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ban együttesen tárgyalja, s a legtöbb cikk könnyen hozzáférhető, indo-
kolatlan a bőséges idézetek ismétlése az egyes versek apparátusá-
ban. További ellenérv a korai versek alacsony színvonala és az a 
tény, hogy a későbbi átdolgozások szövege, amelyekre az elemzők 
folyton hivatkoznak, kimaradt a kötetből. Anélkül, hogy általában 
kétségbe vonnám egy olyan kiadás jogosultságát, amely mindent közöl, 
ebben az esetben túlzottnak találom a hatalmas apparátus felvonul-
tatását. (Akadémiai, 1975.) 

KOVÁCS ILONA 

RAGYOGNAK TETTEI. 

Nem a kérdés (olvassuk Vörösmartyt? ), sokkal inkább a felszólítás 
(olvassuk!) volt a szándéka annak a tizennyolc szerzőnek, akik -
engedvén a szerkesztői invitálásnak - vállalkoztak arra, hogy a múlt 
század közepéig „legelsőnek" titulált poétánk művészetének átfogó 
vagy fontos részkérdéseiről írjanak. Tanulmánykötetüket hármas évfor-
duló tette aktuálissá, de mindjárt meg kell jegyezni, hogy náluk az 
alkalom teremtette lehetőségek kihasználásán, illetve az ebből követ-
kező felfokozott érdeklődés mélyítésén és tágításán volt a hangsúly. Az 
elemző szándékon, eddig figyelmen kívül hagyott vagy kevésbé értékelt 
összefüggések feltáró megközelítésén. 

Az irodalomtudományban rég leszűrt igazság, hogy sem alkotók, 
sem művek nem vizsgálhatók atomizálva, az egyszeriség és egyediség 
rácsai közé zárva, s az is, hogy legalább ennyire hibás, ha a minden 
mindennel összefügg elv alapján magyarázzák a lírikusi eredményeket 
Az egyik nyilvánvalóan fölösleges szűkítés, amiből következően a viszo-
nyítás, a fejlődés, a hatás és sok minden egyéb kívül reked a szemhatá-
ron. 1 másik indokolatlan tágítás, amellyel minden alapot nélkülöző 
kapcsolatok felderítéséhez is el lehet jutni. Mindezt annak jelzéseként 
kellett előre bocsátani, hogy vüágosan megmutatható legyen, a tanul-
mánykötet szerzői a korábbi elvek és értelmezések újragondolásával, 
nem „rutinos tisztelgéssel" szólnak VörösmartyróL A szerkesztők 

* - Tanulmányok Vörösmartyról - Szerk.: Horváth Károly,Lukácsy 
Sándor, Szörényi Levente. (Székesfehérvár, 1975.) 
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maguk hívták fel a figyelmet arra, hogy a közreadott dolgozatok fel-
fogásban és módszerben nagyon is eltérőek, az adatközléstől a filozofi-
kus megközelítésig, de épp e sokféleség, ha tetszik, többszólamúság, a 
biztosítéka annak, hogy megteremtsék a nézetek ütköztetésének, a 
vitának posszibilitását. 

A szerzők mindegyikére jellemző, hogy nem a negálás, hanem a 
megőrzés, a korrekció, a továbbgondolás volt elsődleges céljuk. A fel-
használt gazdag szakirodalmi anyag mutatja, hogy Vörösmartyval kap-
csolatban az új főként a más nézőpontú értékelésben, korábbi, elfele-
dett elvek bővebb kifejtésével és bizonyításával realizálódik, vagy olyan 
motívumhálózatok felderítésében, amelyek a pálya egészére kiterjedtek. 
Ezek mintegy sűrítve utalnak arra, hogy a tematika vonatkozásában a 
kötetnek vannak szerkezeti esetlegességei. Például abban, hogy a 
Csongor és Tünde (amit Babits „a világirodalom legnagyobb filozófiai 
költeményei" közé sorolt) és a Zalán futása nagyobb figyelmet kapott 
- s ezek mellett lírájának kiemelkedő nagy költeményei. 

Ha Vörösmarty eposzaihoz vagy drámai műveihez, akár költemé-
nyeihez közeledünk elemző-magyarázó szándékkal, valós és helytálló 
eredményhez csak az egészen át, az életműhöz történő viszonyítással 
juthatunk. A Zalán futása ekként nem csupán a költészet oldaláról 
térképezhető, hanem a korabeli történet- és nemzetszemlélet aspektusá-
ból is. Az a vita, amelyik a Tudományos Gyűjtemény 1824-es évfolya-
mából juthatott el a költőhöz - mint a kötet első dolgozata bizonyítja 
—, egyfajta szempontból meghatározó jelentőségű volt. Ez az első 
pillantásra apró és mellékes adalék egyéb dolgokra is rávilágít. Nevezete-
sen arra, hogy földeríthető-e az a sokféle, más-más irányból érkező 
hatás és ismerethalmaz, ami együttesen befolyással lehetett Vörösmarty 
taténelem és életszemléletére? Körülhatárolható-e az a kép, amelynek 
egyes elemei rejtetten vagy nyíltabb formában beépültek a művekbe? 
Meghatározható-e az a világirodalmi kontextus, amelyben elhelyezhető 
a Zalán futása vagy akár a Vén cigány? A kérdések sorának bővítése 
helyett arra kell utalni, hogy a hatás, a párhuzam, az asszimiláció sokkal 
többet és nehezebben követhető folyamatot jelent, semhogy akár tipo-
lógiai hasonlóságok vagy paralelizmusok felderítése elegendő lenne a 
megnyugtató tisztázásukhoz. Névfelsorolás, motívumok, eszközök és 
formák egyezősége önmagában legfeljebb külsődleges (ami ugyan fon-
tos, de a teljességre nézvést mégiscsak rész) bizonyosságait adja, adhatja 
annak, hogy mivé, milyenné lesz egy-egy gondolat, emóció Vörösmarty 
költői fejlődése során. Ugyanis, a kor eszméiből és érzéseiből szinte 
kínálkoznak a párhuzamok és egyezések (ebből következően teljes 
mértékig egyet érthetünk azzal, hogy kevés egy-egy mű értelmezéséhez 
akár az olyan illusztris névsorral történő érvelés, mint Blake, Novalis, 
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Bretano, Byron, Poe, Coleridge, Leopardi). A húszas évek elején 
Vörösmarty többször írt arról, hogy a nemzet palladiuma számára a 
„hon virultát" jelenti, ami nemcsak új és fontos gondolat volt, hanem 
olyan, amivel - bízvást mondhatjuk - hozzájárult a reformmozgalom 
kibontakozásához. Évekkel később Széchenyi István a #i're/jében azt 
fejtegette, hogy mi a polgári erény valódi értelme és úgy, hogy gondo-
latmenete egyezéseket mutat a költőével. Kérdezhetjük itt is, mennyi-
ben hatottak egymásra? Ilyen analógiákra utalás helyett újra csak azt 
kell megjegyezni, hogy keveset tudunk arról, mi és hogyan maradt meg 
Vörösmarty költői világában az olvasott Allgemeine Zeitung, Családi 
Lapok, Hazai és Külföldi Tudósítások stb. anyagából. Holott ennek a 
belső feldolgozási folyamatnak a követése legalább annyira lényeges és 
fontos, mint a Zalán futása közép-európai párhuzamainak felvázolása, a 
nemzeti létért, önállóságért vívott irodalmi harc egyező és szükség-
képpen különböző jegyeinek kiderítése. Félreértés ne essék, csak elisme-
rés illetheti azt a kutató és feltáró munkát, amely szlovák és cseh nyelvű 
művekben mutat ki Vörösmarty alkotásaival közös vonásokat, valamint 
a Pan Tadeusz és A két szomszédvár elemzésével dokumentálja, hogy 
„mindkét mű egy költői fordulat terméke" (ti. azé, amely a jelen 
figyelésére ösztönzött). A paralellizmusokkal együtt azonban szükséges 
a belső, lelki folyamatok lehetőség szerinti számbavétele, mert ezek 
ugyancsak arról győznek meg, hogy a szellem, a lélek, a világnézet és 
művészet változásában egyező dolgok jelentkeznek Vörösmartynál és 
legnagyobb kortársainál. 

Ezért tartható fontosnak az olyan motívumrendszer-vázolás, ami-
lyenre a Földi menny című tanulmánya szerzője vállalkozott. Alap-
tétele, hogy e gondolat a költői életmű magyarázó elve, ars poeticái 
fogalma. A tény, hogy Vörösmarty költeményeiben gyakori a halál, 
illetve a földi teremtés, a lét elhibázott volta, nem csupán egyetlen 
szakaszra, de az egész pályaívre nézve serkentette a vizsgálódást. Alapos 
elemzéssel és következtetésekkel jutott oda a szerző, hogy a föld és 
menny - végül is — nem egyéb, mint a felvüágosodás és a romantika, 
továbbá, hogy a kö l tő kényszerűen meg akarta teremteni a szintézist, a 
„felvilágosult romantikát". Vörösmarty — szükséges kiemelni - nagy 
európai kortársaival egy időben ismerte fel a felvilágosodás ellent-
mondásait, s kereste helyettük a kielégítő választ. Mindezt - jelzés-
szerűen - azért kellett megemlíteni, mert ezután jön a tanulmány egyik 
legkényesebb megállapítása, amely szerint költőnk úgy kereste egy 
időben és egyenrangú művészi szinten (kiemelés az eredetiben - L. A.) 
a dilemmára a megoldást, hogy nála külső (gazdasági, társadalmi, tudo-
mányos, filozófiai) tényezők determináló szerepet nem játszottak. Ké-
nyes pont ez, mondom, mert ekként az új, a más Vörösmartyban belső 

15 Irodalomtörténet 
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emberi és művészi fordulatként jelentkezik, amely azonban expressis 
verbis követi az európai konkrét mozgásokat (ti. a csalódásokból 
menekülés-formák keresésében). Fölösleges önismétlés helyett leszöge-
zem, hogy ezzel a konklúzióval teljes mértékig egyet értek. De hozzá-
teszem, hogy akkor lenne igazán meggyőző, ha megtörtént volna a 
háttérből inspiráló ismeret- és hatásanyag feldolgozása, azoké, amelyek a 
belső akkumuláció után a versekben megjelentek. Vörösmartyban meg-
volt a zseniális képesség, hogy szűkebb és tágabb környezetével -
mondhatni - ellentétben eljusson olyas dolgokhoz, amelyek magyaráza-
tával a megsejtések, átérzések és átélések — ingatagabb, de mégsem 
elhanyagolható - területére érünk. 

Ezzel itt vagyunk a harmadik kérdéskörnél, amelyet a gondolatgaz-
dag tanulmánykötetből e recenzió keretei között kiemelhetünk, ti. a 
verselemzések problematikájánál. A könyvnek ez a legtarkább és ugyan-
akkor a legvitathatóbb harmada. Az alapkérdés itt - az egyik írás utal is 
rá - , hogy mit láthatunk bele a költő által megteremtett szövegbe? Ez 
persze így eléggé karikírozó kiemelés, de ha tekintetbe vesszük, hogy 
koronként mást és mást tartottak fontosnak, hangsúlyoztak, abszoluti-
záltak a nagy gondolati versekkel kapcsolatban (valamint azt, hogy a 
költők legtöbbször csak kongeniális értelmezéseket fogadtak el), akkor 
- úgy vélem - jogosult a kétkedés. Ugyanis, ha „egy sajátos" szempon-
tot keresünk a Gondolatok a könyvtárban elemeinek megmutatásához 
(az értékstruktúra kibontása), vagy föltesszük, hogy a Berzsenyi emlé-
kére alternatív úton közelíthető meg (hiteles vagy átértelmezett 
Berzsenyi-kép vonásairól van-e szó), akkor ezekkel - kissé végletesen 
fogalmazva - külsődlegesen meghatározott irányba vihetjük az elem-
zést. A szerzők természetesen tisztában voltak ezzel, s csaknem minde-
gyikük nyitottá, vitára alkalmassá formálta dolgozatát. Két versben az 
előreutalást és késleltetést vizsgáló tanulmány ekként zárul: a munka 
közben „további kérdések vetődtek fel: jellemző-e általában az előre-
utalás és késleltetés Vörösmarty költészetére? ; ha igen, milyen jellegű 
versekben válik fő szerkezeti elemmé, melyekben csak egy a többi 
költői eszköz között? ; felfedezhető-e ilyen alapon rokonság más versek 
között is? és így tovább. Ezekre a kérdésekre azonban csak újabb, 
hasonló szempontú verselemzések sora adhat majd választ" (332.). 

A nyitottság a „Ragyognak tettei. . ." niínd a tizennyolc szerzőjére 
áll: a feladatkijelölés, a további munkálkodásra serkentés, vitatkozásra 
és esetleges ellentmondásra érzékeny álláspont együttes jellemzőjük. Az 
„észrevételeik közzéadásával" egyengetik a költő műveinek útját a mai 
olvasókhoz. 

LACZKÓ ANDRÁS 


