról lerugdalni (Arany kifejezésével) nem lehetett. Egyes kortársak, mint Gyulai Pál, a hanyatlás jelét látták e versek szokatlan elemeiben, míg például a Gyulaival vitatkozó Egressy Gábor maga az elfúló, bódult áhítat. A későbbi utódok, mint Babits Mihály vagy Szerb Antal, akiket szintén megérintett ez a komor fenség (feltehetőleg Schöpflin Aladár nyomán3), az őrület magyarázatához folyamodtak.

2

3

Vö.: Kulcsár-Szabó Zoltán: Az idegenség poétikája? Az avantgarde költészet önreprezentációs alakzatainak kérdéséhez. In: Újraolvasó. Tanulmányok
Kassák Lajosról.
Szerk.: Kabdebó Lóránt - Kulcsár Szabó Ernő - Kulcsár-Szabó Zoltán - Menyhért
Anna. Budapest, Anonymus, 2000. 33-60.
Schöpflin Aladár: A két Vörösmarty. Nyugat, 1908. június 1. 577-584.
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Érdemes összevetni ezt a két álláspontot. Gyulai nem talál élvezetet ezekben a versekben, s nem is keres mentséget a számukra. Az Előszóról említést
sem tesz, A vén cigányról pedig azt állítja: „E költemény első versszaka kitűnő
szép, a másodikban már kiesik a költő az alaphangulatból, több helyt dagályba csap, míg forma tekintetében nem mindenütt ismerhetni meg benne a régi
Vörösmartyt." 4 Vagyis Gyulai tökéletesen bizonyos saját értékrendjének abszolút érvényében. Olyannyira, hogy magánlevelezésében (éppen A vén cigány
kapcsán) egyenesen Vörösmarty avíttasságára és öreges együgyűségére céloz:
„Szegény öreg, csak azt tudja írni, ami a szívén fekszik, ő sem tartozik a legújabb kor költői közé."5
Babits és Szerb Antal hasonló módon bizonyos a maga értékrendjében, de
ők már képesek elfogadni, hogy ezen az értékrenden kívül is létezhet érték,
mégpedig az abnormális, az irracionális tartományában. Babits több ízben is
„egy őrült versé"-nek nevezi A vén cigányt, „őrült képzetkapcsolásá"-ról, „tébolyult pátoszá"-ról beszél." Szerb Antal egyenesen „orvosi kérdés"-nek minősíti
a kései Vörösmarty teljesítményét, szerinte e versek felszabadulván „a ráció
korlátai alól... értelmen túli dolgokról beszélnek." 7 Babits és Szerb Antal tehát
saját értékrendjét az emberi normalitással azonosítja, de - nagyon is romantikus módon, s feltehetőleg a Lombroso-féle, erősen a romantikában gyökerező
„őrült lángész" elmélet hatása alatt 8 - mindkettőjüket vonzza az abnormális, az
idegenszerű. Főként, ha a tekintély köntösében jelentkezik. Hiszen például az
olasz futuristákat vagy a magyar aktivistákat Babits nem méltatja az őrültség
mentségére sem: épp olyan vállveregető módon bánik velük, éppen újszerűségüket vitatva el, mint Gyulai az öreg Vörösmartyval.9 Szerb Antal James Joyce-ot
helyezi el hasonló módon: „hatása egy időben igen jelentékeny volt ... Most
már talán sohasem szabad bevallani, hogy blöff volt az egész."10
A kései Vörösmarty fogadtatása és utóélete tehát határozottan arra utal,
hogy ezek a szövegek idegennek, abnormálisnak, sokkolónak, rendszeren kívülinek mutatkoztak a befogadók számára. Az avantgárd mivolt fenomenológiai ismérve tehát teljesülni látszik. A következőkben azokat a poétikai jegyeket kell lokalizálnunk, amelyek ezt a hatást kiváltották, s részben még ma is

4
5
6
7
8
9
10

Gyulai Pál: Dramaturgiai dolgozatok. Budapest, Franklin, 1908. I. 31., 213-216. (polémia Egressy Gáborral)
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kiváltják. Az abnormitásra épülő magyarázatokat nem használhatjuk kiindulópontul, minthogy Foucault és a pszichoanalízis feminista kritikája nyomán
jelentősen eltérőek a normális és abnormális viszonyáról vallott nézeteink. Sőt,
az is kérdésesnek látszik, hogy ezek a magyarázatok a maguk korában (mely
egyben az orosz formalisták, a Prágai Iskola vagy az Új Kritika kora is volt)
mennyire lehettek kielégítők. A tébolyult alkotó romantikus képletének maguk a kéziratok is ellentmondanak: a húzások, javítások sokasága éppen mérlegelésre, tudatosságra, rációra utal. A kérdésnek az irodalomtudomány köréből az orvostudomány körébe való áttolása mégis a kezünkre játszik, mert
ikonikus jelként, szimptómaként bizonyítja a kései Vörösmarty által végbevitt
hagyománytörést, paradigmaváltást, a radikális újítást, amely csak évtizedek
múltán talál értő olvasatra.
A művészeti újításokat első közelítésben tematikai és poétikai újításokra
oszthatjuk fel. Az új művészeti-irodalmi mozgalmak rendszerint vagy új kifejezési módokat, vagy új kifejezendő tartalmakat, vagy ezek kombinációját
vonják be a nyilvános kultúra körébe, ezáltal különülnek el közvetlen és távolabbi elődeiktől. A XX. századi művészeti mozgalmak közül például a kubizmus új kifejezési eljárásokat dolgozott ki, de ezekhez az akadémikus művészet
megszokott témáit alkalmazta (csendélet, portré, tájkép, enteriőr), azaz tartalmi, tematikus kérdésekkel nemigen foglalkozott, és fejlődése egyes pontjain
az ábrázolás teljes feladásáig is eljutott. Ezzel szemben a szürrealizmus alig
foglalkozott technikai kérdésekkel, ábrázolásmódja némelykor kifejezetten
akadémikus, hiszen nem ez, hanem az új tartalmak érdekelték: álom, fantázia,
látomások, tudatalatti, szexuális szélsőségek, egzotikus mítoszok, halál és
bomlás stb.
Vörösmarty tematikai invenciója az átok, a kárhozat és a káromlás témakörének kiterjesztése, amely eljut az Isten elvesztése miatti egzisztencialista döbbenetig. Átokban és káromkodásban természetesen igen gazdag a Vörösmarty előtti irodalmi hagyomány is: Amádé Lászlónál, Csokonainál vagy Petőfinél
nem ritka az ilyesmi. A kanonikus korpuszból a rekorder talán Csokonai ezen
kifejezése: „baszom az anyja hugyos németjének" (Borital mellett, 1795). Az
ilyesmit persze aligha szánta a szerző a kanonikus korpuszba, bekerülése inkább az utókor textológiai elveiből következik. Az ilyesfajta nyelvi megnyilvánulások (Petőfinél: „foglalod a kurvanyádat" stb.) súlya látszólag az illokúciós
aktusban, a sértésben volna, valójában azonban aligha jutnak el a névleges
címzetthez, perlokúciós elemük tehát nem az ellenség megsértésében, hanem
a barátok, társak közötti szolidaritás erősítésében kereshető. Kétségtelen,
hogy e megnyilvánulásokban, számos avantgárd kiáltványhoz hasonlóan,
a performatív elem súlyosabb a referencialitásnál, de ez a performatívum
mintegy félrecsúszik, hiszen eleve sem célja, hogy elérje névleges tárgyát.
Az átoknak is komoly előtörténete van a magyar költészetben, de a Vörösmarty előtti átkok részint inkább sértések, részint pedig valamely előzetesen
kimondott, s általában metaforikusán elgondolt átokról szóló referenciális beszámolók. Ezek az átkok többnyire a magyar nemzetet sújtják (mint a Szózat-
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beli átoksúly), néha pedig az elhagyott vagy hűtlen szerelmest (Dayka Gábor:
Atok, 1792), vagy épp a költői mesterséget (Kölcsey: Atok, 1832). A performatív,
személyre szóló elátkozás a lírában nem igazán gyakori.
Vörösmarty átkai és káromlásai nem élnek a trágárság, a stilisztikai alantasság eszközeivel, s talán éppen azért, mert szerzőjük a kanonikus korpuszba
szánja őket, szem előtt tartva saját életművének nimbuszát. Atok című 1849-es
verse névre szólóan és performatív jelenidejűséggel átkozza el Görgey Artúrt,
s ezen illokúciós aktus szalonképtelenségét csupán azzal menti, hogy magát az
átkot jórészt a „bús harcfiak" szájába adja. Ezzel egyben az átok motivációját,
legitimációját is megerősíti, jelezvén, hogy itt nem egy értelmiségi egyén politikai véleményéről, hanem ezernyi személyesen érintett katona személyes sérelméről van szó: az átok szavai ezt az indulatot foglalják performatív egységbe. Ezen átok perlokúciós aspektusa különösen érdekes, hiszen, ha nem is fogant meg (Görgeyt békés és jómódú öregség után érte a halál), az átok ezúttal
elért a címzetthez: a vers teljes formájában éppen Görgey hagyatékában maradt fenn, innen ismerjük.
Az átok és a sértés között az a döntő különbség, hogy a sértés performatívuma, a verbális agresszió közvetlenül fordul a másik fél ellen, míg az átok
egy transzcendens hatalmat szólít fel a - többnyire - materiális agresszió végbevitelére. Azokban az esetekben, amikor a transzcendens hatalom jelenléte
csak formális (azaz nem evidencia az összes résztvevők számára), akkor az
átokból is csak a közvetlen verbális agresszió performatívuma érvényesül. Ez
esetben a harcfiak szájába adott „Kergesse őt az istennek haragja / A síron innen és a síron túl" performatívuma nem sokban különbözik a versbeszélő által hangoztatott „féreg", a „gyáva", a „megrugdalt inas" minősítésektől és hasonlatoktól. Ugyanakkor a „bús harcfiak" megszólaltatásával sikerül olyan erőteret teremteni, ahol az átok valódi transzcendens minőségre tehet szert, legalábbis a vers virtuális világán belül. A klasszikus magyar költészetben talán
csak a Szondi két apródja végén megszólaló átok ilyen erejű, s az erőteret ott is
a megátkozok és a megátkozott között végbement előzetes események, a megtörtént sérelmek teremtik meg. Műfaji tekintetben az Atok verses pamfletnek
mondható: míg kéziratban terjedt, alapfunkciója alighanem az volt, hogy olvasóit megnyerje a versbéli „bús harcfiak" álláspontjának, és így megteremtse
a politikai vélemények azon konszenzusát, amelyet a harcfiak szavaiban előlegez. Ehhez képest másodlagos, hogy történetesen tényleg eljutott Görgeyhez,
s így a közvetlen verbális agresszió (sértés) funkcióját is beteljesítette.
A kárhozat szintén nem új téma a költészetben, de a vers-beszélő, a lírai
alany önnön elkárhozásának tematizálása minden bizonnyal a megindult szekularizáció fejleménye. Petőfi már ennek jegyében írja frivol blaszfémiáját:
„Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy / Egyesüljünk) én elkárhozom." Ez az alig
burkolt utalás a testi szerelem, a paráznaság bűnére Vörösmartytól idegen lett
volna. Az Ábránd című versben mégis ugyanezt a cserét mérlegeli: „Eltépném
lelkemet / Szerelmedért". S hogy ez valóban a kárhozatot jelenti, azt az utolsó
szakasz igazolja: „Szerelmedért / Eltépett lelkemet / Istentől újra visszakér-
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ném". Érdekes, hogy ez az alku, amely Petőfinél egyértelműen, Vörösmartynál
homályosabban a lelki javakról való lemondást jelenti a testi javakért cserébe,
a kései Vörösmartynál visszájára fordul: „Koldulni járnék ily remény-hitért",
mondja az 1849-es, Emléklapra címen ismert versben, felajánlva materiális javait a lélek vigaszáért.
Az életmű kései szakaszának ismeretében különösen érdekes, ahogy Vörösmarty az Ábrándban, e tipikus romantikus zsáner-dalban összekapcsolja a téboly és a kárhozat fogalomköreit: a „Feldúlnám eszemet" és az „Eltépném lelkemet" úgyszólván azonosító szerkezetbe kerül. Ugyanez a párhuzam bukkan
fel hat évvel később, imént említett, az utolsó korszakot megnyitó versében:
„Setét eszmék borítják eszemet. / Szivemben istenkáromlás lakik." Az elme
megbolydulása itt is megelőzi a lélekét, holott itt az elkárhozás már mintegy befejezett tény: „Elkárhozott lélekkel hasztalan / Kiáltozom be a nagy végtelent".
Mintha az elme, a ráció fékjeinek elvesztése eredményezné a lélek vak erőinek
elszabadulását, s így az elkárhozást. Ebben a korszaknyitó versben Vörösmarty
megpendíti az istenkáromlás tematikáját, s bár az expressis verbis istentagadásig nem jut el, e kései szövegekben számos helyen felbukkan az isten nélküli
világ rettenete. A Görgeyt megátkozó vers már maga is tabusértés, hiszen a zsidó-keresztény kultúrkörben Isten nevének átokba foglalása tilalmas. Hasonlóképpen a blaszfémia határát súrolja A vén cigány híres sora: „Isten sírja reszket
a szent honban." S nem csupán az állítmány miatt, amely a kereszténységen
alapuló világrend megingásáról beszél, hanem az alanyi szintagma miatt is: „Isten sírja" sajátos oximoron, hiszen Jézust csak emberi mivoltában helyezték
oda. Ez Jézus sírja, az Emberfia sírja, de Isten sírjának csak az mondhatja, aki
nem hisz Jézus isteni mivoltában, vagy akinek a számára nitzschei értelemben
Isten meghalt. Még egyértelműbb e tekintetben az eredeti sor, amelyet Tomori
Anasztáz javaslatára írt át a jelenleg ismertre. Ez így szólt: „A megváltó elfordult sírjában". A blaszfémia ismét nem az állítmányban van, hanem abban
a mozzanatban, hogy visszahelyezi sírjába a megváltót, tagadva mintegy a test
feltámadását. Ez pedig sokkal súlyosabb és hatásában maradandóbb normasértés, mint a kortárs politikai eseményekre (a krími háborúra) való utalás. Az
1851-es, megrendelésre írt sírversek egyike talán még ennél is sötétebb:
Építék s melyet titkon képlettem, az eszme
Kezde szilárd testté nőni hatásom alatt.
De beleszólt a halál: lefelé építsetek, úgymond,
S e fekete házat adta örökre lakúi.
Az Előszó és A vén cigány között írt tucatnyi sírvers között (a Battyányi Kázmér
emlékére írtakat is beleértve) csupán egyetlen egyben jelenik meg valami halvány
és elvont utalás a túlvilági életre: „A szeretet lángját szellemök égbe vivé." Még Az
ember élete című emlékvers is csak az utókor hálájáról, a fennmaradó műről beszél, mint a halál utáni élet lehetőségéről. A fentebb idézett sírvers azonban kifejezetten tagadja a túlvilágot: a halál csupán a sír materiális valósága.
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Ehhez az Isten-hiányhoz minden bizonnyal hozzájárulhatott a nemzeti romantika sajátos szelleme, amely a haza eszméjét a vallás elé helyezte, illetve
a haza eszméjét ruházta fel isteni attribútumokkal és övezte vallásos tisztelettel. Petőfi tréfásan dramatizálja ezt, amikor versében anyja kérésére imádkozni készül: „Adj énnekem... hó, első a haza. / Hatalmas isten, népem istene!..."
(.Imádságom, 1845) De azért komoly tréfa ez, hiszen a „haza istene" előbbre való, mint az a másik, akihez az anyja imádkozik. Vörösmarty 1849 őszének politikai és katonai eseményeiben megvalósulni látja a Szózatban megfogalmazott nemzethalált, és ezzel minden magasztos eszmét veszni lát: „Mi a világ nekem, ha nincs hazám?" - írja.
Azok a versek, amelyek ebből a traumából születtek, nemigen vethetők öszsze a történeti avantgárd hasonló tematikájú, blaszfém, átkozódó, istentagadó
verseivel. A történeti avantgárd számára Isten elvesztése befejezett tény, s így
nem is tartalmaz tragikus színezetet. Amikor Francis Picabia Szent szűz címmel
egy tintapacát tesz közzé, Marcel Duchamp bajuszt rajzol a Mona Lisára, Max
Ernst pedig megfesti Szűz Mária elfenekeli a kis Jézust három tanú jelenlétében című képét, akkor elsősorban botránykeltés a szándékuk: amit tematizálnak, az
önmaguk számára már nem probléma. Ezek a frivol blaszfémiák nem rokonai
Vörösmarty tragikus, az emberi értékrend alapjait kimozdító blaszfémiáinak.
De a Vörösmarty által átélt trauma rokona az avantgárd traumájának, hiszen
itt az emberi értelembe és szolidaritásba vetett hit ingott meg, az immár Isten
nélküli világban.
A kései Vörösmarty néhány poétikai invenciója azonban sokkal közelebbi
strukturális rokonságot mutat az avantgárd eredményeivel. Wolfgang Iser
a modern irodalom egyik legfontosabb jellemzőjének tartja, hogy „az elbeszélés szegmentáló jellege olyan mértékben megnöveli az üres helyek számát,
hogy a kihagyott kapcsolódások az olvasó képzeletét szüntelen mozgásban
tartják" 11 Habár az üres helyek elméletét Iser alapvetően a fikciós elbeszélő
irodalomra dolgozta ki, nem látszik lehetetlennek a lírára való alkalmazása
sem, főként ha példáinkat epikus vázra épülő költeményekből vesszük.
A történeti avantgárdból nem nehéz példákat találnunk a képzelőtevékenységet mozgósító üres helyekre, elég felütnünk egy Kassák-kötetet:
„Az idő nyerített akkor azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait mondom
széttárt vörös kapu". A verssor két látszólagos kapcsolóeleme, az „azaz" és
a „mondom" valójában üres helyeket jelez, még csak nem is orientál a kapcsolódás mibenlétét illetően. Retorikai szempontból az ilyen hiányzó kapcsolódások nagy valószínűséggel három alakzat valamelyikét valósítják meg. Ha
az elemek közötti többlépcsős, kifejtetlenül maradt logikai kapcsolat viszonylag biztonsággal rekonstruálható, akkor enthümémával állunk szem-
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ben. Ha a hiányzó kapcsolat megteremtése grammatikailag is többféle, egyaránt elfogadható módon lehetséges, akkor aszindetont érzékelhetünk az
adott helyen. Ha a hiányzó kapcsolódás megvalósítása, explicitté tétele mindenképpen logikai lehetetlenséghez vezet, akkor katakrézis, azaz képzavar
jön létre. Az esetek többségében minden bizonnyal az olvasás folyamatában
dől el, hogy melyiket alkalmazzuk ezen lehetőségek közül. Akadhat olvasó,
akinek a számára csak az egyértelmű megoldás valósítja meg a good continuation pszichológiai követelményét, s akadhat olyan is, aki még a feloldhatatlan katakrézist sem érzékeli kudarcként. Az alábbiakban mindhárom retorikai lehetőségre bemutatok egy-egy jellegzetes példát A vén cigányból, hangsűlyozva, hogy ez az osztályozás egy konkrét olvasathoz tartozik, más olvasatban más osztályozások is lehetségesek, ahogyan ez az üres helyek poétikájából adódik.
Enthümémát a harmadik és negyedik szakasz között találhatunk: mi sem
tudjuk a választ arra, hogy „Kié volt ez elfojtott sóhajtás?" Eddig a beszélő biztatta, instruálta a zenészt (és ez a virtuális beszédhelyzet létrejön, merőben
független attól az interpretációs hagyománytól, mely magát a költőt látja a vén
cigányban, s így a verset önmegszólítóként olvassa), most azonban kérdez
a beszélő, és kérdésének nem ismerjük a referenciáját. A kapcsolat felépítése
során nagy valószínűséggel arra jutunk, hogy az elfojtott sóhajtás, csakűgy,
mint a következő sorokban megjelenő üvöltés, dörömbölés, zokogás immár
maga a beszélő biztatására megszólaló zene, illetve a beszélő még nem racionalizált vagy „neutralizált" reakciója erre a zenére. Mintha maga a beszélő is
a felhangzó zene által megteremtett üres hely kitöltésén, a good continuation
megteremtésén dolgozna képzelőtevékenységét megfeszítve, hogy eljusson
a következő szakaszok racionalizáltabb, de szintén auditív érzékletekből felépülő látványaihoz: Káin, Prométheusz, majd Noé mítoszához.
Aszindeton található a következő helyen: „Húrod zengjen vésznél szilajabban, / És keményen mint a jég verése, / Odalett az emberek vetése." Az utóbbi két sor között jelöletlen a logikai kapcsolat, megtörik a kontextus, nem tudjuk, hogyan kapcsolódik az előzőekhez az emberek vetése. A helyzetet az bonyolítja, hogy a jégverés és a vetés pusztulása közötti kauzális kapcsolatot
egyébként jól ismerjük, az asszociáció nem szorul különösebb magyarázatra,
de itt nincs szó „valódi" jégverésről, ez csupán egy hasonlat eleme. A kapcsolat megteremtésének egyik lehetősége tehát, hogy az idézet harmadik sora csupán egy határozói alárendelt mondat, a hasonlat színezése: „...mint a jég verése [amelynek következtében] Odalett az emberek vetése." A sor önállósága és
logikai motiválatlansága azonban inkább következtető mellérendelésre utal,
azaz olyasféle értelmezésre, hogy „[hiszen úgyis] Odalett az emberek vetése",
tehát a húr immár zenghet „vésznél szilajabban", nincs vesztenivaló. Az olvasat e két értelmezés között oszcillál.
Katakrézisként olvashatjuk a hatodik szakasz kezdetét: „A vak csillag, ez
a nyomorú föld / Hadd forogjon keserű levében". Alighanem az ilyen helyekre utalt Gyulai, mondván, hogy Vörösmarty mindig uralkodott a nyelven, de
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képei nem mindig szabatosak.12 A „vak csillag" azonosító szerkezet arra utal,
hogy a „föld" szó számos szótári jelentése közül a csillagászatit kell választanunk: a földről mint bolygóról van szó. Ezzel még konzisztens a „hadd forogjon" kifejezés is: a Föld csillagászati értelemben forog. Ezt a természettudományos képletet összezavarja, hogy a forgásra megadott hely: „keserű levében",
ami a „fő a saját levében" szólást idézi fel. Ebből a nézőpontból a Föld nem
bolygó, hanem személyiséggel rendelkező entitás. így a mondatnak részint
a természettudomány referenciális nyelvén, részint a költészet és a mindennapok metaforikus nyelvén van értelme. A két szemléleti sík nem egyesíthető:
az olvasatnak ezúttal nem egy nyelvszemléleten belüli két megoldás, hanem
két különböző nyelvszemlélet között kell oszcillálnia. Ez kétségkívül a képzelőtevékenység igen nagy aktivitását követeli, ahhoz foghatót, mint Paul Eluard
híres sora: „A Föld olyan kék, mint egy narancs".
A kései Vörösmarty avantgárd költőként való olvasása azért több puszta elmejátéknál, mert lehetőséget ad az orvostudományi álmagyarázatokon való túllépésre, megteremti a találkozás lehetőségét a múlt századi korpusz és a jelenkori poétikai eszközök között, és bizonyos morfológiai jegyek feltárásával valós történeti összefüggésekre is rámutat. A jelenkori megértés, amely természetesen szintén ki van téve az avulásnak, rámutathat az évszázados értetlenség strukturális okaira, s az értetlenség történetét strukturális bizonyítékként
állíthatja saját olvasata mellé. E dolgozat célja azonban nem az értetlenség
megbélyegzése volt, hanem Vörösmarty poétikai radikalizmusának bemutatása. S e radikalizmus feltételezését az támasztja alá legjobban, hogy némely poétikai fogás a bicentenáriumi konferenciáig várt az elemzésre.

12 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Budapest, Franklin, é.n. 209. Ugyanez a gondolat az
emlékbeszédben is megjelenik: „Nyelvének ereje néha még gondolatjai fogyatkozását,
képei hibáit is födözni bírja." uő.: Emlékbeszédek. Budapest, Franklin, 1914. I. 321.
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S. Varga Pál

„...a kozmopolitizmusnak
szükségképpen patriotizmusnak
kell lennie..."
Egy elfeledett diskurzus és Vörösmarty
Gondolatok a könyvtárban című verse
1. Episztémék

összemérhetetlensége

a XVIII-XIX.

század

fordulóján
Abból szeretnék kiindulni, hogy megítélésem szerint a XIX. századi európai
episztémé, Foucault látványos argumentációja ellenére, nem tekinthető egységesnek. Itt ennek a széttartásnak csupán néhány olyan történeti-antropológiai mozzanatára szeretnék utalni, amelyek az egyén-nemzeti közösségek-emberiség összefüggéssel kapcsolatosak.
A XIX. század kezdetén kétféle felfogás volt forgalomban; az egyik a Kant
által kezdeményezett, melyet Az emberiség történetének egyetemes eszméje világpolgári szempontból című írása reprezentál, s amelynek vonatkozó tétele
szerint az emberiségnek egyes államokra való elkülönülése (Kant a nemzet
szót nem is használja) átmeneti, kezdetleges állapot; mint mondja, az államok, sok háborús szenvedés és nyomor tapasztalata révén, rá fognak jönni
arra, amit az ész már eleve tudott, hogy ti. ki kell lépniük „a vadság törvény
nélküli állapotából", s „népszövetséget kell alkotniuk", amelyben minden állam „egyedül e nagy népszövetségtől (...), az egyesült hatalomtól és az egyesült
akarat törvényes döntésétől várhatja biztonságát és jogait." 1
Nos, Kant valójában kényszerből fordult a történetiséghez: be kellett látnia, hogy az ember ideális állapotát egy egyén életében nem lehet elérni. Az
emberi közösségekről és a történetiségről mondott valamennyi állítása arra
szolgál azonban, hogy ezt az - egyes ember véges létéből származó - hiányosságot kipótolja. Mindent elmond erről az a lábjegyzete, amely szerint lehetséges ugyan, hogy más bolygók lakóinál „minden individuum képes ar-

1

Immanuel Kant: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szempontból In: uő.: A vallás a puszta ész határain belül és más írások. Ford.: Vidrányi
Katalin. Budapest, 1974. 67.
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ra, hogy rendeltetését a maga egyéni életében teljesen elérje. Nálunk másképpen van, a cél elérésében csak a n e m reménykedhetik." 2
Az ellentétes irányba Herder indult el; minthogy ő az egyén kollektív
- nyelvi-kulturális - megelőzöttségét tekintette a priori adottságnak, az emberiséget az összemérhetetlen kultúrájú közösségek közösségének tekintette,
amelynek végső egységét csak a végtelen isteni értelem foghatja fel. Ennek
megfelelően úgy ítélte meg, hogy valamennyi nemzetnek, kultúrának megvan
a maga - csakis általa betölthető - rendeltetése, s hogy e részleges rendeltetések
a földi léten túl egységesülnek az emberiség Isten által elrendelt céljának megvalósulásában. Cselekvéseinknek az egész emberi nemre vonatkoztatható értelme tehát el van zárva előlünk; ezek ember számára hozzáférhető értelmét
Herder az illető ember saját eleven közösségéhez kötötte: „A te közönséged az
a kör, amelyben élsz és tevékenykedsz" - írja a Humanitás-levelekben. „Itt fejted ki hatásodat észrevétlenül vagy a nyilvánosság előtt a tieidre, akik a te példád nyomán belőled indulnak ki, és hatnak tovább [...]. Halkan vagy viharosan sodródnak a habok és a hullámok, neveddel vagy anélkül, a kortársak és
az utókor felé. így hatottak minden időkben a legérdemesebb férfiak közönségükre, tevékeny példájuk erős hangján szóltak, és nem gondoltak azzal,
hogy nagyobb közönség emlegesse nevüket." 3 Tudjuk, hogy az ilyenfajta közösség elevenségét féltette a rongypapírra nyomtatott könyvek Bábelétől,4 azt
pedig végképp kizárta, hogy az embernek fogalma lehetne arról az isteni célról, amelynek érdekében - saját közösségének szolgálata révén - működik. 5
2
3

4

5

uo. 66.
Johann Gottfried Herder: Levelek a humanitás előmozdítására. Ötödik gyűjtemény.
(1795) In: uő.: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások. Ford.: Imre
Katalin és Rozsnyai Ervin. Budapest, 1978. 521.
„Üdv a rongypapír feltalálójának! akárhol nyugszik is, üdv neki! Akármely uralkodónál többet tett a mi irodalmunkért, amelynek egész működése a rongypapírból indul
ki és oly gyakran hulladékpapírral végződik! Ahogy a napfény a legyeket, úgy keltett
ő életre írókat, s tette gazdaggá a könyvüzéreket." „És ehhez jött a könyvnyomtatás,
és szárnyakat adott a teleírt rongyoknak. A világ minden részébe elszálltak; évről évre, a napnak minden órájában a hajnal sugarától kezdve nőnek ennek az irodalmi
hírverésnek a szárnyai, egész a földkerekség széléig." „Nem zavarodik össze minden
gondolat ebben a nyomtatott Bábelben?" Briefe zu Beförderung der Humanität. Achte
Sammlung, 1796.; Herders Sämmtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. XVIII. Berlin, 1883. 91-93. (Saját fordításom.)
„»[...] Isten hőskölteménye, mely végigvonul minden évezreden, világrészen és valamennyi emberi nemzetségen, ezeralakú mese, tele egyetlen nagy értelemmel«! Hogy
ennek az értelemnek, ennek a mindent látásnak legalább az emberi nemen kívül kell
lennie - röghöz kötött rovar, nézz megint az égre és a földre! Úgy látod-e, hogy az
egész, holtan és elevenen egyszerre működő világmindenségben te vagy a kizárólagos középpont, melyre minden hatás irányul, vagy nem működsz-e te is együtt - hol,
hogyan és mikor, ki kérdezte a véleményedet? - magasabb, számodra ismeretlen célok érdekében? Olyan célok érdekében, melyek kedvéért együttműködik a Hajnalcsillag és mellette a kicsiny felhő, te és a féreg, amit most eltaposol! [...] S ha az egész
egy száz kapuval elzárt, száz kapuval nyitott labirintus lenne számodra - ez a labirintus Isten palotája, mely arra való, hogy teljesüljön minden, amit akar, talán arra,
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A nemzetek szövetségéről ő is beszél, azonban éppen ellenkező következtetésre jut, mint Kant. Szerinte a háborús konfliktusok egyre inkább arra
a felismerésre vezetik a nemzeteket, hogy amit nem akarnak maguknak, azt
nem tehetik meg másokkal sem; rá fognak ébredni, hogy ugyanúgy nem szabad másokat megfosztaniuk nyelvüktől, szokásaiktól, hagyományaiktól, sajátos gondolkodásmódjuktól, ahogyan maguk is ragaszkodnak a magukéhoz:
ezért a népek szövetsége arra fog irányulni, hogy minden nemzet megőrizhesse a maga jellegzetességét, hiszen minden nemzet a maga egyedi módján
gazdagítja az emberiséget, amelyet egésznek látni csak istennek adatott. 6
Fichte, úgy látszik, a két felfogás szintézisét kívánta megalkotni A patriotizmus és ellentéte című, 1807-es fiktív dialógusában. (Talán Rousseau Társadalmi
szerződése is ösztönözte erre, hiszen míg a törvény itt szereplő apriorisztikus fogalma Kantot is inspirálta, az az - első kiadásban nem publikált - fejezet,
amely Diderot-val vitatkozik s Az emberi nem egyetemes társadalmáról címet viseli, az emberi természetre hivatkozva utasítja el az ész törvényei alapján létesítendő egyetemes állam lehetőségét.7) Az emberiség egységes rendeltetésének
tételezésében Fichte hű maradt Kanthoz, ám úgy látta, hogy ide csak valamely
nemzet kiművelésén át lehet eljutni. A dialógus egyik alakjának olyan álláspontot tulajdonít, amely szerint „Kozmopolitizmus az az uralkodó akarat, hogy
az embernem ittlétének célja [der Zweck des Daseins des Menschengeschlechtes] az embernemben tényleg el legyen érve. Patriotizmus az az akarat, hogy ez a cél mindenekelőtt ama nemzetben legyen elérve, amelynek tagjai mi magunk vagyunk, hogy ebből kiindulva a siker az egész nemben elterjedjen." 8 Akkor sem tévednénk, ha ebből arra következtetnénk, hogy Fichte a
német nemzet messianisztikus szerepét kívánja levezetni (hogy ti. a német
nemzet fogja először elérni az emberiség célját, s ez fog kisugározni az egész
emberi nemre), ez azonban inkább az egy évvel korábbi Beszédek a német nemzethez üzenete. A patriotizmus-dialógus teoretikus-beszélője inkább azt állítja,

hogy kedvét lelje a látványban, de nem arra, hogy te gyönyörködj benne!" Még egy
történetfilozófia az emberiség nevelésére. (1774) In: Johann Gottfried Herder: Értekezések, levelek. Ford.: Rajnai László. Vál., az utószót írta és a jegyzeteket összeáll.:
Rathmann János. Budapest, 1983. 126-127. (A műnek nem a magyar kiadásban olvasható címét használom, hanem a Némedi Lajos által adottat, lásd: Világirodalmi Lexikon. Főszerk.: Király István. 4. köt. Budapest, 1988. 391.)
6 Briefe zu Beförderung der Humanität. Achte Sammlung, 1797.; Herders Sämmtliche
Werke, XVIII. (i. m.) 271.
7 „Bizonyos, hogy az emberi nem szó puszta gyűjtőfogalmat tár szemünk elé; ez a fogalom nem feltételez semmiféle valóságos kapcsolatot az alá tartozó egyének között"
stb. Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerődésről. In: uő.: Értekezések és filozófiai levelek. Ford.: Kis János. Budapest, 1978. 611. skk.
8 Der Patriotismus und sein Gegentheil. Patriotische Dialogen vom Jahre 1807. In: Fichtes
Werke. Hrsg. von Immanuel Hermann Fichte. Band VII. Berlin, 1971. 228-229. Itt
jegyzem meg, hogy a Fichtéről mondottakat Felkai Gábor kitűnő elemzése ösztönözte. A fordításnál is figyelembe vettem az általa közölt idézetek magyar nyelvű szövegét: Felkai Gábor: Fichte. Budapest, 1988. 138. skk.
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hogy mindenki így gondolkozik, tartozzék bármely nemzethez. Sőt, kiindulása
még korlátozottabb: ha valaki a maga helyén és helyzetében teljes erejéből megteszi, ami tőle telik, úgymond, a patriotizmus minden különösebb fogalma nélkül megtette a magáét a nemzetéért. S ez már nem értelmezhető kantiánus előfeltevések alapján; ez Herder - s persze a Mohács és a Parainesis Kölcseyjének logikája, akik szerint az ember csakis a maga körében lehet hatékony; az egész
emberiség az egyén számára nem hozzáférhető. De kövessük Fichte, pontosabban az újszerű patriotizmus-fogalom lelkes hirdetőjének álláspontját. „Világossá fog válni Ön előtt - mondja vitapartnerének, akit egyébként konvencionális
hazafinak lehetne nevezni - , hogy valójában nem is létezhet kozmopolitizmus,
mert a valóságban a kozmopolitizmusnak szükségképpen patriotizmusnak kell
lennie." 9 „Bárhol légyen is uralkodó akarat az emberi nem céljának elérése, ott
ez az akarat nem marad tétlen, hanem kitör, dolgozik és hat, a maga iránya szerint. Ám csak saját legközelebbi környezetében tud beavatkozni, amelyben
mint eleven erő él és jelen van. [...] És így lesz aztán minden kozmopolita egészen szükségszerűen, a nemzet általi korlátozottsága révén, hazafi, és mindenki, aki a maga nemzetében a legerősebb és legserényebb hazafi, ugyanezért lesz
a legserényebb világpolgár, minthogy a nemzet bármiféle kiművelésének mégiscsak mindig az a végső célja, hogy ez a kiművelés az egész nemre kiterjedjen."
Teoretikusunk azt ajánlja tehát vitapartnerének, hogy ha megfelelő hazafiságot
akar övéinek, válassza a két pont összekötését: tekintsen a végső célra, ám induljon ki övéinek kor és tér szerinti adottságából: abból a történelmi helyzetből,
amelyben élnek, s abból a nemzetből, amelynek tagjai.10
Még akkor sem lehet lebecsülni, ahogy Fichte itt az emberiség egyetemes
történetének kanti eszméjét Herder historizmusával összekapcsolja, ha nyitva hagyja azt a - Kant és Herder ellentétét feloldhatatlanná tévő - antropológiai kérdést, hogy az egyes embernek saját kultűrája általi megelőzöttsége
elválaszthatatlan-e az embertől mint lénytől, s embervoltának teljességét az
ebből eredő sokféleség teszi, vagy pedig e megelőzöttség éppenséggel olyan
atavizmus, amelyet le kell vetkőznie és le is fog vetkőzni, hogy önmaga egyetemes lényegéhez juthasson.
Ami nekünk itt a legfontosabb: Fichte élesen elválasztotta a cselekvő ember szempontját a világtörténelemre reflektáló filozófusétól - még azt az
esetet is számításba véve, ha a kettő egy és ugyanazon személy. Az előbbi teszi a dolgát a maga konkrét körében s ezzel létrehoz valamit, amiről az utóbbi megállapítja, hogy az egyetemes értelemben emelte az emberiséget. (Nyilván n e m tévedünk persze, ha az „ész csele", a „nem tudják, de teszik" hegeli tételeire asszociálunk.) Mint látni fogjuk, ez a szétválasztás hozzásegíthet
bennünket a Gondolatok a könyvtárban című Vörösmarty-vers olyan lehetséges értelmezéséhez, amely a vers zárlatában feltett kérdés és a rá adott válasz között logikus összefüggést állapít meg.
9
10

uo. 229.
uo. 230.
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2. Kölcsey Parainesisének hatása az Athenaeum
diskurzusrendjére
- avagy a Gondolatok... egy (alighanem releváns) kontextusa
Ami az 1830-as évek végének, 40-es évek elejének Magyarországát illeti, gyanítom, hogy a defenzióba szoruló nemesi patriotizmus és az offenzív liberális kozmopolitizmus között annak rendje és módja szerint folyó „süketek
párbeszédé"-t a Parainesis megjelenése zavarta meg, 1837-ben. (A hatást fokozhatta, hogy 1840-ben a Kölcsey-művek gyűjteményes kiadásának az
a kötete is megjelent, amelyben először látott napvilágot a Mohács című
írás.) Hogy Kölcsey egészen pontosan milyen európai előzmények hatására
dolgozta ki koncepcióját, annak kiderítése a kritikai kiadás feladata lesz;
egyelőre itt meglehetős a homály, de a kérdés nem is tartozik ide.
Alighanem Tóth Lőrinc volt az első, aki a kozmopolitizmus iránti lelkesedése közepette elgondolkodott Kölcsey álláspontján. Jellemző, milyen kontextusban érvényesíti a Parainesis szerzőjének szemléletét: „Sokan a' közel
eső kör iránti szeretetlenséget ürügylött világpolgári érzelemmel palástolják,
's munkás szeretetöket azoktól, kikkel jót tenniük legközelebbi kötelességök
's egyszersmind legkönnyebb módjok volna, olly szín alatt vonják el, mintha nagy szívok nem illy' kis körért, hanem egy egész emberiségért dobogna,
jól tudván, hogy az ezernyi mérföldeken túl lakó hottentottákkal 's japánokkal úgy sem lehet jól tenniük 's ezért, mint lehetetlenségért, nem is lehet
vádoltatniok."11 S hozzáfűzi: „Az emberek' nagy része illy szempontból itéli
meg, 's kárhoztatja a' cosmopolitismust, mint a' kötelesség' parancsolta haza-, község- 's családszeretet' ellentételét vagy legalább azt visszanyomó
irányt. 'S illy szempontból indúlt ki tiszta keblű 's az emberiségért melegen
buzgó Kölcseynk is, midőn Parainesisében (1837diki első félévi Athen. 124.
lap) ezeket írja: »ne hidd, mintha isten bennünket arra alkotott volna, hogy
a' föld' minden gyermekeinek egyforma testvéri 's a' föld minden tartományinak egyforma polgári legyünk. - Sohasem tudtam megérteni: kik azok,
kik magokat világpolgároknak nevezik? Az emberi tehetség parányi lámpa
stb. Hol az ember, ki magát a' föld minden országainak szentelni akarván,
forró szenvedelmet hordozhatna irántok keblében? Leonidás csak egy
Spártáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg. Nem kell erre
hosszú bizonyítás; tekints szivedbe 's ott leled a' természettől vett tudományt, melly szerelmedet egy háznéphez 's ennek körén túl egy hazához
lánczolja."12 Tóth Lőrinc ráébred, hogy „az emberiségért melegen buzgó"
gondolkodó sem kerülheti meg a patriotizmus kérdését; azonban Kölcsey
antropológiai előfeltevését - a saját kulturális megelőzöttség megmásíthatatlanságát - nem fogadja el. Oldalakon át idézi az Athenaeum körében egyre
népszerűbbé váló Tocqueville-t, aki az „ösztönös patriotizmust" kantiánus
szellemben atavisztikusnak minősíti, s olyan hazafiságot tart a modern em11
12

Világpolgárság és honszeretet. Athenaeum, 1838. Második félév. 1-2. szám, 8.
uo. 9.
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berhez méltónak, amely az egyén ésszel belátott érdekén alapszik.
(Tocqueville patriotizmus-meghatározásának hatására jellemző, hogy az
Athenaeum A demokrácia Amerikában vonatkozó fejezetét fél évvel később
külön is közölte.)
A Parainesis hatása Vajda Péter álláspontjának látványos változásában
mutatkozik talán a legerőteljesebben. Vajda A' haza című írása 1839. júniusában jelent meg az Athenaeumban. Az a Vajda, aki hét évvel korábbi cikkében olyan előfeltevésből indult ki, amely szerint ,,[a]z ember előbb tagja
az emberi nemnek, mint valamely nemzetnek [...]. Ember és ember között
n e m tőn határfalat a' természet", 13 s még két éve megjelent Pesti leveleinek
második füzetében is a kozmopolitizmust propagálja 14 (s, mint még látjuk,
ezzel alkalmat ad Vörösmartynak, hogy nézeteit kifejtse a kérdésről), most
olyasmit hirdet, hogy egész világ n e m a mi birtokunk - egészen pontosan:
Isten magaslatára ember n e m emelkedhet: a korlátolt ember számára Isten
és természet, a teremtés egyetemességét csak a haza képviselheti: „Isten
iránt, nemde, mindnyájan határtalan tisztelettel viseltettek, és megkívánjátok, igen méltán, hogy kiki szentnek vallja magas nevét és szive' egész mélyéből hódoljon neki? Mi okból teszitek ezt? - N e m azért-e, mert a' tökélyek'
atyjának hiszitek, sőt tudjátok, ki a' világot, melynek részei vagytok, létre
hozá és szellemével élteti, ki [...] a' szivetek ömlengéseiben jelen van, ki
agyatokat ismeretekkel árasztja el és a' dolgok' folyama tekintetében fölvilágosítja, ki öntudással és lelkiösmerettel álda meg, hogy erényeitek nyomban
megjutalmaztassanak? Nagy okok az imádásra; minden lényt, mellyben találtatnak, isteníteni képesek!" 15 Ha 1832-es írásában az emberiség nemzetekre való elkülönülését azzal a gyakorlati körülménnyel magyarázta, hogy „kevésnek adatott az, hogy munkálkodása köréül az egész föld szolgálhatna", 16
most, az embert Isten fönségével szembesítvén úgy találja, hogy ,,[a]z említett magasságra jutni teremtett lénynek nem adaték, ott egyedül áll a' fölény,
bámulva és utolérhetetlenül. Legmagasabb eszméink is csak többé kevésbbé közelíthetnek hozzá. De a' közelítés maga is erény, minden erény pedig
tisztelendő, és annál inkább, minél több bélyegét hordozza a tökélynek."
Ezért, úgymond, „a haza az istenség képe a földön". 17
Messzebb távolodik Vajda saját korábbi kozmopolita álláspontjától ez
a nyilatkozat, mint Vörösmarty bírálata, amellyel a költő az előbbit illette.
Költőnk akkor (tudva vagy nem tudva) valójában Vajda korábbi elgondolá-
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Nemzetiség. Tudományos Gyűjtemény, 1832., V. kötet, 97. (részletesebben kifejtve:
uo. 101.)
„Világpolgárnak mondjuk azt, ki nemzeti s osztályzati előitéletekbül kivetkezve az
emberi jogok általános megösmerését kivánja, maga részéről pedig gyakorolja." Idézi Fenyő István: Valóságábrázolás és eszményítés. Budapest, 1990. 137.
A' haza. Athenaeum, 1839. Első félév, 46. szám, 757.
Nemzetiség, i.h. 97.
A' haza. i.h. 758.
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sához csatlakozott; eszerint „a1 világpolgár' dicsőséges neve csak a' szerencsésebb 's nagyobb elméknek 's charactereknek adathatik"; az a gondolata
azonban, amellyel ezt folytatja, a Gondolatok a könyvtárban zárlatát is közelről érinti: ,,[n]agyobb része az embereknek közvetlenül csak magának vagy
családának, vagy egy kis körnek él, s csak közvetve él a' hazának; a' köztársaságnak 's részint az egész világnak 's talán nem hibázunk, ha azt állítjuk,
egyes embernek hazafinak, az egész nemzetnek világpolgárnak kell lenni
[...]." Eltéveszthetetlen itt már a (frissen olvasott) Parainesis hatása is - bár
Vörösmarty láthatólag nem enged még Kölcsey radikális következtetésének;
akit Napóleon tragikus nagysága úgy megigézett, mint őt, nyilván nehezen
fogadhatta volna el, hogy Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott. Ennek
megfelelően ekkori álláspontja szerint méltó a kozmopolita névre „mindazon
műves, művész és tudós, kiknek munkálkodások az egész emberiségre kiható". 18 A Gondolatok a könyvtárban első nagy egysége kérdésessé fogja tenni
ama számos „művész, műves és tudós" egész emberiségre gyakorolt hatását;
Vajda 1839-es cikke azonban más oldalról hathatott. Ebben Vörösmarty
olyan kitételeket olvashatott, amelyek az ember istenülési vágyával szembeni szkepszisét növelhették.
A cikk hatása közvetlenül is kimutatható: az a mondata, hogy „A haza legyen isten képe", visszaköszön a Honszeretet című, 1843-as versben, azt a kijelentését pedig, mely szerint „Isten vágyakat olta a' kebelbe, a1 haza fejtse
ki azokat és adjon nekik magas irányt; isten akarattal ékesíté föl a' lelket; a'
haza törekedjék [...] oda jutni, hogy kiki a jót, szépet és közhasznút akarja",19 a Gondolatok a könyvtárban zárlata parafrazeálja. (A különbség abban
áll, hogy míg Vajda a haza kötelességét hangsúlyozza tagjaival szemben,
hogy ti. az egyetemes emberi felé való emelkedésre tegye őket képessé - Vörösmarty az egyén kötelességét hangsúlyozza majd, hogy a nemzet emelése
által - közvetve - járuljon hozzá az emberiség emelkedéséhez. 20 )
1839-ben jelentek meg Hunfalvy Pál Dresdai levelei is, amelyekben szerzőjük hazafiság és kozmopolitizmus viszonyáról értekezik. E levelek szerzője
Vörösmarty Vajda-kritikájának gondolatmenetét folytatja, ám közelebb kerül Kölcsey álláspontjához. Szerinte az emberiség legnagyobb jótevői is mindig nemzetük körében tevékenykednek; amit létrehoznak, utóbb - jelentőségénél fogva - válik kozmopolitává. (Egyébként még ez a logika is Vörösmartytól származik, ezt ő azonban csak a köznapi emberre - földművesre,
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Vajda Péter leveleiről. Figyelő, 1837. április 18. In: Vörösmarty Mihály összes művei.
15. kötet. Vegyes prózai dolgozatok. S. a. r.: Bodolay Géza és Horváth Károly. Budapest, 2000. 119.
uo. 760.
Meglepő, hogy sem a Vörösmarty-kritikai kiadás nem tud Vajdának e cikkéről - hiszen nemcsak a Gondolatok a könyvtárban, hanem a Honszeretet is sokat köszönhet
neki, konkrét motívumokig elmenően - , sem a korszak kritikatörténeti feldolgozása, amely csak a Pesti levelek kozmopolita nézeteit ismerteti.
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bányászra - alkalmazta, szemben a ,,világpolgárok"-kal.) „Ha hazafiság szóval 's tettel nyilatkozó azon igyekezet, hazája' dicsőségét és boldogságát mindenképpen [...] előmozdítani [...]: úgy a' világpolgárság nem lehetne egyéb
mint amaz igyekezetet a' föld' minden népeire kiterjeszteni. De valljon lehetséges-e az? Az általános jónak eszméje ollyan, mint a' szivárvány, melly ivét
minden néző szem után alakítja; ollyan, mint a' gondolat, mellyet különféle
nyelven fejeznek ki. [...] De [...] kérdem, halandónak ereje terjed-e annyira,
hogy a' földnek minden, vagy csak több népeire hasson? [...]
Ki az irást, a' könyvnyomtatást, a' mágnestűt feltalálta, világpolgár volt,
vagy inkább hogy fogalomzavarba ne essünk, azon lelkek' találmányai voltak
világpolgáriak. Mert Columbus mint spanyol fáradozott [...], de az ő sükere
túlszárnyalta Spanyolországot és az egész földé, világpolgárrá lett [...]. [...]
[K]i nemzetét dicsőíti, jólétét előmozdítja és biztosítja, az hazafi, 's ha igyekezetének sükere első terén tul terjedve mind tágabb körben boldogítand, 's
az emberiségnek az idomtalan természet felett állandó győzelmet adand,
cosmopolita lesz."21
Végül arra az álláspontra jut, hogy minden nemzetnek megvan a csak általa teljesíthető feladata az emberiség nagy munkájában: „Nemzetisedjünk
meg, hogy a' magyar genius is a' világpolgárság' oltárára tehesse le zsengéjét, 's a' többi nemzetekkel együtt arra törekedjék, melly az emberiség' sajátja, 's melly nélkül a' népek csak fajok nem nemzetek." 22 Tudjuk, 1845-46-ban
Erdélyinek lesz ez kedvenc gondolata. Azért sürgeti a magyarság szellemi
hazájának feltérképezését, hogy végre kitudhassuk, mi a mi feladatunk az
emberiség nagy munkájában. („Minden nemzetre várakozik valami éspedig
egyedül az ő számára feltartott valami, kivívandó, mely neki oly kötelessége,
mint gyermeknek a szülei tisztelet. Ki van-e már mondva eme reánk várakozó eszme, fölfedeztük-e már a reánk néző tisztet?"23)
Kölcsey hatásának lényege talán Pulszky visszaemlékezésében mutatkozik a legtisztábban: mint írja, Kölcsey figyelmeztette arra, hogy „az egész
emberiségnek úgy szolgálhatunk legjobban, ha hazánknak, nemzetünknek
áldozzuk tehetségeinket, munkásságunkat". 2 4 Korompay János azt a (Leo
Thunnak írt) levelét is idézi, amelyben Pulszky németre fordítja Kölcsey kardinális tételét. 25 Pulszky számára teljesen világos volt, milyen következményekkel jár e fordulat a történelem felfogásában. Magyarország történelmét
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Athenaeum, 1839. Második félév, 25-26. szám, 389-390. (Kiemelések az eredetiben.)
uo. 407.
Kisfaluáy Károly minden munkái. (1846) In: Erdélyi János: Iroáalmi tanulmányok és pályaképek. S. a. r.: T. Erdélyi Ilona. Budapest, 1991.111.
Lásd Korompay H. János: A „jellemzetes" irodalom jegyében. Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása. Budapest, 1998. 86-87.
,,[F]ür die ganze Menschheit ist die Brust des einzelnen zu eng, nur ein Gott konnte
für sie sterben, für den schwachen Menschen ist es gross genug, für sein Vaterland
leben und wirken zu dürfen." uo. 87.
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áttekintő tanulmánya elé írt bevezetőjében deklarative a historizmus
antikantiánus álláspontjára helyezkedik: „A' népeknek is mint az egyeseknek vannak előítéleteik, mellyeket nem lehet levetni mint a ruhát, 's azért
nem hajlik nyákok olly könnyen a' csupán csak észszabta törvények alá; észképek csak egyeseket ragadhatnak el, a' népek' lénye szilárdabb 's csak mi
történeteik 1 szilárd földjéből nő fel, hathat rájok, csak az, mihez ősi szokás,
százados emlékezetek kötik"; „[...] fonák azoknak elmélkedése, kik észképi
rendszereikhez akarják a1 világot idomítani, a' helyett, hogy a történeteket
vizsgálva, azon törvényeket keresnék, melyek szerint eddig a' nemzeti élet
kifejlett [...]."26 A történettudomány legfőbb nehézségét abban látja, hogy
a különféle nemzeteknek a maguk törvényei szerint alakuló történelmében
az általános törvényszerűséget megállapítsa.
S hogy végül Vörösmarty álláspontjának változása is kitapintható, azt leginkább A' felekezet című, 1838-ban írt cikke jelzi. A cikk azt a kérdést tárgyalja, hogy „A" párt nem egyéb, mint az egy véleményüek' 's akaratuak' szövetkezése bizonyos társasági főczél elérésére, ellentétben azokkal, akik ugyanazon
főczélt más eszközökkel vélik elérhetni." Vörösmarty ezt a megjegyzést fűzi
definíciójához: ,,a' fő czél [...] mindenkor csak a' társaság határain belül gondolható, 's innen nevezhetők a' pártok is, mellyek azon fő czélra külön útakon
törekednek."27 Fő cél tehát csak „a társaság határain belül gondolható."
Ezek tehát az alakuló diskurzus körvonalai, most nézzük meg, hogy kapcsolódik ehhez a Gondolatok a könyvtárban című vers.

3. Kísérlet és javaslat a Gondolatok a könyvtárban
horizontjának

visszanyerésére

A vers mérvadó XX. századi értelmezései azt jelzik, hogy a fent vázolt diskurzusnak mára már az emléke is elhalványult. E modern perspektívából a
vers zárlata következetlennek bizonyul: a küzdés lehetséges eredménye,
amelyet megnevez, „kizárólag a nemzeti létre vonatkozik, a Gondolatok korábbi része pedig a világtörténelem egészének a célját vonta kétségbe. A zárlat tehát nem olvasható úgy, mint a feltett kérdésre adott válasz. A költeménynek csak befejezése van, megoldása nincs [,..]."28 Ez az értelmezési hagyomány alighanem Babits Mihálytól származik, aki költőnk halálának 80.
évfordulóján így ír: „Egy kicsiny és ébredő nemzet költője volt ő, s egy fölpezsdült szabadelvű koré. Megpróbált a közvetlen munkába feledkezni, a
küzdés gyönyörébe, az aktuális feladatba.
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Athenaeum, 1838. Második félév, 9. szám, 138.
Athenaeum, 1838. Első félév. 38. szám, 595.
Szegedy-Maszák Mihály: A kozmikus tragédia romantikus látomása. In: uő.: Világkép és
stílus. Budapest, 1980. 195.
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Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha ezt kivittük a mély süllyedésből

[!]

De már érezte a nemzeti elv kínjait és veszélyeit is. [...] Lehet-e csakugyan
bezárkózni egy nemzet életébe, s nem gondolni a nagy emberiség bajaival?"
Később ugyan Babits azt írja nagy elődjéről, hogy „nem tudta elválasztani
egymástól Magyarország és Európa ügyét: magyar honfiköltő volt és Európa
költője egyszerre", 29 e két szempontot azonban meg sem kísérli összefüggésbe hozni egymással - az idézett sorokra tett megjegyzése pedig azt sugallja,
hogy azok a nemzeti bezárkózást hirdetik.
Babits már korábbi Vörösmarty-dolgozatában is „kábítószerének tekintette a nemzetért való fáradozást; olyan kábítószernek, amellyel a költő
a végtelenbe törő akarat kilátástalanságának fájdalmát enyhítette. („Szerelem, munka [ti. nemzeti munka - S. V. P.], szépség mind csak csillogó, kábító szerek neki a végtelenség és kielégíthetetlenség azon fájdalmas és soha
végkép el nem tompítható érzése ellen, melyet a világlátás folyton táplál,
a gondolat mind tudatosabbá tesz.")30 Ezúttal azonban jelzi, n e m kis erő az,
mely az ember istenülését n e m tűrheti. Mint mondja, a nagyság mindig tragikus - „Istenben embernek, emberben Istennek tűrhetetlen." 31 S idézi
Vörösmarty Napóleon-epigrammáját:
Nagy volt ő s nagysága miatt megdőlnie kellett;
Ég és föld egyaránt törtek elejteni őt:
Tűrni nagyobbat irigy lőn a sáralkatu ember,
S tűrni hasonlót nem bírtak az istenek is.
Ha ennek tükrében olvassuk - ahogy Babits mondta - a költőnek magának szóló intésként is A merengőhöz legtöbbet idézett sorait, az „egész világ
nem a mi birtokunk" óvása mögött nem annyira az egyensúly megteremtésére irányuló szándékot, hanem a félelmet láthatjuk - attól az isteni büntetéstől, amelyet a nagyra törő, saját, isten rendelte korlátait nem tisztelő szellem
érdemel. Ha így hozzuk összefüggésbe ezt az intést a Gondolatok a könyvtárban zárlatával - s ha ehhez hozzávesszük a Kölcsey Parainesise nyomán alakuló beszédmód sajátosságait is, a Babitsétól eltérő álláspontra jutunk.
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Babits Mihály: A mai Vörösmarty. Nyugat, 1935. 403.
Babits Mihály: A férfi Vörösmarty. Nyugat, 1911. 1056. Hogy munkán „nemzeti munká"-t ért, kiderül két lappal lejjebb: „E fájdalmas világérzés ellen három kábító szere van a költőnek: a szerelem, a nemzeti munka, a világ szépségeinek látása és
tanulmányozása." uo. 1058.
uo. 1057.
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Az emberben munkáló isteni rész rendületlenül, az ember földi kötöttségeire való tekintet nélkül tör az ég felé: az embert azonban törekvései közepette csak meglegyinti annak a végtelenségnek a szele, amely a benne munkáló akarat révén sajátja; maga, sár-volta, múlandósága révén szűk körbe
van zárva: sem el nem érheti, sem fel nem foghatja azt, amire a benne munkáló isteni törekszik. S ha mégis elérni vagy megérteni próbálja, e gőgös törekvéséért elkerülhetetlenül bűnhődnie kell: ez az ember voltaképpeni tragikuma. A Gondolatok a könyvtárban Bábel-képe ezt fejezi ki.32 Ez a kép valójában a felfelé mozgás versben található képei közül csupán az egyik; azonban ez az egyetlen, amely az embernek, föld és ég fiának emelkedését ügy
értelmezi, mint a földtől való elszakadást. Ne tévesszük szem elől a beszélőt;
bár ezúttal nem kommentálja saját beszédét, mint korábban („Amit mondtam, fájdalom volt"), annál nyilvánvalóbb, hogy elragadtatja magát, mikor
felcsillan előtte az emberiség „mély süllyedésből" való kiemelésének reménye. Az emelkedést immár olyan folyamatként jeleníti meg, amely révén az
ember meghaladhatja embervoltának korlátait. A megválasztott perspektíva
persze önmagától vezet oda, hogy amennyiben az emelkedés a „legyünk
olyanokká, mint Isten" óhaja jegyében zajlik, nem maradhat el a büntetés:
az ember alávettetik a magasból, s kezdhet újra tűrni és tanulni. (Az Előszó
csak a következmények súlyosságában tér el az itt leírtaktól. Mint tudjuk,
a vers eredeti változatában a kéz és a szellem működése nyomán „tetőzetet
nyer a' nagy épület"; a végleges változat azonban éppen azért drámaibb,
mert kerüli az olyan asszociációkat, amelyek a hübrisz, az istenülés vágyának gőgje felé terelnék a befogadó figyelmét: mintha Isten szándéka szerint
való volna, hogy a békés fáradozások meghozni készülnek a legszebb jutalmat, az emberüdvöt. Az „új, dicsőbb teremtés" felé törekvő emberi ambíció
csupán a következmények tükrében, visszamenőleg bizonyul olyan törekvésnek, amely szörnyű büntetést érdemel.)
Itt szeretnék utalni a már említett Honszeretet című 1843-as versre, amelyik egy nagy magasságból lehanyatlott „régi nemzet" űjrafelemelkedését
emberi nézőpontból mutatja be; az emelkedés végpontjaként nem a „mennynek ajtaján" néznek be e nemzet tagjai - a haza, a nemzet (ahogyan ezt Vajda Péter cikke mondta) „isten képe" lesz, az égit emberi közegben teszi hozzáférhetővé.
Visszatérve a Gondolatok a könyvtárban Bábel-képére: közhely, hogy záró
két sora - „Ez hát a1 sors és nincs vég semmiben? / Nincs és nem is lesz, míg
a' föld ki nem hűl, s meg nem kövűlnek élő fiai" - Vörösmarty világképének
állandó, meghatározó mozzanata, mely az Ej monológjától a Halál monológjáig (az Örök zsidó című drámatöredék) különböző változatokban szólal meg.
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Rácz István György: Apokalipszis most. (Vörösmarty Mihály: Előszó). Studia Litteraria,
XXXIII. (1995) 39.
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Döntő különbség azonban, hogy az Éj, a Halál kívülről néz emberre, világra,
s nagyjából azt látja, amit a Vanitatum vanitas beszélője. A Gondolatok
a könyvtárban beszélője viszont belülről szemlél; ezért válhat képessé annak
a következtetésnek a levonására, amelyet korlátolt embervoltunk áthághatatlanságának keserű tapasztalata kínál. Ez Kölcsey antropológiai fordulata:
a visszatérés az ember saját, térben és időben határolt létével adekvát perspektívájához. A „mi dolgunk a világon?" először feltett kérdésére válaszolva
a beszélő korrigálja a felfelé mozgás bábeli képét: törli az emelkedés emberi látókörön kívüli célképzetét („Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen") - önmagában is tudatosítva, hogy „Ember vagyunk, a1 föld 's az ég fia". Persze ha
visszatért az embert földi kötöttségei fölé emelő perspektívából, az ellenkező irányú sarkítást, a „posvány iszapját szopva éldegélni" perspektíváját is
elutasítja.
Nem kvietisztikus egyensúly ez, n e m „kábítószer"; a vers beszélője saját
dualista antropológiájának konzekvenciáit vonja le. Amikor saját átléphetetlen horizontján szétnéz, azt tapasztalja, hogy ez a horizont egyben annak
a közösségnek a horizontja, amelybe beleszületett, s arra a megállapításra
jut, hogy az emberiséget a mély süllyedésből kivívni csak úgy lehet, ha minden ember a maga határolt közösségének szolidaritási kötelékében törekszik
erre: a legátfogóbb közösség, amely még ilyen keretet biztosítani képes,
a nemzet közössége. Dolgunk a világon tehát: erőnk szerint küzdeni a legnemesbekért; ennek a „nemzet sorsa" felel meg. Akármilyen fájdalmas is az
istenülni vágyó, a nagyságtól megbabonázott beszélő számára: minden, ami
túl van ezen, nem „erőnk szerint" való. A zárlat azonban következetes az antropológiai fordulathoz: a nemzet sorsának „kivívására" irányuló törekvés értelmének meghatározásakor is feltűnően kerül bármiféle - óhatatlanul emberi perspektíván túlkerülő - abszolút célképzetet („Olly magasra tettük, mint
lehet"), s jutalmát is a saját történelem perspektívájában állapítja meg („térvén
őseink porához"). S itt érkeztünk vissza Fichtéhez: ez a beszélő tudja, hogy
amit erőnk szerint, az emberiség velünk szoros nexusban lévő részéért tettünk, az világpolgári tett. Abban is Fichtéhez áll persze közel, hogy nem dönti el, vajon az ember rendeltetése a nemzetek összemérhetetlen, csak rájuk
kimért feladataiból tevődik össze, vagy végső soron ugyanannak a feladatnak
saját keretek közti megvalósítása révén. Ám ez alighanem éppen azzal magyarázható, hogy a véges ember perspektívája ilyen kérdések föltételét sem
teszi lehetővé. A vers valójában különös módon hagyja megnyitva az emberiség határolt látókörén túli teret: ha az ember végtelenbe törő vágya egyrészről csillapíthatatlan szenvedés forrása, egyúttal annak bizonysága is, hogy
annak, ami bennünk magasba tör, az általunk belátható látókörön túl van voltaképpeni célja és értelme. Ezt a belátást fogja majd bizalomnak nevezni a Vörösmarty-tanítvány Madách Imre művének utolsó sora.
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Gere Zsolt

„Meglehet, köztársasága volnánk
angyali lényeknek"
Vörösmarty történetfilozófiai felfogásának
néhány jellemzőjéről
„Mi van egyéb hátra, hanem hogy maga az
istenség, mint Jóbnak és az ő barátainak,
közvetlen megszólaljon..."
Kölcsey Ferenc: Töredékek a vallásról

1838-ban, alkotói pályájának közepén, az írói-politikai pártok körül kirobbant vita személyes érintettjeként fogalmazza meg talán legtömörebben felfogását az emberiség céljáról, jelenbeli állapotáról, teremtő és teremtés kapcsolatáról, a megismerés lehetőségeiről, az emberi nemet talán örök korlátok között tartó, leküzdhetetlennek tűnő adottságokról. A' felekezet című tanulmány nyitó és záró mondatai az értekező próza nyelvén, a feltételességet
ugyan jelezve, de szokatlan nyíltsággal beszélnek történetfilozófiai, teleológiai, ontológiai kérdésekről. A dolgozat címében idézett, az emberi nemet
angyali lények köztársaságaként láttató gondolat az egyik végpontját jelöli
meg annak a küzdelemnek-munkának, „az emberiség nagy napszámáénak, 1
amely egyben a történelem pozitív lezárulását is jelenthetné. Ez az összetevőiben, tartalmában ugyan kifejtetlen, az emberiség és benne a nemzet történetét lényegében az üdvtörténettel összeolvasztó gondolat egy olyan közös, többek között a Vörösmarty által is szerkesztett folyóirat írásaiban használt nyelvre támaszkodhatott, amely a szekularizált vallási-teológiai fogalmak felidéző erejének segítségével látszólag kielégítően fejezhette ki tartalmát. Ezért nem tűnhetett zavarónak, hogy az állítást közvetlenül megelőzően Vörösmarty még arról beszél, hogy e végpont „titkait mostani ész föl nem
érheti" és „sem képzetünk sem kifejezésünk" 2 nincs rá. A talán nem is hitt,

1

2

Vörösmarty Mihály összes művei. 15. kötet. Vegyes prózai dolgozatok (1826-1841).
Szerk.: Horváth Károly és Kerényi Ferenc. S. a. r.: Bodolay Géza és Horváth Károly.
Budapest, 2000. 136.
uo. 136.
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de legalábbis vágyott beteljesedéshez vezető út nyelvi kifejtése már egyértelműbb, s olyan, a felvilágosodás eszmerendszerében gyökerező fogalmakkal találkozunk, melyeknek életképessége, használhatósága a romantika
időszakában válik kérdésessé: értelem és akarat, tudás és cselekvés, jó és
rossz elkülöníthetőségének problémája, s főképp a történelem célszerűségébe vetett hit. Vörösmarty szövege szerint ugyanis a ,,[t]udás és cselekvés,
azon két sarkalat, melly körül az emberiség óriási törekvései, vagy ha inkább tetszik, az egyesek' hangyamívei forognak", 3 s megfelelő kapcsolatuk,
illetve helyes használatuk tehetné elérhetővé az emberi nem számára az angyalokéhoz hasonló létet: „Ha értelem és akarat minden agynak 's kebelnek
egyaránt jutnának, ha valót valótlant ismerve, jót rosszat elválasztani 's azt
óhajtani, ezt utálni tudva, ezer éveink óta folyvást haladhatánk: alkalmasint be lehetne zárni a' teremtés' ajtaját; mert a' mit ész felfoghat, erő kivihet, az már eddig tudva, téve, 's az emberiség' nagy napszáma bevégezve
volna". 4 Ennek a szélsőségesen idealizált emberképnek, haladásba vetett
hitnek kevés realitása lehetett Vörösmarty számára, de mindenképpen figyelemre méltó, hogy az emberiség történetét akkortájt n e m tekinti eleve
bármiféle rögzíthető célképzet nélkülinek. Már az előbbi idézetben is felbukkant az a gondolat, hogy a teremtés - mivel végponthoz köthető a megfelelő emberi adottságokkal lezárható folyamat, tehát jövőbeli sorsa
n e m az isteni akarattól, gondviseléstől, esetleg a fátumtól függ, hanem magától az embertől, sőt Isten lényegében kedvezni akart azzal, hogy a teremtést, a világot nyitott, alakítható állapotában hagyta az emberre, s a civilizáció, a haladás „mintegy folytatása a' teremtés 1 munkájának, melly azért hagyatott fel emberek' számára, hogy rövid létök alatt természetök- 's tehetségeiknek megfelelő foglalkozásokban találjanak gyönyört 's boldogságot." 5
A gondolat feltűnő hasonlóságot mutat Kantnak az emberiség történetéről
írott tanulmánya egyik tételével. Kant szerint ugyancsak létezik egy tér az
emberiség számára, „amelyet a teremtés eszes természetüknek megfelelő
céljuk számára nyitva hagyott." 6 A hasonló állításból levont következtetések viszont merőben ellentétesek. A' felekezet című írásból az eddigiekben
idézett, a történelmet és a teremtést emberi erővel-értelemmel pozitív
irányba befolyásolható gondolatokkal szemben Vörösmarty egyetlen lényeges érvet, akadályt hoz föl, amely azonban valójában megkérdőjelezi az
egész vázolt pozitív folyamat kezdeti pillanatát: az ember egyrészt képtelen
elválasztani egymástól a jót és a rosszat, azaz mintha űgy űzetett volna ki
a később visszavágyott Édenből, hogy meg sem kóstolta annak tiltott gyümölcsét, másrészt egyáltalán n e m bizonyos, hogy akár egy egyetemes cél-

3
4
5
6

uo. 136.
uo. 136.
uo. 142.
Immanuel Kant: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből.
Ford.: Vidrányi Katalin. In: uő.: Történetfilozófiai írások. Szeged, Ictus, é.n. 48.
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képzet birtokában lenne elég ereje meg is valósítani azt. Az adottságok, a
nembeliség fölötti racionális hatalom talán a világ fölötti hatalmat jelenthetné. Szinte egész életművére jellemző és annak régóta hangsúlyozott eleme, hogy az embert angyalként is látó felfogása mellett ugyanolyan érvénynyel láttatja az ember romboló, állati vonásait. Míg tehát Kantnál ,,[a]z
adottságoknak a társadalomban való antagonizmusa az az eszköz", amely
a rossz akarat, a hatalomvágy, a viszálykodás segítségével végül „a társadalom törvényszerű rendjének okává", az „ember rendkívüli természeti adottságaidnak kifejtőjévé válik, 7 Vörösmartynál ez egyértelműen tragikussá
lesz, s n e m egy fokozatos tisztulási-emelkedési folyamat jó melletti szükséges pólusa, hanem az elbukás egyik fő oka. A szellem és az erény mellett a
bűn is hiábavaló. (Ellenpéldaként idézhető az Athenaeum egyik cikke: „a
rossz benne született az emberek természetében, s szükséges feltétele a
tökélyesülésnek, melyben érdemük áll".8) Hogy a két lehetőséget milyen
keskeny határ választja el, arra e tanulmány is példa - az értelemmel és
akarattal elérhető üdv mellett fölrémlik az állatokéhoz hasonló létezés: „ész
és akarat' egysége ösztönné olvadván, mint nemesebb faj ugyan, de az állatok' sorába hullanánk." 9 Az idézetben szereplő, az emberi nem egészéről
szóló jóslat mellé, de csak mintegy kivételként, az individuum, az egyes
ember törekvése állítható, de szintén kétséges, hogy az ösztönszférából kiemelkedő, messianisztikus szerepet vállaló egyén képessé válhat a nagyobb
rész, az állatember, a sár fiainak szociális és szellemi nyomorára hatást gyakorolni. Az üdv és boldogság elérése aktivitást igényel, az ember természetét (s ez igaz a romboló ösztönökre is) nem az állandóság, a statikus szubsztancia jellemzi, hanem ész, érzelem és akarat emberfölötti, s ekkor még az
Istenéhez hasonló használata. A történelem ura és beteljesítője ebben a felfogásban n e m Isten, hanem maga az ember, a végcél viszont a biblikus üdvtörténet szekularizált, képzetté, fogalommá egyelőre nem lefordítható
enyészpontja.
A'felekezet című cikk fogalmainak, felvetéseinek valódi tétjét, feszültségeit a szépirodalmi művek mutatják majd meg, első olvasásra is világos azonban, hogy az életmű jellemző motívumai egyesülnek időlegesen az írásban.
Visszafelé tekintve a földi menny keresésének gondolata, 10 az ember „szellemi magasulhatásának" és „állati gyarlóságának" kettőssége, a nemzetet

7
8

9
10

uo. 47.
S-S.: A vétkekről és orvoslatokról. Idézi Bárányi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága
(Madách és az Athenaeum). Budapest, 1963. 104. (A franciából fordított cikket lásd:
Atheneaum, 1839.1. 273.)
Vörösmarty, i.m. 136.
Vö.: Martinkó András: A „földi menny" eszméje Vörösmarty élehtiűvében. In: uő.: Teremtő idők. Budapest, 1977. 172-221. (E rövid írás erősen kapcsolódik Martinkó András
tanulmányához, tulajdonképpen az abban fölvetett történetfilozófiai megjegyzéseket próbálja továbbgondolni, más kontextusba állítani.)
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egyesíteni és talán megmenteni képes „szent akarat" (Szózat), illetve az időben előre haladva a már idézett Gondolatok a könyvtárban „rettentő tanulságba, az ,,[é]sz és rosz akarat" közötti istentelen frigy Az emberekben, a szabadságharc bukása utáni összetettebb, meglátásom szerint eltérő fejlődési
sorba tartozó műveket ezúttal nem is említve.
Az íráshoz a Vörösmarty-filológia mai állása szerint időben legközelebb
az Örök zsidó (1837-38) töredékei állnak, a Halál monológja, a m ű ún. első
prózai vázlata és egy verses töredék szintén e műcsoportból. Az Örök zsidó
töredékei lényeges pontokon kapcsolhatók a cikkhez, s olyan, talán a téma
jellege miatt elfojtott aspektussal egészítik ki annak tartalmát, amely állandó eleme Vörösmarty emberképének. Bár a cikk is szól az egyes ember rövid létéről, az emberi n e m és a teremtett világ pusztulása, a mulandóság korlátlan hatalma, mint azt a párhuzamosan készült töredékek mutatják, állandó hátteret jelent szinte kezdettől az életműben, s veszélyezteti bármiféle
történeti télosz megalkotását. Az Örök zsidóban szövegszerűen is szerepel
a „teremtés ajtajának" bezárása, természetesen n e m mint történeti végpont,
hanem az élet végső pusztulását követő utolsó mozzanat.
Ha a különféle történetfilozófiai felfogások közös jegyének azt tartjuk,
hogy e szemlélet összefüggést teremt a történeti események és következményeik között, s ezt egy végső értelemre vonatkoztatja, vagy Kölcsey megfogalmazásában: „a történetek különféleségeiben nyomozza azt a rendet,
melyhez az emberi kifejlés és munkálkodás kötve van; s azt kérdi magától,
ha mindezen erő, rend és munkálkodás n e m bizonyos célra siet-e?",11 akkor
Vörösmarty életművében kevés olyan tiszta képletű művet találunk, amely
ennek a típusú feltételrendszernek megfelelne. Néhány kivételtől eltekintve
az egyetemességre törő gondolatsor vagy a nemzettörténet nézőpontjából
bomlik ki, vagy fordítva, a nemzettörténet szembesítődik, többnyire a veszélyeztetettség-érzet miatt, egyetemesnek tételezett törvényekkel, s ez még akkor is igaz, ha az utóbbi esetben többnyire csupán a nemzeti és emberi értékek és célok kissé retorikus, a láttatott erőkhöz n e m mérhető ellenpólusát

11

Kölcsey Ferenc: Történetnyomozás. In: Kölcsey Ferenc Összes Művei. Szerk. és s. a. r.:
Szauder Józsefné és Szauder József. Budapest, Szépirodalmi, 1960. 1274. A tanulmányban a következő műveket használtam még a történetfilozófia fogalmával kapcsolatosan: Rudolf Bultmann: Történelem és eszkatológia. Ford.: Bánki Dezső. Budapest, Atlantisz, 1994.; uő.: Az Újszövetség teológiája. Ford.: Koczó Pál. Budapest,
Osiris, 1998.; Karl Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet (A történelemfilozófia teológiai gyökerei). Ford.: Boros Gábor és Miklós Tamás. Budapest, Atlantisz, 1996.; Kelemen lános: Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Budapest, 1990.; uő.:
Az ész képe és tette (A történeti megismerés idealista elméletei). Budapest, Atlantisz,
2000.; Johann Gottfried Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más
írások. Ford.: Imre Katalin és Rozsnyai Ervin. Budapest, 1978., uő.: Értekezések, levelek. Ford.: Rajnai László. Budapest, 1983.; Rathmann János: Herder eszméi a historizmus útján. Budapest, 1983.; Giambattista Vico: Az új tudomány. Ford.: Dienes Gedeon és Szemere Samu. Budapest, 1979.
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tudja szerepeltetni. 12 Egyén, nemzet és emberiség történetének egymásra rétegződő, egy művön belüli láttatása költészetének legnagyobb, régóta hangsúlyozott értékei közé tartozik. Természetesen olvasói beállítódás kérdése is,
hogy e rétegek közül melyiket tartja dominánsnak. Csak egyetlen példát említek. Az Örök zsidó töredékei látszólag csupán erőszakosnak tetsző műveletekkel olvashatóak a nemzeti lét szintjén, azonban azzal, hogy Vörösmarty
szövege a Halált a legújabb módi szerinti frakkba öltözteti, aligha - mint
egyik értelmezője állítja - szürreális álmot fogalmaz meg, sokkal inkább az
öltözködés erős nemzeti kötöttségét kihasználva a magyarságot fenyegető
nemzethalál eredetére is céloz közben. Ugyanakkor a nemzeti szféra szinte
állandó jelenléte azzal a következménnyel jár, hogy a szintváltás és a reflexió elmaradása esetén az a paradoxonnak tűnő érzet támad, hogy az egyetemes alól kivételt jelenthet a partikuláris. Az emberek című vers egyetlen kiváltó okaként az értelmezésekben például legtovább a galíciai események
szolgáltak, s ez csak jóval később egészült ki a 40-es évek pesszimista világlátásával, 13 azaz a gondolatmenet akár meg is fordítható: egy már pesszimista emberkép talált igazolást a lengyelországi eseményekben. Ugyanakkor
a nemzeti szempont egyoldalú használata vezeti például Erdélyi Jánost
A' Rommal kapcsolatban arra a kijelentésre, hogy „Rom isten helytelenül tétetik az emberi sors intézőjévé", 14 hiszen e megoldás, ha nem hagyjuk figyelmen kívül a parthus nemzet vallását, történetileg egy európaitól eltérő
kultúrszférából is igazolható lett volna, s így nem veszélyeztethetné a magyar
nemzet sorsát és az egyetemes haladás elvét.
A 20-as évek második felében eposzainak történetfilozófiáját kétségtelenül jelentősen befolyásolta Herder közismert életszakasz-allegóriája, s
a Kölcseyéhez hasonló vívódás a nemzet életképességéről. A Zalán futása,
hogy a törvényként feltüntetett ciklikusság végpontja alól a nemzeti létet
megmenthesse, illetve legalább a reményt megadja a jövőre nézve, megalkotja a Hajnal szimbólumának újjászületés-mítoszát, s a hozzá kapcsolt szereplőkön keresztül a történelem körforgásába való visszatérés lehetőségét. 15
Ennek a történetfilozófiának a pillanatnyiságát, s jó értelemben vett alkalmiságát azonban mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy lényegében azonnal
széthullik, amikor Vörösmartynak nagyobb történeti távlatba szétterítve, s
nem a honfoglalás tényébe ágyazottan kellene alkalmaznia. A Zalán futását
követő eposztervében már lényegében csak a történelem ciklikus szemléle-
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Vö.: Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus. Történeti-poétikai tanulmányok. Budapest, 1980. 360.: „Csakhogy ebben a versben a küzdés csak a nemzeti lét szintjén szerepel célértékként, az emberiség egészének célszerűsége eldöntetlen marad."
13 Vö.: Csetri Lajos: Vörösmarty Mihály: Az emberek. Tiszatáj, 1975/12, 49-58.
14 Erdélyi János: Vörösmarty Mihály minden munkái. In: uő.: Irodalmi tanulmányok és
pályaképek. S. a. r.: T. Erdélyi Ilona. Budapest, 1991. 85.
15 Szörényi László: „...s hű a haladékony időhöz". Kompozíció és történelemszemlélet a Zalán
futásában. In: uő.: „multaddal valamit kezdeni". Budapest, Magvető, 1989. 36-84.
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tét tartja meg, s ezzel együtt újra szembe kell néznie a pusztulás kivételt
nem ismerő törvényével. Ennek a kényszerű és jelentős váltásnak a gyökerei a Horvát Istvántól átvett őstörténeti felfogásban, a filiszteus-parthus-magyar eredetkoncepcióban kereshetőek. 16 Vörösmarty életművében e
hatás a nemzet és az emberiség történetének megítélésében egyértelműen
tragikus végkicsengést kap. Mintha a korábbi elvont elméleti konstrukció
a történeti, s a magyarság sorsát érintő anyaggal egybevetve végső igazolást
nyerne, amit ráadásul a jelen nemzethalállal fenyegető terhe is súlyosbít.
A magyarság olyan történeti folyamat végpontján áll, immár „testvértelenül", amelynek korábbi szakaszaiban elődeinek egyike sem volt képes önálló
nemzeti létét fönntartani, s eltűntek a történelem forgatagában. E katasztrofális folyamat egyik táplálója az a makacsul föl-föltörő nemzetkarakterológiai szempont, amelynek szálait Horvát egészen a jelenkorig vezeti el. Vörösmartyt ebben az időszakban az őstörténet, őshaza utáni szenvedélyes tájékozódás, a nemzeti múlt átértelmezése mellett a földi menny eleinte
egyénre szabott, később egyre tágasabb dimenziókra kiterjedő megteremtése foglalkoztatja. Talán közvetlen olvasmányokra is támaszkodó történetfilozófiája ekkoriban sok hasonlóságot mutat Friedrich Schlegelével, aki szerint a modern történelem kezdete, s minden progresszív képzet kiinduló
pontja az Isten Országának megvalósítására irányuló forradalmi vágy. E kettős indíttatás jegyében Vörösmarty 1831-ben két olyan epikus művet jelentet meg az Aurórában, melyeknek szemlélete merőben ellentétes egymással,
s bennük a történelem menetének, lezárulásának életművében újszerű megfogalmazásait adja. Az ismétlődést is magában foglaló körfogást A' Romban,
melyből azonban már n e m iktatja ki a nemzethalált, ami kettős, egyrészt
Rom isten győzelmével természetfölötti törvényre épülő, másrészt a „harc és
visszavonás" által nemzetkarakterológiai szempontú alátámasztást kap. Jó és
Rossz, Fény és Sötétség kozmikus küzdelmének láttatása, a Rossz periodikus uralma, a halni akarást céllá emelő fejedelmi vándor figurája nem véletlenül váltotta ki később Erdélyi János világnézeti alapú elutasítását: ,,[h]ogy
Rom meggyőzi Védet, a mentőt, eléggé szomorú, ha példáztatnék is benne
a földi dolgok s emberkéz műveinek múlandósága, nem szabad feláldozni az
istenit, mely fölötte áll az 'örök romlásnak és teremtésnek'." 17 (Annál meglepőbb, hogy korábban Berzsenyi az eposzban az emberi élet és az emberiség
változó örömeinek „szép rajzolatit" látja.18) Pedig Vörösmarty ekkori filozofikus eposzainak tétje n e m kevesebb, mint hogy megkíséreljen leszámolni
az őseinket pusztulásba vivő pogány nemzeti hagyománnyal, s egy új,

16

Erről a témáról, illetve az alábbiakban őstörténeti szempontból elemzett eposzokról
részletesen írtam az Irodalomtörténeti Közlemények 2000/3-4-es számában megjelent „Hat gím jőve sebten elébe" (Vörösmarty eposzterve és őstörténeti felfogása a Zalán
futását követően) című tanulmányomban.
17 Erdélyi, i.m. 85.
18 Berzsenyi Dániel összes művei. S. a. r.: Merényi Oszkár. Budapest, 1956. 346.
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a gondviselésre és az üdvtörténetre támaszkodó történelemértelmezést alkosson, vagy sarkítottan fogalmazva: lényegében a keleti-ázsiai származás európai-keresztény fordulatát hajtsa végre. A' Délsziget, mint A' Rom ellenpárja, bár
az egyik legellentétesebb, a mű egészét uraló fantasztikumtól a boldogság
szigete fordított teleológiájáig terjedő értelmezéseket kiváltó Vörösmartymű, véleményem szerint a kultúrköröknek ezt a cseréjét próbálja megvalósítani. A történelem uraként immár a zsidó-keresztény Istent szerepelteti, s
a műben lehetségesként tünteti föl a körforgás alóli kilépést is. E történelmi
végpont szimbóluma „a szent titkot" őrző Szűdeli, akinek jelképes otthona
„az élet' négy korá"-nak jót és rosszat, békét és háborút vegyítő, hatalmas
ecsettel festett képein túli terembe kerül. Az eposztöredék másik szereplőjének, a nemzeti aspektust jelképező Hadadúrnak a története úgy értelmezhető, mint az elszakadás és küzdelem fázisain keresztül e végpont felé tartó,
gondviselés által is támogatott mozgás. Sivatagi bolyongása a zsidóság
egyiptomi kivonulásával lesz analóg, s a halállal fenyegető, céltalan vándorlást, amely ebben a kontextusban az örök zsidó történetének a megváltatlanságot kiemelő motívumát villantja föl, csak a Jézust szimbolizáló gyermeknek a keresztséget megadó felbukkanása oldja föl, s a gyermek lábnyomain
kijutva a sivatagból válik csupán elérhetővé a honfoglalás, a küzdelem egyén
fölötti állomása. 19 A történetfilozófia a műben visszaváltozik teológiává. Ebben az időszakban egyébként rendkívül erős Vörösmartynak az a törekvése,
hogy műveiben leválassza a nemzeti hagyományról a pogány kor isteneit,
vagy ahogy ő nevezi, a „mozdulhatatlan bálványokat", a villámokkal rettenetesen leomló „magyarok istenét". 20 E folyamat betetőzője lesz 1837-ben az Árpád ébredése című mű, amelyben Árpád méltatlannak nevezi Hadúrt arra,
hogy térdet hajtson neki, mert bár a nemzetet kiragadja a homályból a harci hírnév, ugyanaz le is buktatja csillagát, mielőtt a nagy pályát bevégezné.
A' Délszigetben az ifjúkorral kezdetét vevő történelmi küzdelem Istentől
eredő nyitó mondata lényeges fogalomcserével és kontextusváltással majd
a Gondolatok a könyvtárban című műben bukkan fel újra. A két, egyaránt
a történelem egészének értelmére és céljára adott válasz közötti feszültség
és különbség jó alapot ad arra, hogy - A' felekezet állásfoglalását is figyelembe véve - Vörösmartynak a harmincas évek legelejétől a negyvenes évek közepéig tartó szemléletváltását vázlatosan nyomon kövessük. Az eposzban Isten a keresztény morál és eszkatológikus jövőkép alapján bocsájtja útjára
a két fiatalt a „tűrni, remélni" felszólításával, a Gondolatokban viszont, minden transzcendenciától megfosztódva, a tűrni „pusztán" evilági imperatí-

19

20

Vö.: Szörényi László: „A szent hazának képe". Őstörténet és epika Zrínyitől Krádyig. In:
Szörényi, i.m. 216.: „Hadadúr szimbolikus megkeresztelése azt jelenti, hogy a nemesi történeti eszmények önmagukban elavultak, a magyar nemzet lényegének
továbbvitelére alkalmatlanok."
Vörösmarty Mihály összes művei. 5. kötet. Nagyobb epikai művek. II. S. a. r.: Horváth
Károly és Martinkó András. Budapest, 1967. 709.
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vusszá lesz. A versben Vörösmarty természetesen nem hagyhatja meg a korábbi, önmagában is lezáródást implikáló remélnit, s helyébe a tanulni kerül
- a kezdeti teológiai fogalmak így válnak a vicói történetfilozófiai modellhez
hasonló, az emberi tudás által teremtett, s csak a Föld és az ember megsemmisülésével lezáruló történelem ciklikus konstrukciójának tartópilléreivé.
Vagy tematikusan tekintve: a földi menny kezdeti, boldogságfilozófiával ötvözött eszméje az angyallá váló emberek köztársaságának a teremtést bevégző tettén keresztül az angyalok zenéjét csupán kihalló, alkotó munkáját újra meg újra kezdő emberiség képéig transzformálódik. Ez a folyamatot sugalló leegyszerűsítés nyilvánvalóan nem alkalmas arra, hogy érzékeltetni
tudja a mögöttes világkép kontúrjainak színváltozatait, s csupán szervetlenül állítható mellé az a dolgozatom elején már említett gondolat, miszerint
az értelmes cél megléte korántsem jelenti, hogy az emberiség képes is haladni felé. Csak egyetlen példát hoznék Az emberekből. Vörösmarty a vers teljes
negációjának terébe vonja a béke korszakát is, s a mű kételyeket nem ismerő állításai között az egyetlen talánnal bevezetett mondatban rombolja le
a béke egész költészetében alapértéket jelentő fogalmát.
A szabadságharc bukása után keletkezett nagy verseiben a ,,[m]i a világ nekem, ha nincs hazám" és a nemzethalál realitásával kellett szembenéznie. E
végső relevanciák pusztulásának kifejezéséhez meglátásom szerint elégtelennek bizonyult az a harmincas-negyvenes években megalkotott nyelv, amely
fogalmaiban, metaforikájában gyakran megőrizte ugyan a keresztény teológia szókincsét, de fokozatosan áthasonította jelentésüket. Az Előszó és A vén
cigány biblikus nyelve viszont inkább a húszas évek második felének (főleg
az epikai művekben megteremtett) poétikai törekvéseihez kapcsolódik.
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Milbacher Róbert

Az Előszó filológiájának
bizonytalanságairól
Vörösmarty Mihály Előszó című költeményének értelmezési hagyománya
egyrészt a szöveg feltételrendszerének szükségképpen filológiai meghatározásából, másrészt pedig a mű társtalanul egyszerinek tűnő képi világának
a magyarázatából épül fel. A nyugatos esszéista nemzedékek (Babits Mihály,1 Szerb Antal,2 Schöpflin Aladár3) a számukra igen vonzó (és főleg a freudi pszichoanalízis megvilágosító fényében ragyogó) „őrült" Vörösmarty egy
még őrültebb alkotásának tartották A 'vén cigánnyal együtt, egyben megtagadva a szövegtől bármiféle logikát, bármiféle reflektált szövegépítkezést, és
egyben szükségtelennek ítélve bármiféle értelmezői okfejtést. Akár egyik,
akár másik hagyományt nézzük, mindenféleképpen a mű társtalanságának
és értelmezhetetlenségének vélelmével szembesülhetünk. Az alábbi tanulmányban kísérletet tennék arra, hogy az Előszót Vörösmarty életművének
(mind filológiai, mind pedig történetfilozófiai szempontból) szerves részeként, embléma-, és képrendszerét tekintve pedig egy „elfeledettnek" tűnő
hagyományból aprólékos gonddal építkező szövegként értelmezzem. *

I. Ami

tudható?

Martinkó András nagyszerű EZoszo-tanulmányát a következőképpen kezdi:
„Hogy érthetővé váljék a költemény címe - Előszó -, fel kell hívni a figyelmet
arra, hogy a verskezdő mondatnak: 'Midőn ezt írtam', ezt szava nem erre
a költeményre vonatkozik, hanem valami más - máig nem felderített - korábbi alkotásra... Valószínűleg Waldapfel Józsefnek van igaza, aki szerint az 1845ben írt, de csak 1851-ben megjelent Három rege című munka elé készült
előszónak..." 4 Martinkó idézett passzusa az Előszó befogadásával kapcsolatos
1
2

Vö.: Babits Mihály: A férfi Vörösmarty. Nyugat, 1911. 244. skk.
Vö.: Szerb Antal: Vörösmarty-tanulmányok. In: Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban.
Budapest, 1971. 357-437.
3 Vö.: Schöpflin Aladár: A két Vörösmarty. In: uő.: Magyar írók. Iroáalmi arcképek és tollrajzok. Budapest, 1919.
4 Martinkó András: Vörösmarty Mihály: Előszó. In: Miért szép? A magyar líra Csokonaitól
Petőfiig. Szerk.: Mezei Márta, Kulin Ferenc. Budapest, Gondolat, 1975. 349.
* E tanulmány második része - terjedelmi okok miatt - másutt fog megjelenni, itt csak
a költemény filológiai kérdéseinek elemzésére kerülhet sor. M. R.
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azon igen lényeges problémákra reflektál, amelyek elsősorban a szöveg nemértése körül összpontosulnak. A vers értelmezhetetlensége nyilván abból
a tényből fakad, hogy a címet csupán a szöveg státusára vonatkozó „műfajjelzetként" érzékeli az olvasó, míg az első sor rámutatása a befogadót valamilyen
másik műhöz utalja, amelynek a hagyományos elvárás értelmében követnie
kellene az előszót [sic!]. A cím és a rámutatás feltételezhető funkciójának még
egy következménye van, tudniillik mivel a mű létfeltételei kerülnek a figyelem
középpontjába, így az egyes szám első személyű megszólalót bizonyosan
a szöveg szerzőjeként azonosítja be a figyelmes olvasó. (Ebből következik továbbá, hogy a „Most tél van és csend és hó és halál" sor időhatározója is csak
közvetlen valóságra vonatkoztatott jelentést kaphat az uralkodó értelmezési
tradícióban, tehát a szöveg születésének most-jára kell utalnia: így kerülhet be
a vers datálásába - mindenfajta filológiai megalapozás nélkül - a tél.)
Az Előszó tehát - minthogy a szerző életében n e m jelent meg, a kéziraton
nincsen dátum és semmiféle kortárs tudósítást sem találhatunk róla - tökéletesen kontextus nélküli, mintegy magára maradt, társtalan műnek tűnhetett
mindenekelőtt Gyulai Pál számára, aki elsőként közli az 1863-64-es Vörösmarty-kiadásában. Természetesen Gyulait is zavarja, hogy a művet nem tudja beilleszteni az általa összegyűjtött korpuszba, és meg is próbálkozik valamiféle
kontextus hozzárendelésével: „...hogy egy már elkészült, vagy csak még készülendő műnek volt-e az előhangja, nem tudhatni. Iratai közt nem találtatott
egyetlen egy kész nagyobb mű sem, csak egypár kisebb költemény töredéke s
egy-két nagyobb mű terve, melyek közt az »örök zsidó« [sic!] a legkésőbbi. Lehet, hogy az előszót [sic!] az Örök zsidóhoz írta."5 Gyulai feltételezése azonban
az azóta feltárt adatok fényében bizonyosan nem igazolható, hiszen az Örök zsidó legkésőbbi töredéke majdnem bizonyosan 1848-as/ vagyis a nagy valószínűséggel Világos után keletkezett - bár erre sincs közvetlen filológiai bizonyítékunk, legfeljebb tematikus érvekkel lehet alátámasztani - Előszónak nem sok
köze lehet a drámatöredékhez. (Arról nem is beszélve, hogy az Örök zsidó sohasem készült el, vagyis nem valószínű, hogy prológus született volna egy el nem
készült műhöz, hiszen a prológus többnyire a bevezetendő mű elkészülte után
íródik, amint arról a vizsgált mű „Midőn ezt írtam...." felütése is tanúskodhat.)
Gyulai n e m állít bizonyosat az Előszóról, legfeljebb feltételezéseit közli, s
igazából n e m is vált megnyugtató igazsággá véleménye, így további feltételezések kaptak szárnyra a verset illetően. Az egyik ilyen feltevés Vörösmarty német fordítójától, Paul Hoffmanntól 7 származik: „Az a vélemény, hogy
5

Vörösmarty Minden Munkái. Rendezte és jegyzetekkel kísérte [sic!] Gyulai Pál. Pest,
1863-64. II. 313. A húsz é w e l későbbi Összes Munkái „teljes" kiadásában sem tudott egyebet mondani. Vö.: Vörösmarty Összes Munkái. Teljes kiadás. Rendezte és
jegyzetekkel kisérte [sic!] Gyulai Pál. Budapest, 1884. I. 459.
6 Vö.: Vörösmarty Mihály összes művei. 10. kötet. Drámák. V. S. a. r.: Fehér Géza. Budapest, Akadémiai, 1971. 759-769.
7 Michael V-'s Ausgewählte Gedichte. Deutsch von Paul Hoffmann. Wien-Pest-Leipzig,
1895. 121-122.
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Vörösmarty ezt az Előszö-t egy (1850-ben) tervezett műhöz írta, amely mű
azonban nem készült el. Azt hiszem már a versnek az első sorai is félreérthetetlenül megmondják, hogy a költő ezt az Előszót összes addig (1854) írt művére vonatkoztatja." 8 (Látható, hogy Hoffmann figyelembe veszi ugyan Gyulai feltevését, ám nem fogadja el.) Az 1854-es újabb datálási javaslat arra vonatkozik, hogy 1854-ben Vörösmarty valóban tárgyalt Heckenasttal addig írt
összes munkáinak kiadásáról, ám végül nem valósult meg a terv: „Heckenast
Füredről megtette írásbeli ajánlatát munkáimért. Én is jobbnak látom írásba
foglalni azokat s határozottabban kijelölni közben járásod mellett. [...] Mindenesetre elismerem az idők mostohaságát, de munkáimért jelenleg nem fogadhatok el kevesebbet, mint amennyit mondtam, 6000 váltót, azaz hatezer
forintot..." 9 A Tóth Lőrincnek írt levél tanúsága szerint meglehetősen kezdeti fázisban lehetett a kiadás terve, amennyiben még az anyagiakról sem sikerült megegyezniük. Valószínűleg Heckenast sokallta a 6000 forintot, hiszen
még az előző kiadás sem fogyott el,10 s talán ezért nem realizálódott a tervbe
vett kiadás. Ennek ellenére könnyen elképzelhető, hogy Vörösmarty valóban
írt egy verses előszót munkái tervezett összkiadásához.
Az Előszónak két kézirata létezik: egy cím nélküli fogalmazvány és annak
egy címmel ellátott tisztázata, amely arra enged következtetni, hogy a költő
kiadásra, pontosabban nyilvánosságra szánhatta művét, hiszen nem hagyta
vázlatban, töredékesen. A megjelenés elmaradását nem nagyon lehet a cenzúrával magyarázni, hiszen a szövegben semmiféle konkrét politikai vonatkozás sincsen (vessük össze akár A vén cigánnyall), a korban sokkal egyértelműbb, aktuális (különösen az 1849-es eseményekkel kapcsolatos) célzásokkal teli művek is megjelenhettek (lásd például Arany János, vagy Lévay József, vagy Tompa Mihály korabeli publikációit). Ráadásul Vörösmartyt kínzó
anyagi gondjai, illetve az irodalmi közélet fokozott várakozása is arra késztethette, hogy közreadja nehezen elkészült írásait. 1853-ban például az a hír
terjedt el, hogy Vörösmarty „letette a lantot", vagy ahogy Greguss Ágost éppen az Előszó filológiai diskurzusában igen kitüntetett szerepet játszó Három
rege megjelenése kapcsán írja, amelyről úgy tetszik, azt hiszi, hogy frissiben
készült mű: „Vörösmarty termékenysége, mondják, néhány év óta csökkent.
Nem tudjuk, n e m készülnek-e a költő csendes magányában a legbecsesebb
ajándékok, melyekkel a nemzet egyszerre meg fog lepetni... De feltéve is,
hogy most ritkábban nyűl édes lantja után, a termékenység csökkenésének

8

9
10

Vörösmarty Mihály összes művei. 3. kötet. Kisebb költemények. III. 1840-1855. S. a. r.:
Tóth Dezső. Budapest, Akadémiai, 1962. 558. (A kritikai kiadás rövidítése a továbbiakban: VMÖM)
Vörösmarty Tóth Lőrinchez, 1854. augusztus 4. In: Lukácsy Sándor—Balassa László:
Vörösmarty Mihály. Budapest, 1955. 458.
Ismeretes, hogy a tíz kötetes ún. „kézi" kiadást Kilián György leszállított áron kínálta, ám így sem vették meg. Vörösmarty halála után aztán visszaállította az eredeti
árat - minthogy megnőtt a kiadás keletje - , a nyereség egyharmadát felajánlva a Vörösmarty-árvák javára.

181

mondhatni-e, ha azon kevesebb, mit elő teremt, annál több belterjjel dicsekszik?"11 Vagy például Erdélyi János Vörösmartyhoz című versének alcíme
ugyancsak arról árulkodik, hogy hírek terjedtek Vörösmarty elhallgatásáról:
„Mikor híre járt, hogy letette a tollat". (A szöveg keretszakasza így hangzik:
„Még egyszer emeld föl Sár róna vidékén, / Utána viharnak, zengő szózatodat, / Hagyj minket a sírba leszállani békén, / Ha újra hallók még fönséges
dalodat."[...] „Dalolj még, dalolj még! Hadd halljuk a szép szót, / Lepjen
meg az újra minket valahonnan..." 12 ) A Pesti Napló 1854. március 14-én arról tudósítva, hogy Vörösmarty a Lear-fordítást befejezte, megfeddi azon kétkedőket, akik a költő terméketlenségéről suttogtak: „Ezt előleges tudomásul
azok részére, kik vétkes könnyelműséggel nagy költőnk felől azt híresztelték, hogy a tétlenségben keres nyugalmat."
Tehát az lett volna a logikus lépés, hogy a letisztázott Előszót közreadja
Vörösmarty: a publikálás elmaradásának két oka lehetett: 1) még 1854-ben
nem készült el a mű, és csak A vén cigány után íródva, a költő állapotának
súlyosbodása és halála gátolta meg a kiadását; 2) valóban a tervbe vett összkiadás elé szánta azt, és önmagában nem találta alkalmasnak a közzétételre, illetve várt összes műveinek kiadására (így a vers ante quem-je bizonyosan 1854 nyara lehet). Harmadik érvként meg kell említeni, hogy az Előszó
önálló megjelentetése bizonyosan problematikus lehetett már a korban is,
hiszen abban a klasszicista alapú műfaji rendszerben, amelyben Vörösmarty teljes életműve fogant, az előszó nem volt önálló, a többivel egyenrangú
műfaj, 13 legfeljebb csak szövegstátust jelölhetett. Pontosabban szólva ahhoz,
hogy az Előszót mint önálló műfajú művet értelmezzük (egyfajta allegorikus
olvasással), sokkal kevésbé hangsúlyosnak kellene lenniük azoknak
a kódoknak, amelyek a szöveget a prológus-szerephez kötik,14 vagy legalábbis sokkal erősebbnek kellene lenniük azoknak a kódoknak, amelyek az előszó prológus szerepére reflektálva, a szöveget allegóriává avatják. (A korabeli befogadásra éppen Gyulai Pál azonnali kontextus-kereső reflexe szolgáltatja a legszebb példát, vagyis neki eszébe sem jutott az önálló értelmezés
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12

Pesti Napló, 1853. augusztus 14. Lukácsy-Balassa, i.m. 455.
Erdélyi János: Vörösmartyhoz. (Mikor híre járt, hogy letette a tollat.) In: Részvét könyve.
1863. Lukácsy-Balassa, i.m. 456.
13 Az előszó műfaji jellegéről és értelmezési sajátságairól kiválóan értekezik Huba
Márk, csakhogy dolgozata mintha nem ismerne történeti különbségeket (akár műfajtörténeti, akár olvasástörténeti szempontból), vagyis Babits, Radnóti és Karinthy
(nyilvánvalóan egy műfajtörténeti paradigmához tartoznak valamennyien) egy-egy
művét ugyanolyan felfogásban tárgyalja, mint Vörösmarty szövegét. Természetesen
ezt meg lehet tenni, erősen redukálva egy bizonyos (talán modernista) olvasói modellre a befogadást, ám attól még kérdéses, hogy Vörösmarty és kortársai számára
miféle olvasói kódok invokálódtak az Előszóhoz. Vö.: Huba Márk: Az előszó és ami mögötte van. Tiszatáj, 1999. december, Diákmelléklet.
14 Szépen összeszedve Huba Márk tanulmányában (Huba, i.m. 2-3.): erőteljes szerzői
jelenlét és intencionált szándék, közvetlen dialogikus kapcsolat a tételezett befogadókkal, előkészítő funkció.
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lehetősége.) Egyik feltételezés sem támasztható alá filológiai bizonyítékokkal, így Paul H o f f m a n n elméletét tökéletesen figyelmen kívül hagyta az irodalmi hagyomány.
A diadalmaskodó, kanonikus vélekedés, amely a maga helyén és idejében
csupán mint feltételezés fogalmazódott meg és csak fokozatosan iktatódott ki
belőle a lehetségesség státusa, 15 Waldapfel József 1948-as tanulmányában artikulálódott: „Hadd említsem meg azt a gyanításomat, hogy ez a csodálatos
Előszó valószínűleg a hiúságában sértett Ferenc József bosszúvágyától és szadizmusától a szabadság mártírjává avatott Batthyány Lajos leányának dedikált Három regére vonatkozik." 16 A bizonytalanságot, amely Gyulai Pál közzététele óta ott kísértett a hagyományban, igen erős bizonyosság váltotta fel:
mintha csak megkönnyebbült volna az irodalomtörténet, hogy kellő kontextust sikerült rendelnie a nyugtalanítóan magára maradt szöveghez. Innentől
kezdve az Előszóról beszélők már evidenciaként említik, hogy a vers címének és első sorainak referenciális olvasata miatt a Három regéhez kötődik,
sőt Szegedy-Maszák Mihály már megpróbálja emancipálni a Három regétői
a szöveg befogadását, és javaslatot tesz egy önmagában való interpretációra,
vagyis a Waldapfel-féle diskurzussal mint uralkodó bizonyossággal szemben
próbál alternatív utakat mutatni az értelmezésben. 17
Ugyanakkor Waldapfel József elméletének semmivel sincsen több filológiai alapja, mint Gyulai vagy Hoffmann elgondolásának. Sőt, az alábbiakban
azt szeretném bebizonyítani, hogy csupán a Három regés elméletet tagadó filológiai adatok állnak rendelkezésünkre.
A kanonikussá vált filológiai vélekedés szerint tehát az eredetileg 1845ben a Szépek könyvébe írt Három rege 1851-es kiadása elé szánta volna az Előszót Vörösmarty (s forradalmi aktualitását az adja, hogy Batthyány Emmának, a vértanú Batthyány Lajos leányának dedikálta a verset, csakhogy már
az 1845-ös változatot is az akkor 6-7 éves kislánynak írta és ajánlotta, pedig
akkor még szó sem volt mártíromságról). 18 A Három rege 1851-ben az Előszó
nélkül jelent meg, ám ez nem bátorította fel az irodalomtörténetet arra, hogy
megkérdőjelezze a két szöveg összetartozását. így aztán az Előszó datálása is
a Három rege megjelenéséhez és a szöveg évszakot jelölő soraihoz kapcsolódik: így lesz 1850-51 tele a keletkezés ideje (ami ráadásul egybecseng Gyulai ugyancsak téves datálásával), amelyet problémátlanul vesznek át a különféle kiadások, bár a kritikai kiadás is csak kérdőjellel közli a dátumot. A vélt
15
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18

Ennek a folyamatnak a magától értetődőségét leplezi le Gere Zsolt kiváló esszéje,
amely jelen tanulmány kiindulási pontja, vagyis nélküle sohasem készült volna el.
Gere Zsolt: Az öreg halász és a part. (Invenció és irodalomtörténet.) In: Duplafeáél. Papírborítás II. Szeged, 1996. 51-56.
Waldapfel József: Vörösmarty, Petőfi és a szabadságharc. Magyar századok. Budapest,
1948. 222.
Szegedy-Maszák Mihály: A kozmikus tragédia romantikus látomása. (Az Előszó helye
Vörösmarty költészetében.) In: uő.: Világkép és stílus. Budapest, 1980. 182-220.
Vö.: VMÖM 3. 420.
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keltezést azonban egyetlen fennmaradt szövegszerű adat sem támasztja alá,
sőt, csak arra vonatkozólag találhatunk adatokat, hogy Vörösmarty az 1850es évben nem írt semmi újat: „En még nem igen foghatok munkához, - kivévén
az Academiaiakat - sok apró házi bajom is lévén, irányomat is elvesztvén a nélkül,
hogy újat tűzhettem volna ki magamnak, kedvem sem sok van. "19 Éppen a kérdéses télen írja Ujfalvy Sándornak: „Az irodalommal még nincs erőm foglalkozni,
a legközelebbiekről nem akarok, egyébről pedig nem vagyok képes írni. Nehéz kitalálni s hozzá lelkesedni a tárgyhoz melyről írni kéne."20 Persze attól elképzelhető, hogy 1851 kora tavasszal megjött a kedve az íráshoz, bár már maga a tény
is, hogy egy jóval korábbi művét adja ki nyilvánvalóan anyagi okokból, arra
enged következtetni, hogy valóban nemigen volt képes új művet létrehozni
ebben az időszakban.
Ráadásul Vörösmarty a Három regéről mint gyermekek számára írt didaktikus tartalmú meséről tesz említést Stettner Györgynek 1849. február 4-i levelében: „s azon verset [küldd el], melly még kéziratban van, melly három, gyermekek számára írt mesét foglal magában [...]. Ezen vers a Szépek könyvébe volt
szánva s didaktikus tartalmú...", vagyis nehéz elképzelni, hogy egy, az Előszóhoz hasonló apokaliptikus hangvételű szöveget írt volna elé, hiszen ez stilisztikailag nem indokolt, arról nem is beszélve, hogy a Három rege befejezése már önmagában is hazafias allegóriaként értelmezi önmagát. Ráadásul
a Három regét előbb Nagy Ignácznak, a Hölgyfutár szerkesztőjének küldhette el Vörösmarty, ahogyan arra 1850. november 4-én Garay Jánoshoz írott leveléből következtethetünk: „Nagy Ignácznak írok a három mese iránt. Szeretném
tudni, végeztél vagy értekeztél-e vele." Vörösmarty nyilvánvaló célja az lehetett,
hogy közzé tegye a művet (a sürgős közlés talán a család súlyos pénzhiányára vezethető vissza). A Hölgyfutár szerkesztői üzenetei között kapott választ 1850. november 12-én: „A küldeményt köszönjük. A megbízásnak iparkodunk megfelelni, de eddig még nem sikerült." Aztán végül is Heckenast jelentette meg a Három regét 1851 közepe táján, hiszen Toldynak írt 1851. augusztus
28-i levelében már valószínűleg egy nyomtatott példányról tesz említést:
„Számodra hagytam egy példányt a Három regéből Zádornál. Megkaptad-e már."
Igen beszédes a kortársak hallgatása, hiszen ha az Előszó csak cenzurális
okok miatt nem jelent meg a Három regével együtt, ahogyan azt a hagyomány
sejte(t)ni véli, akkor a kortársak között bizonyára híre ment volna. Ám ez
nem így történt, hiszen például Toldy, aki Zádor (Stettner) György közvetítésével megkapta a Három regét, n e m látszik tudni az Előszóról: 1864-65-ös
irodalomtörténetében említi a Három rege kiadását (hibásan 1857-re teszi), illetve a Gyulai-féle 1864-es Vörösmarty-kiadást is ismeri, amelyben már benne van az Előszó, ám semmiféle jele nincs annak, hogy tudott volna a két szöveg összetartozásáról. De Gyulai Pál „tudatlanságát" is említhetjük, hiszen
neki is tudomást kellett volna szereznie az Előszó Három regéből való „kicen19
20

Toldynak 1850. júl. 2-án. Lukácsy-Balassa, i.m. 448.
Ujfalvy Sándorhoz 1850. dec. 27-én. Lukácsy-Balassa, i.m. 446.
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zúrázásáról", ám erre semmi sem mutat. Érdekes, hogy Lukácsy Sándor
- valószínűleg éppen e hiányérzet kényszerében - úgy értékeli a Hölgyfutár
fent idézett szerkesztői üzenetét, hogy az Előszót magát küldte ide Vörösmarty, holott ott csakis a Három regéről lehetett szó, amint azt a november
4-i Garaynak írt levél ékesen tanúsítja. 21
Ugyanakkor azt is meg kell hagyni Waldapfel elméletét alátámasztandó,
hogy a Három rege bizonyos képei és kifejezései némileg hasonlítanak az Előszó egyes részleteire: például „Télnek és vésznek tárva; / Vigasztalj meg engem!";
vagy: „Új öröm hevében reszket a fa / Gyökerétől legfőbb sudárig."; vagy: „Reszket a fas illy szózatja hangzik: / 'Most belőlem bánat és öröm szól, / Ments meg isten a bal jóslatoktól!" De ennyiben például az ugyancsak 1845-ös A szent ember képeivel is kimutatható a rokonság, 22 vagyis talán csak annyi bizonyos
mindezekből, hogy ugyanaz a szerző írta mindhármat, ezzel meg eddig is
tisztában voltunk.
II. ...és ami nem ?
Amennyiben megáll a fenti gondolatmenet, vagyis elfogadjuk azt a tételt,
hogy semmi sem indokolja az Előszó Három regéhez való kapcsolását, akkor
ott tartunk újra, ahol annak idején Gyulai Pál, azaz mindennemű kontextus
híján, kezdhetünk mindent elölről. Az újra visszanyert bizonytalanság azonban a kétségek mellett az újralátás szabadságával is megajándékoz bennünket, hiszen immár nem nyűgözi le figyelmünket a Három regés kontextus.
Mivel semmi sem indokolja, hogy megtartsuk a vers datálását (1850-1851 tele), mindenekelőtt a vers keletkezésének hozzávetőleges idejével kapcsolatos alternatívára szeretném felhívni a figyelmet, amely bár ugyancsak nem
vezet bizonyossághoz, ám mint az eddigieknél valamivel több filológiai adatra épülő lehetőség, mindenképpen érdemes a megfontolásra.
A kézirat 23 rectóján hét (plusz egy áthúzott) alaprajzot - valamiféle belső
átépítésről tanúskodó vázlatot - találhatunk, amelyek ugyanannak a háznak
(vagy inkább házrészletnek: ugyanis az egyik szélső falat, talán tornácot [?]
jelölő vonal befejezetlenül folytatódik észak felé) lehetnek a különféle variációi. A kézirat verzóján pedig egy költségvetésszerűség szerepel, illetve a
„Kőműves" szó, amely nagy valószínűséggel Vörösmartytól származik.
Mindez ceruzával, vagy a kritikai kiadás szerint irónnal írva. Természetesen
nem lehetünk egészen biztosak abban, hogy Vörösmarty rajzolta a vázlatokat a rectóra, bár a versón szereplő „Kőműves" szó írásképe igen-igen hasonlít a költő kézírására, oly annyira, hogy meg lehet kockáztatni: azonos vele.
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Lukácsy Sándor: Vörösmarty estéje. In: uő.: A végtelen jövő. Budapest, 1998.
Például: „És neki már nem teremnek / A virágok e kis honban: / Ősz szakálla, mint
a tél / Zöld tavaszba szőve"; vagy: „És ha vész jön, / S a föld vérét, a nagy tengert, /
Melyen szárnya tajtékot vert, / Az egekre feldobálja..." stb.
Az MTA Kézirattárában jelzete K 721/1.
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A kézirat valószínűleg Vörösmartynétól kerülhetett Gyulai Pálhoz, hiszen
Gyulai más esetben jelölte volna, ha például Zádor Györgytől szerezte meg:24
vagyis nem képzelhető el, hogy bárki idegen kezébe jutott, aki holmi tervrajzokat firkált volna rá, ellenben Vörösmarty gyakorlatában a kéziratok hátoldalának például számadásokkal, tollpróbákkal stb. való beírása nem volt ritka. Ráadásul ugyanazzal vagy ugyanolyan irónnal szerepel egy javítás a második kéziraton: „ártatlan" helyett „boldogtalan". (Ugyanakkor irónnal vagy
ceruzával dolgozhatott a kéziratok rendezője is, bár az első variáns fölé írt cím
jól elkülöníthető a Vörösmarty kezével írtaktól.) Egyébként a kéziratgyűjtemény több szövegében is található irónnal történt bejegyzés, javítás, amelyek
minden bizonnyal Vörösmartytól származnak, a vélhetőleg 1849 után keletkezett művek közül az Emlékkönyvbe című vers (165. lap) vagy Az ember élete
(174. lap) 1 - 2 . szakasza ceruzával írott változata van felülírva tollal.
A következő lépés az lehetne, hogy megállapítsuk, milyen ház alaprajza
lehet a rectón, hiszen ha ez megvan, nagy valószínűséggel következtethetünk az átépítés hozzávetőleges idejére (már amennyiben n e m csak terv maradt). Ugyanakkor sajnálatos módon a rajzokból n e m lehet megállapítani
teljes bizonyossággal, hogy melyik házra vonatkozhatnak, hiszen Vörösmarty 1849 utáni lakhelyeinek egyike sem maradt fenn. Legfeljebb kizárásos
alapon okoskodhatunk, ugyanis a baracskai (pontosabban szentivánpusztai)
gazdatiszti lak, amely 1850 májusától lehetett a Vörösmarty-család lakhelye,25 csupán átmeneti szállásnak bizonyult, hiszen csak szívességből lakhattak ott Boros Mihály 1882-es emlékirata szerint, 26 ráadásul Vörösmarty szülőfalujában szeretett volna megtelepedni, s csak ideiglenesen, jobb híján fogadhatta el a baracskai lakást. Mindehhez járult még az állandó pénzhiány,
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Ugyanakkor Toldy Ferenc egy Kazinczy Gáborhoz írt levelében így ír: „[Zádor] Vörösmartyt s halála után Vtynét, minden írásai és levelezéseiből kifosztotta, nála
néhány Kazinczy-féle is, és nem fogja többé látni ember. Ládák bezárva állanak pitvarában, mióta Bécsben van, - ha igaz? - mert ez az őrző düh oly nagy, hogy ennek
érdekében tán az igazságnak is hátat fordít. Tudod-e, hogy mikor az új »Kézikönyv«
végett tőle a Vörösmartyanákat használatra kikértem, megtagadta..." Toldy Ferenc
Kazinczy Gábornak, 1859. február 8. Idézi: VMÖM 1. 344. Persze nem valószínű,
hogy az Előszó is Zádorhoz került volna, de ha így van, róla sem képzelhető el, hogy
elköveti azt a szentségtörést, hogy bármit ráírkáljon.
25 „Későn jővén be Pestre, fogva nem voltam, sőt a behívatásig szabadon bocsáttatván,
még márciusban kimentem Csepre napamhoz, onnan májusban Baracskára (tulajdonképpen Szentivánra, ami Baracskának tőszomszédja), s itt lakom azóta családostul, jelenleg tűrhető állapotban, de jövőre minden biztosítás nélkül." Vörösmarty
Ujfalvy Sándorhoz, 1850. december 27-én.
26 „Vörösmarty Nyéken, Baracska mellett születvén, lelke arra a tájra vonzotta, s írt nekem, hogy nem tudnék-e Baracskán szállást, ahová ő átköltözhetnék [ti. Csépről,
anyósa birtokáról]. Rögtön megkértem id. Pázmándy Dienest, hogy engedje át a
szentiványi pusztán levő üres tisztilakot Vörösmartynak, és a nemeslelkű jó úr azonnal átengedte két hold kerttel, és Vörösmarty még azon őszön [rosszul emlékszik Boros, mert ez 1850 májusában történhetett] megjött Baracskára." Boros Mihály:
Emlényeim. 1882. II. Idézi: Lukácsy-Balassa, i.m. 449.
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illetve a teljes létbizonytalanság, amiről Vörösmarty 1850-es levelezéséből
kaphatunk képet. Vagyis nem valószínű - ám kizárni teljes bizonyossággal
nem lehet
hogy a baracskai házat akarta volna átalakítani Vörösmarty.
A következő szóba jöhető ház a kápolnásnyéki, amelybe 1853 májusa után
(nyár elején) költözhettek át.27 Ez a ház nem azonos azzal, amelybe Vörösmarty 1 éves korában költözött a család (a mai emlékház). A háznak ma már nyoma sincs,28 csupán Jókai 1856-os rajzát, Kresz Mária 1942-es, Móricz Zsigmond
kérésére készült fényképfelvételét, valamint a Hermann Ottó hagyatékában
fennmaradt tusrajzot ismerjük róla;29 ezek alapján azonban nem lehet megállapítani, hogy az alaprajz annak a háznak az alaprajza-e, de nem is zárható ki.
Jókai cikket írt a Vasárnapi Újságba 1856-ban Vörösmarty laka Nyéken címmel, amelyben arról számol be, hogy Vörösmarty elégedetlen volt a házzal,
mert túl alacsonynak találta: „Az kínozta leginkább, hogy miért olyan alacsony ez a ház, az embert szinte agyon nyomja, kedélyére nehezül közeledő
padmalyával, s emlékezteti a súlyosodó napokra." 30 Vörösmarty lányának
1900-as emlékezésében nincsen szó semmiféle átépítésről, bár egy nyugati
tornácról említést tesz, valamint leírja a ház belsejét: melyik szoba hová nyílik, ebből azonban nem állapítható meg, de nem is zárható ki az alaprajz és
a ház azonossága. 31 Vagyis minden kétséget kizáróan nem bizonyítható az
sem, hogy az Előszó kéziratán található rajzok a nyéki házról készültek volna, legfeljebb nagyon valószínű, hiszen más házzal aligha lehet kapcsolatba
hozni. Amennyiben mégis elfogadjuk hipotézisként, hogy a kéziraton található házalaprajzot Vörösmarty készítette, és hogy a nyéki ház valamiféle
belső átalakításával kapcsolatosak, akkor hozzávetőlegesen megadható az
Előszó post quem-je, hiszen Vörösmartyék Szentivánról Kápolnásnyékre
1853 május közepe előtt semmiféleképpen sem költöztek, vagyis a rajzok és
vele a szöveg(ek) csakis ezután születhettek.
Persze ekkor még mindig kérdéses, hogy a vers került-e előbb a lapokra
vagy pedig az alaprajzok a „költségvetéssel". Nagyon valószínű ugyanis,
hogy a vers lehetett meg előbb, hiszen úgy tűnik, hogy az üresen maradt oldalakat használta a rajzok és a költségvetés készítője. Tudniillik az Előszó első cím nélküli fogalmazványa egy 20x25 cm nagyságú szürke lap egyik olda-
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„...mi még mindig Baracskán, vagyis inkább Szentivánon vagyunk, s nem mehetünk
át a nyéki szállásba, honnan az előbbi lakó kihalt, s az özvegy beteg fiával még nem
mozdulhat. Mindég féltem a költözéstől, de az ilyentől borzadok. A bajhoz, költséghez annyi rendetlenség és bizonytalanság járul, hogy tán inkább szeretnék örökké
fogadóban élni." Vörösmarty Csajághy Károlyhoz, 1853. május 7. Lukácsy-Balassa,
i.m. 449.
Kápolnásnyéken jártamkor az emlékház gondnokát kérdeztem, hogy van-e valamiféle maradványa a régi Vörösmarty-háznak, ám nem tudott felvilágosítást adni róla.
Vö.: Gelencsér József - Kresz Mária - Lukács László: Vörösmarty-etnlékek. Székesfehérvár, é.n.
Lukácsy-Balassa, i.m. 454.
Széllné Vörösmarty Ilona: A nyéki ház. Vasárnapi Újság, 1900. 50. szám, 827.
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lát, míg a tisztázat két 17x22 cm nagyságú lap három oldalát foglalja el;
amennyiben n e m lettek volna foglaltak a szürke, illetve a fehér lapok oldalai, akkor semmi sem indokolná, hogy a nyilvánvalóan szorosan összetartozó rajzok és a költségvetés két külön lapra kerüljenek egy helyett. Vagyis
megint oda jutottunk, hogy n e m állítható teljes bizonyossággal, hogy a költözés dátuma lenne a post quem, hiszen valószínűleg a vers papírra vetése
megelőzte a tervrajzokét. Ugyanakkor n e m hagyható figyelmen kívül az
sem, hogy éppen az Előszó kézirataira kerültek az alaprajzok, és nem valamely más szövegére, s így a tisztázaton (vagy második kéziraton) tett irónos
javítás továbbra is fenntartja annak a feltételezésnek a lehetőségét, hogy
a szintén irónnal rajzolt tervrajzok és a javítás közel egyidejű lehet.
Mint fentebb volt róla szó, a kéziratgyűjteményben számos irónnal történt
beírás található, így az 1849 utánra datált verseknél is, mint amilyen az Emléklapra vagy Az ember élete című versek. Az ember élete Batthyány Kázmér halálára íródott, vagyis a Vörösmartynak egykor évjáradékot adó főúr halálozási
dátuma után (1854. július 12.) keletkezett. Vörösmarty ezt a szöveget A vén cigánnyal és Batthyány sírfelirataival együtt Eötvössel elküldte Csengery Antalnak, hogy jelentesse meg a Magyar nép könyve című kiadványban. Erről Gyulai így ír Arany Jánosnak 1854. szeptember 6-án: „Vörösmarty két költeményt
küldött. Egyik, mely a negyedik füzetben fog megjelenni, keveset ér, a másik,
mely bordal s az öregnek egész elkeseredett kedélyét fölleplezi, igen szép,
különösen eleje genialis, de fájdalom oly alakban, mint írva van, aligha megjelenhet s kérdés az öreg fog-e változtatni rajta?" 32 Vagyis az Előszóról mintha
nem tudna sem Eötvös, sem Gyulai, sem Kemény (holott 1854-ben mindanynyian jártak nála Kápolnásnyéken), vagy legalábbis mélyen hallgatnak róla.
Ennek oka az lehet, hogy az Előszó ekkor még n e m készült el, hiszen ha kész
lett volna a szöveg, bizonyára megmutatta volna Eötvösnek, még akkor is, ha
nem akarta publikálni a többivel együtt: vagyis ezek szerint az Előszó így
A vén cigány után nem sokkal készülhetett el.
Az Előszó és A vén cigány közötti hangulati és tematikus rokonság tagadhatatlannak tűnik, sőt bizonyos metaforák használata, mondat- és képszerkesztés is igen-igen erős párhuzamot mutat. 33 (Megkockáztatom, hogy miként
A vén cigányt összekapcsolják a krími háborúval, úgy az Előszó szövege is kap-
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Gyulai Aranynak, 1854. szeptember 2. In: Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. S. a.
r.: Somogyi Sándor. Budapest, Akadémiai, 1961. 194.
33 Hasonlóságok tehát: zengjen vésznél szilaj abban - folyton-folyvást ordított a vész;
zengő zivatartól, / Mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, / Fákat tép ki és hajókat
tördel, Eletet fojt, vadat és embert öl - A vész kitört. Vérfagylaló keze / Emberfejekkel lapdázott az égre, / Emberszivekben dúltak lábai. / Lélekzetétől meghervadt az
élet, / A szellemek világa kialutt, / S az elsötétült égnek arcain / Vad fénnyel a villámok rajzolák le; elfojtott sóhajtás - népeknek átkai / Sóhajtanak fel; üvölt, sír e vad
rohanatban - ordított a vész; vak csillag, ez a nyomorú föld - Üvegszemén a fagy
fölengedend; Noé bárkája - Zöld ág virított a föld ormain; Kézirat: Ki dörömböl az
ég boltozatján - Tetőzetet nyert a nagy épület stb.
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csolatba hozható a háború borzalmainak megidézésével, hiszen a „Szétszaggatott népeknek átkai" sorban a nép többes száma nem egyszerűen a magyar
nemzet bukásának, hanem az emberiség háborús pusztulásának egyetemessé
bővített látomását idézi fel.) Ennek a hasonlóságnak genetikus magyarázatát
eleddig azért nem vizsgálta az irodalomtörténet-írás, mert az Előszó keletkezését Gyulai nyomán jóval előbbre tették, majd pedig a waldapfeli elmélet uralomra jutása után nem volt értelme összefüggésbe hozni a két szöveget egymással. Holott például Schöpflin Aladár ma már meglehetősen talányosnak
ható mondata - miszerint „Ez az Előszó a Vén cigány előszava."34 - arra mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy A vén cigány és az Előszó között igen erős rokonságot érzékelhettek azok, akik még nem ismerték a Három regés-verziót.
A két szöveg közötti szövegszerű, terminológiai és hangulati rokonság megengedi talán, hogy azonos ihletforrást, illetve egy olyan szöveget tételezzünk,
amellyel mindkét szöveg kapcsolatba hozható. Talán nem járunk messze az
igazságtól, ha ezt a közös szöveget a Lear királyban találjuk meg.35
34
35

Schöpflin, i.m.
KENT. Ismerlek. Hol a király?
NEMES. Csatában / A bősz elemmel; idézi a vihart, / A földet a tengerbe sújtani, /
Vagy örvényző hullámmal a világot / Borítni el, hogy változzék meg arcza, / Vagy véget érjen. Tépi fehér haját, / Kit vak dühében fölkap s kerget a szél, / Hogy semmivé tegye. Emberi / Csekély világában gúnyt űzni küzd, / A zápor és a szél visszás harczait. / Ily éjszakán, hol meghúzná magát / A kölykes medve is, s az éh-sanyarta /
Farkas s oroszlán féltik bőrüket, / Födetlen fejjel száguld s mindenét / A pusztulásnak engedi. (III/l)
LEAR. Fúj, szél, szakad meg, fúj, dühöng. Vihar, / És zápor omoljatok le, míg a tornyot / S a szélvitorlát elsülyesztitek. / Ti gondolatnál gyorsabb kéntüzek, / Kengyelfutói a tölgyhasgató / Mennykőnek, hamvaszszátok el / Ez ősz fejet. Világot rengető / Villám, döngesd laposra e kemény / Kerek világot. Rombold el a / Természet műhelyét s egyszerre fojts meg / Minden csirát, miből a háladatlan / Ember keletkezik.

(m/2)

LEAR. Menj, kérlek, magad / Keress magadnak enyhet. Engem a vész / Nem hágy
eszmélnem oly dologra, mely / Még inkább fájna. Még is bemegyek. / (A Bolondhoz.)
/ Jer, menj elül, fiú. - Te házatlan szegénység! / Csak menj be, menj, én még imádkozom. / S aztán elalszom. (Boloná bemegy) O ti mezetlenek, / Szegény nyomorfiak,
bár merre vagytok / Az irgalmatlan vész dühében élve, / Mi védi meg födetlen fejetek / S a kiaszott testet szellős rongyotokban / Ily évszak ellen, mint ez? O kevés /
Gondom volt eddig erre. Fényűzés! / Vedd ezt a gyógyszert; tedd ki magadat, / S tűrd
a mit tűrnek a nyomor fiai, / Hogy köztök elszórd a fölösleget, / S mutasd meg, hogy
van égben még igazság. (III/4)
GLOSTER. Még kell eszének lenni, mert különben / Nem koldulhatna. A múlt éjviharban / Láték egy ily legényt; azt gondolám, / Az emberek csak férgek, s en fiam
/ Jutott eszembe, ámbár még vele / Eszem meg nem barátkozott. Sokat / Hallám régebben: Hogy mik a legyek / A pajkos gyermekeknek, az vagyunk / Az isteneknek
mink: mulatkozásból / Öldösnek el bennünket. (IV/1)
Lear jő, ölében a megholt Cordelia, Eágar, Tiszt s egyebek.
LEAR. Üvöltsetek, ó üvöltsetek. Ti mind / Kő emberek vagytok. Ha nyelv- és szemetek /Enyéim volnának, oly zivatart / Indítanék velők, hogy meghasadna / A mennynek boltozatja. O oda van / Örökre. Én tudom, ki holt meg, és ki él. Ő / Holt, mint
a föld. - Egy tükröt adjatok; ha / Lapját lélekzetétől köd borítja, / Ó úgy még él. (V/3.)
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Vörösmarty az 1840-es évek végén elkezdett Lear-fordítást 1854 tavaszára
fejezhette be. A Pesti Napló már 1854. március 18-i számában arról számol
be, hogy „Koszorús költőnk, Vörösmarty, mint régen említők, Shakespeare
magyar nyelvre fordításával foglalkozik. »Lear Király«-t már elkészítvén azt
tőle a »Nemzeti könyvtár« megvásárolta..." 36 Vörösmarty Bártfay Lászlóhoz
írott 1854-es (pontosabban nem datált) levelében így ír: „...én a Lear-rel már
annyira készen vagyok, hogy tisztázhatom. Két hét múlva kézbe adom. De
ők előre is ígértek. Most igazán volna egy kis pénzre szükségem." 37 A Learfordítás nyomán Vörösmarty talán jelentősebb összegre számított, amely
esetleg a ház átalakításához is jól jöhetett.
A vén cigány és a Lear közti kapcsolat már-már paradigmatikus például
Csetri Lajos nagyszerű elemzése, illetve az általa hivatkozott Jakabfi László
sejtése óta. Az Előszó versformája ráadásul 10-11 szótagos, rímtelen, drámai jambus, amelyet Vörösmarty az 1837-es Elméleti töredékekben a drámához legalkalmasabb „versnemnek" tekint, 40 és egyenesen Shakespeare-rel
kapcsol össze, valamint igen aprólékosan leírja a szabályait, amelyeket az
Előszó verselésében maradéktalanul be is tart. 41 A feltételezhető Shakespeare-hatáson túl, vajon miért éppen ehhez a versformához nyúlt Vörösmarty az Előszó megírásakor? Erre a legkézenfekvőbb válasz az lehet, hogy azért,
mert egy olyan szöveg elé szánta az Előszót, amely maga is drámai jambusokban van írva, azaz az Előszó tökéletesen rájátszik a drámai prológus hagyományára, vagyis a logikus következtetés szerint valamely dráma elé írhatta
a költő. Csakhogy a korban a Shakespeare-fordításon kívül (amely nem is jelent meg Vörösmarty életében) más drámát nem szándékozott kiadni, ráadásul a Lear királyt n e m ő írta, illetve n e m egy időpontban született a fordítás (még 1848 előtt kezdte el és 1854-ben fejezte be), vagyis nehezen lehetne rá vonatkozatni az Előszó betű szerinti jelentését.
Viszont 1855. április 9-én a belülről felújított Nemzeti Színház új évadát Vörösmarty Az áldozat című drámájával nyitotta meg. A díszelőadáson maga
a költő is jelen volt, amiről a nemzet költőjének kijáró pátosszal a korabeli lapok meg is emlékeztek. A Hölgyfutár másnap (1855. április 10.) így számolt be
36
37
38

39
40

41

Lukácsy-Balassa, i.m. 457.
Lukácsy-Balassa, i. m. 458.
Csetri Lajos: A vén cigány. (Elemzés). In: „Ragyognak tettei..." Elemzések Vörösmartyról.
Szerk.: Horváth Károly, Lukácsy Sándor és Szörényi László. Székesfehérvár, 1975.
374.
Jakabfi László: Az angol irodalom és a Vörösmarty-Bajza-Toldy triász. Budapest, 1941.
44.
„Legalkalmasabb s a komoly drámák pátoszához illőbb versnem a jambus, melyet
az újabb kor (angolok, németek s magyarok) hatosból ötösre rövidített, mely néha
változatosság vagy nyomosítás végett, vagy végre szabadságból egy szótaggal
toldatik." Vörösmarty Mihály: Elméleti töredékek. In: Vörösmarty Mihály válogatott
művei. Budapest, Szépirodalmi, 1974. III. 648. skk.
Komlós Aladár az Előszót egyenesen „shakespeare-i erejű" költeménynek mondja.
Vö.: Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. Budapest, Gondolat, 1980. 10.
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az eseményről: „Valódi ünnep volt a mai est, az újonnan ékített színház felszentelésének estje. Ez alkalomra alig lehete méltóbb darabot választani, mint
a nagy költő szépségekben gazdag szomorújátékát... Szent hevülettel adóztunk a költőnek, kinek teremtő szelleme a magyar élőkor borongó ködét oly
fenkölt alakokkal népesítette, s hogy visszaéreznénk, lantjának arany húrjait
varázsrezgésre kelté. Ünnep volt ez est, mely nemes Ízléssel nyittatott meg."42
A Budapesti Visszhang Vörösmartyról: „...Vörösmarty szinte jelen volt az előadáson, és nekünk jól esett a nagy költőt látni, eszünkbe jutván műveiből több
sor, mely érzelmeinknek hite és reménye".43 A két tudósítás tanulsága abban
áll, hogy a kortársak különleges, valóban ünnepi alkalmat láttak a darab bemutatójában, 44 egyrészt, mert belülről megújult a Nemzeti Színház, másrészt
mert jelen volt Vörösmarty maga is, akit már ekkor is körülvett az a kultikus
tisztelet, amely benne az elbukott, szenvedő nemzetet látta megtestesülni.
Gondoljuk meg például, hogy majd Vörösmarty temetésén a hatalom megtilt
mindenféle beszédet és emlékezést, illetve nem engedélyezi a nyilvános gyűjtést az árvái javára, mert a költő alakjának és szerepének kultikus tisztelete
már önmagában is politikai demonstráció lehetett a Bach-rendszer szemében.
Ebben a szituációban el lehet képzelni, hogy Vörösmarty a Nemzeti Színház
ünnepi előadására (1837-ben ugyebár az ő darabjával nyílt meg a Pesti Magyar
Színház, amely 1840-ben lett a Nemzet Színháza) írt egy előszót egykori darabja bevezetéseképpen, amely egyben a nemzethez intézett beszédként, helyzetértékelésként is funkcionálhat. 45 Az áldozat bemutatója mintegy az 1837-es
színházavatás egyfajta megismétléseként is értelmezhető, és minekutána annak idején Pest Vármegye Szinészeti Választmánya egy „Prolog" készítésére
kérte fel Vörösmartyt, 46 az avatási aktus megismétlése is megérdemelhetett egy
előszót. Arra a várakozásra, amely a nemzet költőjét vette körül, fentebb már
hoztam példát a korabeli sajtóból. Érdekes, hogy A vén cigány születésével kapcsolatos legendák egyike is arról szól, hogy Vörösmarty a barátai unszolására
írt verset a nemzethez: „Az ebéd melletti beszélgetés közben jelenlevő barátai
gyöngéden unszolták a költőt, hogy írjon már valamit, hiszen az ilyen szomorú időkben van legnagyobb szüksége a nemzetnek nagy költői vigasztalásra."47
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Lukácsy-Balassa, i.m. 466.
Uo.
1853. október 24-én mutatták be Az áldozatot, elsőként újítva fel eredeti Vörösmartydarabot 1849 után.
Idézzük fel újra Erdélyi János Vörösmartyhoz című versét, amely dokumentálni látszik azt a várakozást (és elvárást), amellyel a közélet Vörösmarty felé fordult!
„...azon ünnepi alkalommal egy a tárgy érdemét kimerítendő Prolog szavaltassék;
a Haza tudós férfiai hosszú sorain végig menve, azoknak tudományos kifej lésünk
jelenlegi korszakát diszítő koszorújából az érintett Prolog készítésére Önt választá s
megkéretni rendelte." Nyáry Pál levele Vörösmartyhoz, 1837. január 15-én. VMOM
10. 536-537. (A felkérés becséből mit sem von le, hogy előbb Fáy Andrást szemelték
ki, és lemondása után maga Fáy javasolta Vörösmartyt.)
Baráth Ferenc: Vörösmarty és a forradalom. Vasárnapi Újság, 1900. 48. sz. Idézi:
VMÖM 3. 576.
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(Gyulai azt írja A vén cigány kapcsán, hogy az azért önmegszólító vers, mert
a nemzetéhez többé nem szólhatott a költő.)48
A Nemzeti Színház mint olyan szakrális hely, amely a nemzet egészének
van szentelve, igen alkalmas lehetett a nemzethez való szólásra, a nemzet vigasztalására. Ráadásul a krími háború kapcsán feléledő esztelen reménykedés és félelmek jó apropóul szolgálhattak arra, hogy Vörösmarty felemelje
a szavát mindenféle háborúval szemben, amely csakis újabb szenvedéseket
és végső pusztulást hozhat a nemzetre. 49 Csakhogy - ahogyan a vizsgált verssel kapcsolatban már megszokhattuk - a színházban bizonyosan nem hangzott el az Előszó, és egyetlen kortárs emlékezetében sem őrződött meg, hogy
Vörösmartyt esetleg felkérték volna bármiféle bevezető írására, illetve jelezte volna ebbéli szándékát. Az persze politikai felhangja miatt érthető, hogy
miért is n e m olvasta vagy olvastatta fel a művet a költő, ha valóban a darab
bemutatójának prológusául szánta. 50
Az áldozat témája egy, a magyar honfoglalás idejében játszódó szerelmi
bosszú története, amely valójában csak igen vékony szállal kapcsolódik
a nemzet halálának Előszóban felvázolt képzetköréhez. Ugyanakkor a darab
legelején megidéződik valamiféle nemzethalál réme, amelyet az őshazából
az új hazába érkező Szabolcs (Előd vezér fia) saját népével hoz összefüggésbe: „Egy napja már, hogy bolygok e1 vidéken / 'S még emberarczot nem láttam; de messze / Csonttal fehérlő tért és halmokat, / Mellyekben egy népségnek sírja van. / Úgy látszik e hon elnyelé lakóit / S a föld alatt adott nekik hazát. / Ki mondja meg: harcz pusztitott-e itt, / Vagy a halál megunva
börtönét / Dögvészt lehelt a megvénült világra?"51 A darab a továbbiakban
nem foglalkozik semmiféle nemzeti problémával, h a n e m egyszerűen a szerelem és a bosszú shakespeare-i tragikumú romantikus témáját bontja ki.
Ha gondolatkísérletként elfogadjuk, hogy az Előszó e darab (esetleg az 1853as, de inkább az 1855-ös) bemutatója elé készült, akkor a bevezető soroknak
(„Midőn ezt írtam tiszta volt az ég" stb.)52 olyan retorikai funkciót tulajdoníthatunk, amelynek az lenne a szerepe, hogy mentegesse a közönség előtt az
adott témát, a hallgatóság figyelmének és jóindulatának megnyerése céljából. Jelen esetben arról kell tájékoztatnia a nézőket, hogy miért éppen ezt
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„Nemzetéhez többé nem szólhatva, önmagát szólítja meg, ő a vén cigány, a vénülő
költő." Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. In: Gyulai Pál válogatott művei. Budapest,
Szépirodalmi, 1989. 1127.
Komlós Aladár Vén cigány-elemzése igen meggyőzően érvel amellett, hogy nem a
krími háború miatt feltámadó reményt osztja Vörösmarty, hanem sokkal inkább
azok nézeteit (Vajda János, Szini Károly), akik a háborút magát ítélik el. Komlós Aladár: Vén cigány. In: Miért szép? id. kiadás, 377.
E téren persze még előkerülhetnek olyan kéziratok (levelek, naplórészletek, visszaemlékezések), amelyek bizonyíthatják a fenti tételt.
VMÖM 10. 334.
Csak zárójelben jegyezném meg, hogy némi áthallás lehetséges Vörösmarty kedvenc
szerzője, Zrínyi eposzának propozíciója és a bevezető sorok között.
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a szerelmi témát választotta a szerző, holott tisztában van azzal, hogy e téma manapság nem aktuális, illetve a publikumot sokkal fontosabb problémák foglalkoztatják, vagyis egyfajta insinuatioként is értelmezhetők az Előszó első sorai.53
Összefoglalva a fentieket: 1) semmi sem támasztja alá az Előszó születésének
waldapfeli elméletét, amely a Három regéhez köti a verset; 2) valószínűleg
a keletkezés ideje sem lehet 1850-51 tele, hanem jóval későbbi; 3) a kézirat
beírásaira támaszkodó feltételezésem szerint a szöveg valamikor 1853 májusa után születhetett, talán ezt támaszthatja alá az is, ha a háború pusztításának képeit nemcsak a világosi bukással, hanem a krími háborúval hozzuk
összefüggésbe; 4) A vén cigánnyal és a Lear királlyal való szövegszerű hasonlóságok miatt valószínűleg 1854 nyara, kora ősze utáni lehet a keletkezés dátuma, hiszen a többek között A vén cigányt Csengeryhez közvetítő
Eötvös még nem tud az Előszó létezéséről; 5) elképzelhető - főleg a rímtelen
drámai jambusok alkalmazása miatt - , hogy az Előszó az 1855 áprilisában
felújított Az áldozat című dráma bemutatójának (fel nem olvasott) prológusaként született.
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Szabó G. Zoltán - Szörényi László. Kis magyar retorika. Budapest, Tankönyvkiadó,
1988. 37.
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Nagy Imre

Palástra varrt betűk
Vörösmarty A' bujdosók című drámája
mint palimpszeszt
I. „Add át az írást, én majd

olvasom"

Felhő volt éltem, 's dörgő útain
Tűnő villám a' borzasztó szövétnek,
Melly a' vak éjnek minden rémeit
'S csak egy kegyet sem láttatott velem,
Meredten néztem a' vesző világba,
Vadúl halálhoz szoktatott szemekkel,
És mindenütt, a' földön 's a' nagy ég
Csillagkönyvében harczot olvasék.
Ekkor jövél el, szép szelíd sugár,
És fölvidultak rémes űtaim.
Az élet, melly borongva tünt előbb,
Derülten állt most, mint egy szép liget
Az új tavasznak ünneplő mezében. 1
A csillagkönyvet olvasó Kont jelenete, A' bujdosók nyitányának a dramaturgia által kiemelt szólama, amely, mint látni fogjuk, főmotívumként vonul végig - az írásképzet kibontása jegyében - a szövegen, a betűkből kiolvasható
jelentés és a sors valódi üzenete közti ellentétre hívja fel a figyelmet, előrevetítve a töprengésnek, a belső viaskodásnak azt a helyzetét, amelyet ezen
a szálon az írás kibetűzhetetlenségének nyomasztó érzése kísér. Valójában
ez magyarázza Kontnak a hagyományos dramaturgia keretei között motiválatlannak tekintett tétovázását, e lélekre súlyosuló talány okozza neki-nekilendülések utáni megtorpanásait. A hős ugyanis, lelkének a hideg csillagfény és a „szép szelíd sugár" által áthatott esti derengésében önmagáról olvasna, de ekkor még, mikor idézett szavait feleségéhez, Rózsához intézi,
nem rendelkezik a megértés kulcsával.

1

Vörösmarty Mihály összes művei. Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 8. kötet.
Drámák III. A' bujdosók, színmű öt felvonásban. S. a. r.: Fehér Géza. Budapest, 1962.
(A továbbiakban: A' bujdosók) 151.
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Annak a klasszikus diskurzusnak az eltűnése pillanatában vagyunk,
amelynek időszakában a lét és a reprezentáció megtalálta közös helyét, s
ami után megjelenik immár az ember a tudás tárgyának és a megismerés
alanyának kétértelmű pozíciójában. Hasonló kettősség jellemzi magát
a nyelvet is. „Abban a pillanatban, amikor a nyelv kiterjedt beszédként
a megismerés tárgya lesz, ismét megjelenik egy teljesen ellenséges modalitásban: a szó csöndes, óvatos papírra vetésében, ahol nem rendelkezhet
hangzással, sem beszédpartnerrel, ahol önmagán kívül semminemű mondanivalója nincs, egyetlen teendője az önmaga fényében való csillogás" - írta Foucault A szavak és a dolgokban.2 A nyelv tehát az írás aktusában mintegy önmagával találja szemben magát, s vele együtt a nyelvet birtokló s
benne lakozó ember is, aki önnön végességébe alászállva egy empirikotranszcendentális kettősség helyén, önmagát keresve az elgondolatlannal
szembesül.
Abban az eszmében, hogy a nyelv lényegiségét n e m a beszéd, hanem az
írás modelljén kell megérteni, „hogy az írás fogalma meghaladja és magában
foglalja a nyelv fogalmát", ahogy Derrida írja a Grammatológiában,3 egyaránt
szerepet játszhatott (ha nem is egyenlő mértékben) a léttörténet közegeként
felfogott nyelv ideája, a strukturalista miliő és „az önmaga fényében csillogó
szó" modern fejleménye. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy a romantika,
a modernitás történetében alighanem először, egy olyan írás nyomait keresi, amely már nem helyezi kilátásba az értelemösszefüggés teljességét, mint
a természet könyvének régi képzete. Amikor Kont csillagolvasási kísérlete
a drámában megismétlődik, e hagyományos képzet végképp érvényét veszti, értelme szertefoszlik, megszűnik, „mint a' futó lány' szomja, kit veszett /
Állat morog meg a' forrás előtt." 4 A világ immár n e m kibetűzésre váró könyv,
hanem egy másik, teljesen soha n e m olvasható világ írása, töredékek halmaza: szemünk előtt Isten írásának talányos fragmentumai lebegnek. S mivel
ily módon az eredeti szöveg teljességében elveszett, írás nincs, csak írások
vannak. Könyv nincs, csupán könyvek, amelyek létük rejtélyét hordják önmagukban. 5
A' bujdosóknak mind dialogizált szövege, m i n d pedig dramaturgiai jelbeszéde határozottan tematizálja az elvesztett írás gyötrő, folyton égő fájdalmát, amelyet a Vörösmarty-oeuvre általunk központinak vélt motívuma,
az írás keresése, lankadatlan kutatásának állandósuló gesztusa és a könyvparadoxonba való ismételt beleütközés hordoz. A dráma egyik mellékszereplője, Korcsolya, akit azonban kétféleképp olvasható jelleme, a polarizált alakok világában elfoglalt közbülső helyzete mégis fontossá tesz, aki
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Michel Foucault: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Budapest,
2000. 338.
Jacques Derrida: Grammatológia. Szombathely, 1991. 28.
A' bujdosók, 263.
Jacques Derrida: Die Schrift und áie Differenz. Frankfurt am Main, 1972.

196

sem „delelő nap", sem „hitvány por", nem „villám", de talán n e m is
„szomjú víz", mely azt borzadva elissza (a névben egyaránt benne rejlik
a korcs szóra irányuló asszociáció és a korzsol, horzsol vagyis 'vásik', 'meghasad 1 , 'megszakadozik' jelentéskörre való utalás), így jellemzi helyzetét s
ezáltal önmagát:
Ha volna út! Oh, akkor Korcsolyát
Nem húzta volna annyi ág; hiszen,
Egy rongy vagyok, 's azt mondják társaim
Hogy énbelőlem lesz a papiros. 6
Az ágak tépte öltözék, mely majd kibetűzésre váró írást hordoz, és
a sorstépte ember, aki maga is könyv, ruha és viselője, matéria és szellem,
rongy és lélek kettőssége, s akit olykor eltölt az elolvasástól való rettegés,
máskor pedig a megértő feltárulkozásba vetett remény borongó várakozása
hat át, e dráma szinte kizárólagos témája.
A szerző - sokat sejtető nyomatékkal - nemcsak főhősének lelkében figyeli meg e két emóciót, a várakozást és a félelmet, hanem a cselekmény mellékszálának központi alakját, az ifjú Korpádit is kettős megvilágításba helyezi:
Vétlen vagyok, de szándokom teszi,
Hogy a' világtól bujdosom: kilátnák
Tekintetemből vádló titkomat,
Melly, mint a' völgyből felkelő madár,
Üres szememben szárnymeresztve ül.7
S ugyanő Vajdafi Júlia bizalmat sugárzó ítéletére („Te bűntelen vagy") nem
sokkal később így reagál: „Úgy van, 's ha úgy nem volna is, mihelyt / Elhitted, úgy van, máskép nem lehet." 8 A szerelem kiváltságos, ihletett pillanatában tehát mégiscsak lehetségessé válik a szubjektív megértés. De csak akkor,
ott, s csupán két ember, férfi és nő kapcsolatában. És, mint látni fogjuk, a hazafias érzelem tüzében, amely maga is szerelem, ahogy már Kisfaludy Sándor is akként értelmezte „az igen messze vitt hazafiúskodás" miatt Vörösmarty által, mint Stettner Györgyhöz írt leveléből kitűnik, 9 fenntartásokkal értékelt Az emberszívnek örvényei című színművében. Ám ahol ez a láng, költőnk ugyanott olvasható szavai szerint: e szent, s éppen ezért vásárra nem
vitt érzés n e m lobog, ott nem lehetséges a feltárulkozás és a megértés, miként az embert beburkoló ruha - a romantikus drámák visszatérő félreérté-
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A' bujdosók, 260.
A' bujdosók, 195.
A' bujdosók, 233.
Vörösmarty Mihály összes művei. Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 17.
Levelezés. I. kötet. S. a. r.: Brisits Frigyes. Budapest, 1965. 129-132.
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seként - megtéveszti a szemlélőt, s elrejti viselőjét, ahogy Konrád remeteruhája, Laczfi kolduscondrái vagy az Ifjú Gara által felöltött királyi palást.
A jelenet, melyben e kultikus öltözék kulcsszerepet játszik, Korpádi célt
tévesztett, sikertelen merényletének centrális dramaturgiai eseménye, az
egész dráma szemantikai univerzumának is középpontjában áll. Bosszú motiválja, aminek az előzményekből ismert okai: Korpádi Sólom lófarkra köttetése s a család birtokainak elorzása. És bosszút táplál, amelyből a kifejlet
kegyetlen logikája bomlik ki: Zsigmond az ifjú Korpádi tettének hatására
dönt úgy, hogy színleg ugyan megbékél a bujdosókkal, de csak azért, hogy
annál bizonyosabban leszámolhasson velük. A színi esemény mélyén ezúttal is egy írás szórja titokzatos fényét, miáltal a dráma, mint egy kettős írású kódex, dialógusának betűi mögött egy másik szöveget sejtet. Ez az írás az
Ifjú Gara magánbeszéde révén a dráma által birtokba vett, magába fogadott
kultikus tárgyon, Szent István koronázási palástján olvasható:
'S te századok 1 palástja, mellybe hajdan
A' szent királynak hölgye varrt betűket,
Melly a' hatalmas László' vállait
Alig födözted két nagyság miatt;
'S a' tengeren túl harczoló Lajossal
Sok nemzetekre mint egy ég borúlál,
A' szűk Garára jer most, légy ruhája,
'S hagyjad ragyogni egy pillantatig. 10
A palást, mely a szöveg metaforikájának sokat kifejező - és a leírt tárgy
ikonográfiái struktúrájának megfelelő - üzenete szerint égboltként borult
a nemzetekre, csillagkönyv lévén maga is, a dráma nézőit s lapozgatóit szintén betűinek olvasására készteti, megismételtetve velük a főhős drámaindító gesztusát. Minthogy a mű maga, mint betűket a betűk között, nem tartalmazza Gizella írását, csak ennek drámabeli jelenlétére utal, a szerző mintegy letörli azokat a színjáték-pergamenről, hogy a befogadó átvilágító tekintete előtt mégiscsak feltáruló írás éppen produktív szövegbeli hiányával váljon az elolvasott mű részévé.
A latin nyelvű felirategyüttes a gazdagon koncipiált jelenetekkel együtt,
vagyis az ikonográfiái üzenet egésze, egyes értelmezések szerint a Mindenszentek litániája, illetve a misekánon rendjében mutatja be11 a mennyei királynak, Krisztusnak hódoló égi hierarchiát, vannak akik szerint a Credoábrázolás, 12 míg mások úgy vélik, hogy a Te Deum gondolatkörében mo-
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A' bujdosók, 207.
Tóth Endre: Zur Ikonographie des ungarischen Krönungsmantels. Folia Archeologica,
1973.219-240.
Horváth János: Legrégibb magyarországi latin verses emlékeink. Irodalomtörténeti
Közlemények, 1956. 1-19.
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zog,13 s az apokaliptikus toronyrombolás eseménye mellett - ennek megjelenítése utalás lehet arra, hogy Hakim kalifa 1009-ben adott parancsot az
elfoglalt Jeruzsálem templomainak lerontására - az üdv biztos reményében („0 spes certa salv[tis]) egy új város felszentelését mutatja be: ennek
építői láthatók Krisztus jobbján. 14 E félkör alakú palást tehát az az égbolt,
ami a világ fölé borul, de a dráma csillagsátorát is ez alkotja. Miközben
lent a földön, a játék színpadán ,,A' szent királynak hölgye", Regina Gisla
által varrt betűk elvesztették értelmüket. A szöveg azt az időpontot is megjelöli, amikor ez a végzetes jelentésvesztés megtörtént. A királyné fogalom
ugyanis az idézett textusban, illetve drámabeli kontextusában kettős tartalommal, személyvonatkozással bír. Az államalapító (városépítő) szent király hitvese mellett ,,a' tengeren túl harczoló Lajos" lányára, az ország
rendjét szétzüllesztő (toronyromboló) Zsigmond feleségére, Máriára is vonatkozik, akinek halálával következett be a szöveg eredeti értelmét letörlő
állapot. A Mária királynőre való utalást egy további jelzés is megerősíti:
a palást szimbolikájában ugyanis kiemelkedő szerepet játszik Szűz Mária
alakja, ezzel függ össze az a tény, hogy - mint a palást egyik felirata közli15 - az uralkodópár a székesfehérvári Mária mennybevétele királyi főtemplomnak adományozta e becses textíliát mint kazulát, amelyen a hagyomány szerint minden Gizellát követő magyar királyné öltött egyet a koronázás alkalmával. 16 Eszerint Nagy Lajos leányától származik az ily módon folyamatosan készülő-íródó palást legutolsó betűje. Mária halála - tehát az írás megszakadása - tragikus fordulópont a dráma világában, mégpedig a mű kettős motivációjának megfelelően, megduplázott értelemben:
ez a szomorú esemény vált, már a cselekmény kezdete előtt, a Kont által
kétszer is (előbb Rózsának, majd magának Zsigmondnak) előszámlált törvénytelenségek elindítójává, és ez lett, a királynak Kont gyászát balul magyarázó félreértése következtében, ahogy az első felvonásban látjuk, a főhős személyes sérelmének is forrása, a baljós csillagolvasatot enyhítő sze-
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Kovács Éva: Casula Sancti Stephani Regis. Acta Históriáé Artium, 1958. 181-221.;
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Budapest, 1999. 46.; Kovács Éva - Lovag Zsuzsa, i.m. 75.
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líd sugarának veszélyeztetője. 17 A dramaturgia nyelvén szólva: Mária halála következtében jött létre a drámai szituáció.
Az idézett drámarészlet alapján feltételezhető, hogy Vörösmarty ismerte
a palást historikumát. E téren bőséges forrásanyag állt rendelkezésére
Balassa Ferenc művétől 18 Miller János Péter19 és Kovachich Márton György
munkáján, 20 valamint Horányi Elek De sacra Corona Hungariae]án21 és Péczeli
József A Magyar Koronának rövid históriája című22 dolgozatán át Katona István
Dissertatio criticájáig,23 továbbá Decsy Sámuel A Magyar szent Koronának és az
ahoz tartozó tárgyaknak Históriája24 című tanulmányáig. Az is dokumentálható,
hogy a palást, illetve köpeny, kacagány mint nyakba akasztva hordott felső
öltözék az ifjú Vörösmarty egyik kedvelt motívuma. A' bujdosók keletkezésének időszakában írt epikus és drámai műveiben többször is felbukkan, általában konstruktív funkciót betöltve: mindig valamelyik szereplőhöz kötődik,
s gyakran egy ehhez közel álló személy készítette, varrta, illetve hímezte. így
létrehozott ikonográfiájával a palástot birtokló személy sorsát idézi, ám egyfajta világegészt is megtestesít, kettős értelemben: a hős világát rajzolja meg,
aki mintegy saját beteljesülő sorsát ölti általa magára, s akár a kicsinyítő tükör, a lét egészének szimbolikus képét rejti magában. Ilyen szerepet tölt be
Hábor kacagánya a Zalán futásának második énekében: ezt a szerelmes „kis
Dalamér, Huszton' fejedelmi leánya, / Varrta ki gondosan", aranyszálakkal
szegte be szélén, harci jelenetekkel hímezte tele, de, szemérmes utalással, bal
sarkán „egy kis hű kéz" virágot nyújt fel a hősnek, ám az tovanyargal25 (ez az
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Kont Rózsa iránti szerelme fontos motivációs tényező, a hős habozását is indokolhatja részben. Ezt mondja a neki szemrehányást tevő Laczfinak: „Imént, / Kiknél
reméltem pártot és hatalmat, / Nem ösmertek rám, 's elfordultanak. / 'S ez óra adta
vissza hölgyemet." A' bujdosók, 252.
18 Balassa Ferenc: Casulae S. Stephani regis Hungáriáé vera imago et expositio. Viennae,
1754.
19 Miller János Péter: De Corona Hung. Apostolica Disquisitio historica. Ulmae, é.n.
20 Kovachich Márton György: Solennia Inauguralia Seren. ac. Potentiss. Principum
utriusque sexus, qui ex Stirpe Habspurgo-Austriaca sacra Corona in Reges Hungarorum
Reginasque redimiti sunt, industria Synchronorum Scriptorum adumbrata; nunc ordine
chronologico collecta dispositaque. Pestini, 1790.
21 Horányi Elek: De sacra Corona Hungáriáé, ac de Regibus eadem redimitis Commentarius...
Pestini, 1790.
22 Pétzeli József: A Magyar Koronának röviá históriája. Toldalékkal. Komárom, 1790.
23 Katona István: Dissertatio critica in Commentarium Alexii Horányi de Sacra Hung.
Corona (simulque de mendis Veszprimianis et Pétzelianis de eadem Corona). Budae, 1790.;
az említett munkákon kívül számításba lehet venni még: Koller József: De sacra Regni
Ungariae corona commentarius. Quinque-Ecclaesiis, 1801.
24 Decsy Sámuel: A Magyar szent Koronának és ahoz tartozó tárgyaknak Históriája, mellyet
sok régi és ájjabb Írásokból kijegyzett [...] sok színeit képekkel. Bécsben, 1792., lásd ehhez:
Katona István: A magyar szent Koronáról Doct. Décsy Sámueltől írtt Históriának
megrostálása. Buda, 1793.
25 Vörösmarty Mihály Összes művei. Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 4. Nagyobb
epikai művek I. S. a. r.: Horváth Károly és Martinkó András. Budapest, 1963. 87-88.
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észre nem vett virágnyújtás ismétlődik meg Vajdafi Júlia álmában, ott
a Korpádiak tragédiáját sejtetve). A Délszigetben Hadadúr „Palástja / Kék
vala 's a' kiderült égnek játszotta le színét. / Még csínos vala, nem ragyogó;
de ezüsti sugárt kért / A' kis csillagtól 's csillámmal szegte palástját, / 'S rajta kihímzé a' rétet 's a' réti virulmányt". 26 A palást felöltésének gesztusa itt
alkalmasint azon szellemi háttér összefüggésében értelmezhető, amelynek
kontextusában az efféle cselekvést az önmagalét - Manfred Frank által,
Hölderlin Urteil und Seyn című gondolati vázlata kapcsán elemzett - rejtélyére adott válaszként foghatjuk fel, a hölderlini „das einige Ursein", egyetlen ősiét mint Verbindung, összetartozás szimbolikus reprezentációban történő megragadásának. 27 Ettől eltérően a Duzzogtól csellel megszerzett palást
a Csongor és Tündeben, noha a hős általa szintén a világot ölti magára: „Jöttem, vagy csak álmodám, / És alattam, és fölöttem, / Oldalattam, és köröttem / A világot láthatám. / Egy nagy arc volt, végtelen, / Rajta millió szemek", számol be kalandjáról Balgának, azonban itt egy sajátos szerelemfilozófia távlatából a megjelenítés már ironizálja e sorslehetőséget. 28
Amennyiben a palást elkészítésének kezdete után éppen nyolcszáz évvel
később befejezett drámát az egykori ajándékozó gesztus költői megismétlődésének tekintjük, olyan textusszőttesnek, amelynek ikonográfiájában a
szent vértanúk helyére a bujdosók kerülnek, a mennyei Mária helyére pedig
a halott királylány, nyilvánvaló, hogy a centrumban álló mandorlának üresen kell maradnia: az égi királynak nincs földi képmása, s ha ebből a nézőpontból szemléljük a művet, az éppen ezt a tátongó űrt tárja elénk. A törvényes uralkodó hiányát. Igencsak helytállóan érzékelte e tényt a Helytartótanács 1833-as felterjesztése, 29 amely - mivel ,,a' királyi méltóságot sértő" tendenciát juttat érvényre s a lázadókat vértanúkként ábrázolja - nem javasolta a dráma újabb kiadását és színpadra állítását, s ez a tárgyból fakadó rejtett, ám mégiscsak kicsendülő és kicsendíthető üzenet, ellenkező előjellel,
bizonyára serkentő szerepet játszott a Kont-téma reformkori népszerűségében, Czuczortól Garayn és Vachott Sándoron át Petőfiig ívelő spirituális
útvonalán. 30
A dráma - ilyen értelemben mint palástra varrt betűsor - azáltal teszi dramaturgiai elvévé is az írás aktusát, hogy mindkét cselekményszála külön-kü-
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Vörösmarty Mihály összes művei. Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 5. kötet.
Nagyobb epikai művek II. S. a. r.: Horváth Károly és Martinkó András. Budapest,
1967. 59.
Manfred Frank: A koraromantika filozófiai alapjai. Gond, 17.1998. 40-118., különösen:
47-63., vö., ehhez csatlakoztatható megfigyelésekkel: Manfred Frank: Einführung in
die frühromantische Ästhetik. Vorlesungen. Frankfurt am Main, 1989. 137-154. („9.
Vorlesung")
Vörösmarty Mihály összes munkái. Teljes kiadás. 1-8. kötet. Kiad.: Gyulai Pál.
Budapest, 1884-1885. III. 335-336.
A'bujdosók, 367.
A' bujdosók, 368-370.
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lön is tematizálja e tevékenységet: e szálak párhuzamos kibomlására egyegy, a dialógusokban felidézett szöveg jegyében kerül sor. A bujdosók története Laczfi írásában lel sűrítő formára, a história egészét magában foglaló kicsinyítő tükörre: ez sajátos autotextus, a szöveg megkettőződése, értelmezés
és öninterpretáció. 31 Ez a Kont-ballada, amelynek szövegét Laczfi adja át az
ötödik felvonásban az éneklő fiűknak, amely akció előtt megismétlődik
a Korcsolya-féle könyv-paradoxon, ezúttal Laczfi megszaggatott öltözékének
rongyaira utalva, mint az írás lehetséges anyagára. A mű első, 1824-25-ből
származó főváltozatában ez az ének még jóval hosszabb volt végleges alakjánál, s a múltat megidézve a bujdosók történetét adta elő, mintegy feltárva
a vérpadon lejátszódó esemény valódi összetevőit. 32 A harmadik főváltozatban, ahova a szerző az 1826-27-ből való második kéziratból emelte át a IV.
és V. felvonás dialógusaival, ez az ének már megrövidült s - talán a trilógiatervnek megfelelően - a jövő felé fordult. A szerző elhagyta a Konttörténetet, hiszen immár a végső alakját elnyert dráma vált azzá, ez lépett
Laczfi korábbi írása helyére, míg a betét-ének most a király által végrehajtott
véres tettet minősíti, az ítélkezés gesztusával társítva, a sértett nemzet nevében mondván: „Haljon meg, a' ki öl." E történetet értelmező ének hosszú
utat járt be, míg a jokulátorok dalaitól eljutott e színműig, amelynek textusváltozatai, ezeknek betűi mögött felsejlenek a Magyar századok és a Heltaiféle Krónika - Vörösmarty által kettős előszövegként a cím, a szereplők lajstroma és a dialógusok közé illesztett, paratextusként 3 3 megidézett - elbeszélései, ezek mögött pedig Thuróczi János Chronica Hungaroruma s talán
a Cantio Sigismundi regis.3* A királynék keze által mindig s egyre tovább varrt
palást üzenetének megszakadt életútját folytatva ez az ének, a századok
vándora, így jutott el A' bujdosókig, maga is egy lévén a címben megidézettek közül, minthogy e paratextusban szereplő szó egyik, ma már elhomályosult, ám a reformkorban még élő jelentése: kézről kézre adott írásos üzenet,
„bujdosó levél". A kivégzés gyászos eseménye, a vérvonal megszakadása
után ez a szöveg őrzi meg nemzedékről nemzedékre szállva a hősök emlékezetét és sorsuk tanulságát. Amely által mégiscsak feltárulhat a csillagírás jelentése, ám ez már n e m a természet könyve, hanem a nemzeté, az
értelemösszefüggés újfajta teljességével.
A másik, inkább magánéleti természetű s az előbbi szólamot újabb tragikus színekkel kiegészítő cselekményvonulat előterében a kedves „szócsengetyű", Vajdafi Júlia törékeny alakja áll, aki, mint apjának aggódó szemrehányása után („keserves írást adsz az ősz urakról") mondja, „egy régi könyvből" olvas ki - valódi érzelmeit jelezve s azokat apja számára el is rejtve -

31

Az autotextus fogalmát abban az értelemben használjuk, mint Lucien Dällenbach:
Intertextus és autotextus. Helikon, 1996/1-2, 51-66.
32 A' bujdosók, 132-135.
33 A paratextusról: Gérard Genette: Transztextualitás. Helikon, 1996/1-2, 80-90.
34 A lehetséges történeti forrásművekről: A' bujdosók, 356-357.
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különféle szövegeket, előbb egy imát, azután „hosszú, szép köszöntés"-t,
majd „rendelést", végül pedig egy befejezetlen románcot:
Az ifjakat, mert ifjak is talán
Meglátogatnak, így távoztatom:
Ártatlanúl szép főhajtást teszek.
„Beteg vagyok, ki gyógyít engemet?"
Egyszerre kész mind. „Oh, vitéz Dezső,
Van tengeren túl egy szép almafa,
Annak gyümölcsét éhezem." „Ne éljek,
Ha nem hozok belőle." „Tivadar,
Sionnak ormán szent forrás buzog,
Epedve kéri lelkem." „Meghozom."
„Szép napkeletre, hol tavasz lakik,
'S az ég a' szellős ormig meghajol,
Földben foganva, égben nyiladozva,
Egy szép virág van -" 35
Ahogy előbb a Kont-balladát, itt e románcot írja tovább a dráma, a halott vőlegény helyére előbb az ifjú Korpádit, majd a veszett farkast idéző Konrádot
állítva, hogy végül, miként ott a pallos, itt a kard zárja le a tragikus históriát.
E végkifejletet gyászos sugallattal készíti elő számunkra Júlia álmának elbeszélése, amely a földi menny képzetkörében kibontott virág-motívumot
a letört plánta metaforájával viszi tovább s a leány alakjával azonosítja. 36
A szenvedésteli sorsok betűi mögött a baljós románcon s a véres eseményekről beszámoló krónikákon túl még egy másik, pontosan megnevezett
könyv lapjai is átderengenek. Először a menekülő Zsigmond beszél erről egy
különösen kiélezett dramaturgiai helyzetben: „Kont' laka" előtt, azt megelőzve, hogy belépne oda, ahol a ház urát sértő magatartásával majd elindítja az események végzetes sodrát:
Veszett, gonosz nap ez ma Vajdafi,
ezt káromolta Jób az ó világban,
'S mellyen pokolra pártos angyalok
Hullottak, ég és föld nyögvén belé,
Az nap, 's az átok minden napjai
Nem kárhozóbbak, mint ez egy maga,
Hol a' király fut pártolatlanúl... 37

35 A' bujdosók, 198.
36 A' bujdosók, 200-201.
37 A' bujdosók, 160.
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Az átkozott napnak a Jelenések könyvére is utaló hangulatát érzékelteti
a szöveg égboltját sötét fellegként uraló metaforikus gomolygás, melynek
domináns képei: az elboruló láthatár, kihunyó csillag, kilőtt nyíl, mely a végtelenbe repül, a sötét égbolton szárnymeresztve lebegő madár, ledőlt torony
(mint a Gizella-paláston), s a halott szemét kivájó madár. Jób könyve még
egyszer felbukkan a drámában: Laczfinak a „vég nap' angyalá"-t hívó apokaliptikus szózata hatására jegyzi meg a társaival együtt a kivégzés megszemlélésére érkező Harmadik Városi: ,,A' szent írásban vannak illy szavak, / Hol
Jób magában átkozódva szól."38
Ha a törvényes király hiányát, a mandorlában lévő űrt a dráma legfőbb
üzenetének tekintjük - ebből a szempontból fontos tényező, hogy a merénylet jelenetében rövid időre egy illetéktelen vállára kerül a palást, jelezve ezzel
az akkori tulajdonos avatatlanságát is - , fel kell ismernünk, hogy a mű egész
dramaturgiai sodra ezt az üres helyet örvényli körül. A cselekményt feszítő
erők nem is képesek kitörni ebből a körforgásból, a dráma ennek következtében folyamatszerű ívelés helyett e tátongó mélység fölé görbül. Kont akciói
(1. Zsigmond hajdúinak elűzése az első felvonásban, 2. pyrrhusi győzelme az
üldözők felett a két első felvonás között, tehát a szcenikai térben megjelenített cselekményen kívül, 3. fegyverrel lép fel az elfogására érkező Vajdafi ellen a negyedik felvonásban, hogy aztán mégis átadja kardját ellenfelének, 4.
az ötödik felvonásban a már megkötözött hős jobb kezét kiszabadítva rátámad az Ifjú Garára) mintha csak mellékes tényezők lennének a szerző számára, nem folynak következetesen egymásból, mint ahogy a főhős ellentmondásos viselkedése, az a tény, hogy - a költő kritikusi terminusa szerint karaktere nincs „megtartva",39 sem látszik áthidalandó motivációs problémaként feltűnni a forgó sodorra irányított írói szemnek: Kont előbb a „kard"-ban
bízik, majd azt mondja társainak: „búni kell, / 'S ez minden, a' mit józan ész
tehet". Valószínűsíthető ugyan, hogy e tétovázás mögött a szerző által
Görbőn átélt megyei ellenállás sérelmi politikájának szemléleti horizontja
húzódik meg, ám ennél számunkra fontosabb tényező lehet, hogy Vörösmarty - miközben a Kont-téma dramaturgiai lehetőségei is korlátozták - mintegy
a palástszövést megismétlő igyekezetében dramaturgiai motiváció és lélektani szempontból folyamatos akciósor helyett beérte a bizonytalan kontúrú felvonások helyett sokkal inkább dramaturgiai egységeket képező jeleneteknek

38 A' bujdosók, 321.
39 Vörösmarty Stettner Györgyhöz írt 1826. január 6-án kelt levelében Az emberszívnek
örvényei című Kisfaludy Sándor-drámának három hibáját említi: „az igen messze vitt
hazafiűskodás" mellett „az egyenes szívűség egész a' nevetségesig és büszkeségig
van feszítve", s ,,a' characterek nincsenek megtartva". Ez utóbbi kifogást így világítja meg a darab főhősével kapcsolatosan: „Marothy, egy híres vezér Nagy Lajos alatt,
olasz országi harczában megszereti az olasz Millát, 's tizennégy esztendei házas élet
után, nem lévén gyermekök, Ilkát egy magyar leányt kezd szeretni, nem egy régi
katonás szívvel, hanem egész mostani lágysággal." Vörösmarty Mihály Levelezése. S.
a. r.: Brisits Frigyes. Budapest, 1965. 129.
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mint képeknek egymás mellé rendelésével. Nem ok nélkül vált a mű kritikai
utóéletének egyik visszatérő mozzanatává a hős tetterejének hiányolása, illetve ebből fakadóan a bonyodalom erőtlenségének kárhoztatása. 40 Ez az üres
mandorlát körbeíró aktus fejlik ki s zárul le Kont fiától való búcsűjának szertartásos jelenetében, amely szellemi végrendeletként írja elő a „Magyar vagy"
posztulátumát, ennek rendelve alá az igazság szentségét és az élet birtoklásának módját, majd így zárja a hős szavait:
Ha kérdés támad két nagyok között:
Első a' nemzet, aztán a' király,
Mert nemzet nélkül nem lehet király.
Király nélkül lehetnek nemzetek. 41
Csakhogy az idézett négy sor nem szerepel a dráma 1962 előtti kiadásaiban, így a Vörösmarty életében megjelent három edícióban 42 s Gyulai Pál
1884-85-ös kiadásának harmadik kötetében sem,43 mert a szerző művének
harmadik kézirati szövegéből áthűzással törölte a részletet, ami tehát megtalálható a Kont első főváltozatában. 44 A kritikai kiadás sajtó alá rendezője
azonban - öncenzúrára gyanakodva - visszaállította a törölt sorokat. Nem
értünk ugyan teljesen egyet Fehér Géza rekonstruáló törekvésével, ám az
tény, hogy a kérdéses sorok a drámai történések konklúzióját fogalmazzák
meg. Éppen az eszme nyilvánvalóan igaz volta, a szöveg egésze által sugallt
jellege lehetett a perdöntő ok - a cenzúra türelmének bemérése mellett - ,
amely a Kont-ének első részéhez hasonlóan a szerzőt a textus elhagyására
késztette. S bizonyára a gondolat közhelyszerű jelenléte a korabeli nemesi
tudatban, amit igazol az a tény, hogy szinte szó szerint megtalálható Kisfaludy Sándor Kun Lászlójában is.45
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Guzmics Izidor és Kazinczy Ferenc közti levelezés 1831-ig. Kiad.: Gulyás Elek.
Esztergom, 1860. 235.; Toldy Ferenc kézírásos jegyzetei Vörösmarty Mihály életéről
és műveiről. MTA Történi. 2-r. 11. sz.; Gyulai Pál: Vörösmarty mint drámaíró és színikritikus. Nemzeti Hírlap, 1878. 308-319., nov. 9., 12., 14., 20.; Szauder József:
A reformkor irodalma. Egyetemi jegyzet. Kézirat. Budapest, 1955. 219-220. Lásd erről
összefoglaló módon: A' bujdosók, 372-380.
A' bujdosók, 313.
A' bujdosók. Irta Vörösmarty Mihál. Székesfehérvár, 1830.; Vörösmarty' Minden
Munkái. Kiadták barátai: Bajza J. és Schedel Ferenc. Ötödik kötet. Pest, 1845.,
187-384.; Vörösmarty Mihál Minden Munkái. Kiadták barátai: Bajza J. és Schedel F.
Pest, 1847. 659-772.
Vörösmarty Mihály összes munkái. 1-8. S. a. r.: Gyulai Pál. 3. kötet. Budapest, 1884.
145-289. A kérdéses hely: 275.
A' bujáosók, 131.
Kisfaludy Sándor Minden Munkái. Kiadja Angyal Dávid. V. kötet. Budapest, 1892. 226.
A rekonstrukció problematikájához: Fehér Géza: Hozzászólás Sőtér István A magyar
romantika című előadásához. I. OK. 1954. VI. kötet. 1-2. sz., 308-311.
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így mégiscsak e búcsú az a pillanat, amely felé az egész dráma irányult, s
amelyben a krisztusi mandorlába egy új istenség, a nemzet kerül. Nemcsak
a kis Imrének, akinek neve azonos a paláston ábrázolt királyfiéval, hanem a
dráma némelyik, gyermekibb gondolkodású befogadójának is szól Kontnak
a kinyilatkoztatásokat közlő mitikus alakokat idéző atyai belátása: „De mit
beszélek? még nem érted ezt..." Azért szól mégis, hogy megértsék, mint
ahogy sokan értik is már, s ez a kontextus is magyarázhatja - az ebben az
összefüggésben bizakodást kifejező - szerzői törlést. Apa és fiú helyzete
Vajdafi Júlia és az ifjú Korpádi találkozásának hasonmása: az apáról fiúra
szállva létező nemzeti közösség s a hozzá kötő érzelem szerelemként kapcsolja össze térben és időben a csoport tagjait, s az így képződő mágneses
térben kiolvasható az isteni írás. Amikor Kont a „jegyezd meg" felszólítást
megfogalmazza, az elhangzottak rögzítésére („Jegyezd fel!") hívja fel fia figyelmét. Ezzel a Laczfi által előbb leírt, majd az éneklő fiúkkal előadatott, s
a dráma egyik instrukciója szerint szájról szájra szálló Kont-ballada az elhangzott szó dimenziójából újra s immár végképp átlép a rögzített betű, az
írás világába, az élet szférájából a Logosz dimenziójába, ahol a históriából jelenként megidézett példa lesz. Ezzel létrejött a dráma, a négy kéziraton és
három főváltozaton át alakuló s a fehérvári edícióban immár rögzített szöveg, amely magába fogadja Laczfi énekét s a bujdosók történetét. Fejedelmi
adomány egy új templom szentélye számára.

II. A' bujdosók és a Bánk bán
A' bujdosók című dráma szövege mögött régműit írások sejlenek fel,
mintha egy palimpszeszt lapjait vizsgálnánk. Ezek a szövegek a transztextualitás különböző típusait képviselik. Vannak, amelyek a dráma paratextusává válnak (mint a Magyar századok vagy a Heltai-féle Krónika), mások a
Genette által szűkebb értelemben vett intertextualitás fogalomkörében jelennek meg, mint például célzás formájában a koronázási palást feliratai és
ikonográfiái üzenete, habár ez sajátos metatextualitásnak is tekinthető, amikor egy mű egy másikról beszél, amelyet n e m feltétlenül idéz. A dráma címéhez kapcsolt paratextuális üzenet („színmű öt felvonásban") pedig egy
olyan architextuális hálózatba kapcsolja be a művet, amelyen belül a hypertextualitás különféle megnyilvánulásait szemlélhetjük a transzformáció eltérő szintjein. 46 Tehát nemcsak a téma s annak kibontása, a cselekményt görgető dramaturgia részesít bennünket a kettős írású kódex rétegzett üzenetének élményében, hanem a motívumok, a színjátékos toposzok, sőt a dikció
retorikája is.

46

Gérard Genette, i.m.; Laurent Jenny: A forma stratégiája. Helikon, 1996/1-2, 23-50.;
Lucien Dällenbach, i.m.

206

A Vörösmarty-filológia, jelesül a dráma Fehér Géza által sajtó alá rendezett kritikai kiadása feltárta azokat a szálakat, amelyek a művet s szerzőjét
Shakespeare-hez (e téren Fest Sándor dolgozata úgyszintén hiteles tájékoztatást ad),47 Schillerhez (főként a Teli Vilmoshoz) és a hazai költő-elődhöz,
Kisfaludy Károlyhoz (kivált a Tihamérhoz és a Stibor vajdához) kapcsolják. 48
E palimpszeszt-átvilágítás horizontján azonban megjelent egy olyan mű is,
a Bánk bán, amelynek felvetődése e vonatkozásban nemcsak fejtörést, de
fejfájást is okozhat. Amennyiben ugyanis a kassai előadás csakugyan a Katona-mű ősbemutatója volt, s azt megelőzően nem került színre, s Vahot
Imre állítása, miszerint a jeles munkát 1826-ban Pécsett bemutatta volna
a székesfehérvári társulat, tévesnek tekintendő, mint azt Bayer József hitelt
érdemlően bizonyította, 49 Vörösmarty A' bujdosók megjelenése előtt nem
láthatta a művet. S hogy nem is olvasta, arról, ha akaratlanul is, maga tanúskodik, mikor az 1839. március 23-i előadásról bírálatot írva feltételezhetőnek tartotta, hogy a Melinda-Ottó jelenet alatt Bánk megjelenése „a színész tévedése volt'7.
A Bánk bán esetleges hatásának szövegkritikai elemzését Fehér Géza tüzetesen elvégezte,50 természetesen a kontakt hatás filológiai bizonyítékának
felmutatása nélkül. Előtte Tóth Dezsőnél kapott figyelmet ez a kérdés, aki szerint Kont hasonló aggályokkal lép a bujdosók közé, mint Bánk Petur házába, Korpádi a merénylet után úgy retten meg, mint a nagyúr Gertrudis megölésekor, s Kont családja, illetve Rózsa, Imre és a derék jobbágy, Csóka hármasa Melinda, Soma és Tiborc együttesét idézte fel számára. 51 Jelen keretek között nem célunk e filológiai részletek latolgatása, legfeljebb ez utóbbival kapcsolatosan annyit jegyzünk meg, hogy Csóka esetében nem szükséges okvetlenül Tiborcra asszociálnunk, mert egészen hasonló funkciót tölt
be - a korabeli színjáték egyik jellegzetes szerepkörének, a segítőkész, jóravaló szolga, jobbágy megjelenítőjeként - Kisfaludy Károly Zách Klárájában,
feltételezésünk szerint a Bánk bán szerkezeti analogonjában, 52 Bálint, Zách
Felicián öreg szolgája. Ha kellő rétegzettségben ismerjük a korszak drámairodalmát, akkor a Katona-mű felé mutató nyilak egy tagolt és sokrétű tere-
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Fest Sándor: Shakespearei motívumok Vörösmarty ifjúkori drámáiban. Magyar
Shakespeare-Tár. X. 1917. Budapest, 1918.
A' bujdosók, 359-361.
Bayer József: Egy „Bánk bán" tárgyú német dráma és magyar színlapjai. Egyetemes
Philologiai Közlöny, 1904. 142-143.
Fehér Géza: A' bujdosók. Vörösmarty drámáinak kéziratai. 1824-1829. Kézirat. 1958.
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635., 637-641.
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Nagy Imre: Nemzet és egyéniség. Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság
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pen rendeződnek át. A kettős motiváció kérdésének forráskritikai vetületével, amely Tóth Dezső előtt Waldapfel Józsefnél 53 és Elek Oszkárnál 54 vetődik
fel, vagy Vértesy Jenő megfigyelésével, akinél - 1913-ban publikált könyvében - az elsők között tűnik fel a Bánk bán-párhuzam (őt Laczfi szózatának
paroxizmusa emlékezteti Katona hősének kétségbeesésére az ötödik felvonásban), a jelenségek általános dramaturgiai és műfajtörténeti jellege miatt,
most alkalmasint nem szükséges foglalkoznunk.
Tanulságosak lehetnek viszont számunkra e tekintetben Toldy Ferenc
szavai, aki meglepetve hallotta 1830. június 1-én Párizsban, a Théátre
Frangais Hernani-előadásán Victor Hugo hősének kijelentését a királyi bíborról, amin nem látszik a kiontott jobbágyi vér, mert eszébe juttatták Kont
közvetve Zsigmondra értett vádját: „Az senkitől nem tarthat, mert az ontott
/ Jobbágyi vér nem látszik bíborán." Az Hernani 1829-ben látott napvilágot,
egy évvel A' bujdosók előtt, ám Toldy tudja, hogy az ő Handbuchjában már
1828-ban publikálásra került a drámának e részlete, 55 ami egyébként megvolt az 1824-25-ös első kéziratban is. A költői eszmék és motívumok
egybecsengése nem minden esetben jelent közvetlen átvételt. De vajon mi
késztette Vértesy Jenőtől Tóth Dezsőig a Vörösmarty-kutatókat a Bánk bánhatás - jelen tudásunk szerint s a produkció-esztétika hagyományos horizontján: e forráskritikai talány - felvetésére? Kérdésünkre a választ alighanem a Bánk bán utóéletének alakulásában találjuk meg. Nevezetesen abban
a körülményben, hogy e mű befejezése (második kidolgozása) után majd 1
másfél évtizeddel később s immár egy megváltozott szemléletmódú korszakban lépett be a színházi s irodalmi nyilvánosság szellemi terébe. Egy
olyan hazafias retorika és színpadi gesztusrendszer által közvetítve, amelyet
éppen A1 bujdosók dialógusaiból és instrukcióiból rekonstruálhatunk, s ami
az esetek egy részében elmosta vagy kritikusan szemlélte azt a distanciát,
amely a felfedezett szöveget ettől a közvetítő közegtől elválasztotta. Vagyis
a visszafelé ható olvasás sajátos esetével állunk szemben: feltételezésünk
szerint nem a Bánk bán hatott A' bujdosókra, hanem fordítva, A' bujdosók a
Bánk bánra, oly módon, hogy az említett szerzők 56 a Katona-mű kanonizáló
értelmezési paradigmájának patrióta tematikájú s elvárásrendszerű változata megvilágításában a XIX. századi nemzeti irodalom - többek között éppen
A' bujdosókban kialakuló - fogalomtára és stilisztikai-retorikai készlete kései
birtokosaként pillantottak egy megelőző korszak más módon artikulált al-
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kotására. Olyat mondatva vele, szövegét mintegy visszafelé fésülve, amit az
eredetileg nem is - vagy nem így - akart mondani. A palimpszesztnek ezt az
írásrétegét a kódex elkészülte után rótták a pergamenre, habár e téren az
előbb és az után szavakkal óvatosan kell bánnunk.
De Vértesy Jenő előtt akadt már valaki, aki ezt az „utóírást" alkalmasint
megkezdte. Maga Vörösmarty. O ugyanis, amikor górcső alá vette az említett, s egy másik értelmezési paradigma, a kritikai olvasás kialakulása szempontjából nevezetes előadást (ne feledjük: Széchenyi ugyanezen este hatására írta naplójába a „schlechte, gefährliche Tendenz"-re vonatkozó feljegyzést,57 sokallva azt, de ugyanazt, amit a recenzens feltehetően kevesellt), az
előadott művet „drámai, sőt színi hatás' tekintetében" „ritka tünemény"-nek
nevezi, mely „akkor Íratott, midőn dráma kevés, a' színház bujdosó volt" (e
fülünkben most ismerősen csengő jelzővel a kritikus a vándorszínészet korára utal, ahogy a költöző fecskét vagy gólyát is bujdosó madárnak nevezték), ám megfogalmazott néhány - s ezek között egy, számunkra igen tanulságos - bíráló észrevételt is. Szerinte Bánk „legkevésbé sikerült character"-én és Gertrudis „nem egészen érthető" figuráján túl, valamint a „lassű
és fárasztó" negyedik felvonás nehézkesnek ítélt szerkezete mellett főként
a már említett jelenet kifogásolható, sőt legjobb lenne kihagyandónak ítélni,
„midőn Bánk bán együtt találja Melindával Ottót..., 's a' helyett, hogy (mint
valószínű) megrohanja, visszamegyen." 58 Hogy Vörösmarty az adott szituációban mit tart valószínűnek, azt A' bujdosókból tudjuk, ahol a hasonló (ám
más színművekben is előforduló) jelenetet így oldotta meg:
VAJDAFI (kívül)
Király' tilalma, állj meg, bé ne menj.
KONT (belép)
Nincs itt tilalma másnak, mint nekem.
Itt én vagyok király. (Rózsát meglátva)
Ég és villám! ki bántja hölgyemet?
VAJDAFI (bejő)
Nem ösmered meg a' királyt, vitéz?
KONT
Nem ösmerek most mást, mint e' vasat.
(Rózsához)
Oh Rózsa, mért kell látnom könnyedet?
ZSIGMOND
'S Kont nem hajol tisztelni a' királyt,
Vagy olly felejtő, hogy királya sincs?
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KONT
De hát, ha Kont még semmit sem felejt?
Ha nem felejti, hogy király vagy, és
Még is megkérdez így, mért bántod őt?
RÓZSA
Oh Kont, Kont, mit beszélsz?
KONT
Ha jól tudom, hogy méltóságodat
Törvények őrzik, 's vérontó kezek,
'S még is, mikor szivemben öldökölsz,
Elődbe vágom a' hideg vasat,
'S megkérdelek, mért bántod hölgyemet? 59
Természetesen e jelenet is szerepel a hasonlóságok listáján. Pedig a két
helyzet külső rokonsága éppen emocionális-pszichikai tartalmuknak s ennek következtében kibontásuknak élesen eltérő voltára irányítja a figyelmet, amit egyébként Vörösmarty kritikai olvasata világosan kifejez. De
egyúttal azt is jelzi, hogy a bíráló A' bujdosók tükrében szemlélte Katona
művét.
Quidquid recipitur ad m o d u m recipientis recipitur, idézi visszatekintő tanulmányában Hans Robert Jauss a recepció-fogalom talán legkorábbi megformálását. 60 Ám az a tény, hogy bármit fogadnak be, csak a befogadó szerint nyer befogadást, azt is jelenti, hogy gyakran későbbi szövegek hatnak
korábbiakra, s ez természetes jelenség ott, ahol egy mű által hátrahagyott
probléma felismeréséhez - olykor vélt felismeréséhez - a történelmi sorban
rá következő mű adja meg a választ. E felelet artikulálásának egyik fajtájaként olykor egy későbbi értelmezői közösség saját foglyává igyekszik tenni
egy korábbi alkotást, miként A' bujdosók befejező jelenetében a királyt az
idősebbik Gara, a nádor felszólítására: „Mint nemzet' foglyát, várba zárjuk
el". „Megtörténhet - írja Jauss - , hogy mindaddig nem ismerik fel egy mű
virtuális jelentőségét, amíg az »irodalmi evolúció« egy újabb forma aktualizálásával el nem éri azt a horizontot, amely a félreismert régi forma megértéséhez megnyitja az utat." 61 Miközben az is előfordul, hogy az így megnyitott út, jóllehet előrevisz, tévút is egyben, s csak még később tárul fel egy hitelesebb megértést kínáló horizont. De van-e más, mint tévút ott, ahol bizonytalan a cél? És létezik-e tévút, mely egészen céltalan?

59 A' bujdosók, 169-170.
60 Hans Robert Jauss: A recepció elmélete. In: uő.: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat irodalmi hermeneutika. Budapest, 1997. 12.
61 Hans Robert Jauss: Irodalomtörténet mint az irodalomtudomány provokációja. In: Jauss,
i.m. 70.
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Hogy ne kérdéssel fejezzük be, azt a tanulságot azért leszűrhetjük, hogy
a filológiai tudás - ez esetben mind a Bánk bán és A' bujdosók, mind A' bujdosók és a Bánk bán viszonyának feltételezésében - szükségképpen interpretációra vonatkoztatott.
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