
SZABÓ M A G D A 

Az atonalitás harmóniája 
Vörösmarty művészetében 

Sok mindent számonkérhetett az élettől, de a rendezőre, a 
színpadmesterre, a szcenikusra, a fővilágosítóra vagy az 
ügyelőre nem lehetett panasza, születésekor felsíró hangja 
pótolta a nagy előadás kezdetét jelző gongütést. A történe-
lem nem akármilyen színpadot rendezett be a számára, a 
koreográfus is iparkodott, a zeneszerző meg feltűnően 
sokszor alkalmazta a kürtöt, a triangulumot; a hárfafutamot, 
formabontó módon, dobpergés kísérte. Tíz évvel II. József 
halála után születik, s mikor utolsót lélegzik tizenkét nap 
híján ötvenöt évesen, a legsötétebb elnyomást éli a nemzete. 
Ha az elmúlás pillanatában csakugyan visszaint felénk a 
múltunk, gazdag előadás képei vetülhettek elébe, a szkénén 
a pataverte por vérrel keveredett a mjuzikelesített nemzeti 
westernben, a rendező sok lovat rendelt a háttérfüggöny 
elé, volt köztük saját költői leleménye is, Tomboli paripa, 
meg a Két szomszédvár ártatlanul legyilkolt Fecskéje, de a 
legtöbb állat valóban élt valamikor, például egy, az ország 
életét a költőével együtt befolyásoló, változó harcterekről 
Pesten át végül is Döblingbe nyargaló huszártiszté. Átfutott 
gyerekévei színpadán egy másik híres paripa is. Waterloo 
csatakos talajáról tévedt a díszletek közé, itt-ott igások kócos 
feje is felbukkant, nyomorult, csak a földmunkát ismerő 
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lovacskáké, de akadt meglepően elegáns is, látszott, hogy a 
császári lovardában képezték, ez Edward-Ferenc József 
feledhetetlen fakója. A látnivalót briliáns táncjelenetek szí-
nesítették, az insurgens urak és dámáik palotást lejtettek, a 
Bécsi Kongresszus nagy valcerét maga Metternich herceg 
vezényelte. 

A háttérfüggönyre vetített képek is figyelemreméltóak, 
hol tűzvészt jeleznek, hol tenger tetején szigetet, ott ring 
saját képzeletének tündér látomása, a Délsziget, és jobbról 
mellette Elba, balra Szent Ilona, a szárazföldi clipek mind 
posztmodernek, a bécsi katedrális a debreceni Nagytemp-
lomnak dönti hátát, a két épület fölött, mint a Dolce Vita 
szálló Krisztusa, ott lebeg az Izsák-katedrális. A tüllfüggöny 
mögötti víziók logikusok, mi csodálnivaló volna abban, 
hogy Szép Ilonkát nem vadász kergeti, hanem Erinnisz, vagy 
Bajza József apácaruhában áll valami parton és a vélumával 
integet az után a hajó után, amely Kerényiéket röpíti az 
amerikai emigráció megdicsőült iszonyatába, miközben 
Kossuth és Görgey pas de deux-t lejtenek egymással, később 
mindkettő eltűnik, a cirkuszporondon egy szőke és egy 
barna kiskutya nyüszít, Zrínyi Miklós vadkana mellett a Fóti 
dalban megénekelt valamikori halebéd szálkái villognak, 
mint a huszárkardok, és udvariatlan londoni munkások 
sörrel locsolják Haynaut. A végső másodpercben a halhatat-
lan négyesfogatot is látnia kellett, önmaga figuráját másik 
három szárnyas jelenség oldalán, a világhír szintjéig neme-
sedett magyar irodalmat röpítő kvadriga egyik utasa Petőfi, 
igaz, hogy már halott, de a halhatatlanok halálának nincs 
gyakorlati jelentősége. Ő, Petőfi az egyetlen, aki nem is 
álcázza magát, Arany persze igen, kukoricakúpból kihúzott 
tengerikócból van a csótárja, Jókainak segített színésznő 
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felesége, kimaszkírozta, ő kis hegyes sapkában a rémült 
bohóc. Vörösmarty jelmeze a semmi, pedig a szél fuj, a 
zápor csapkod, de törvény, hogy meztelenül reszkessen, 
hiszen szegény Tamás fázik. Mikor a fővilágosító bekap-
csolta a reflektorokat és felizzott előtte az öröklét, meglepő-
dött, voltaképpen milyen ismerős a szemének a lux perpé-
tua, nyilván ezen a világon a kozmikus sugárzás mindig is 
logikusabb fényforrás volt számára a biedermeier lámpa-
fénynél. A szcenikus egyébként kevésből kiállította a színpa-
dot, a bitók őserdejéből ingyen összeállt a modern ízlés 
megkívánta faszerkezet. Vajon aki ott sírt mellette ezekben a 
percekben, sejtette-e, voltaképpen milyen derűvel és béké-
sen hanyatlott a halálba, mert végre ledobhatta magáról az 
élete kezdete óta valaki vagy valami miatt állandóan válla-
landó felelősség gerincroppantó súlyát, amelyet nem em-
beri, de gigászi vállra méreteztek. Az elmúlásban végre, 
először egész élete folyamán, mindentől és mindenkitől, 
még önmagától is szabad lett. 

Különös, hogy számára csak a halál hozhatott megoldást, 
a máját tépő sas csak akkor hessent el róla. A kvadriga többi 
röpítői mindegyikének megadhatta volna sorsa, amire vá-
gyott, ha a magyar és a világtörténelem megfelelően koope-
rál, de Clio nem volt előzékeny. Petőfi, akinek közülük a 
legszerencsésebb keze volt ahhoz, hogy a hétköznapok 
homoktengerében megtalálja és észrevegye a csillámszilán-
kot, egy diadallal megvívott szabadságharc után nyilván 
azonnal visszatér a házi tűzhelyhez, s boldogan él a szabad-
ságharcot átvészeltek lehetőségeivel, mert olyan kulcsszava 
volt, amely beleillett a megoldhatóság zárjába, s ugyanez 
vonatkozik Aranyra is, Jókaira is. Ha a nemzeti történelmi 
fonál nem csavarodik a nemzetközi politikai szövőszék 
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szálai közé, ha az Udvar megtartja a szavát, a cár nem küld 
ellenünk sereget, ha kivívjuk függetlenségünket és ugyanazt 
éri el velünk együtt minden „rabszolga nép", ha békés 
demokráciában dolgozhatik, Petőfi visszatér az irodalmi- és 
közéleti porondra, és boldogan elfelejti a Szeptember végén 
sajátságos próféciáját. Arany se volt, lett volna menthetetlen, 
ő aztán igazán elmondta póz nélkül, mi számára a kívánatos 
létforma, a zöld lomb árnyán megkapott árnyas fészek, 
lehetőleg Keleten, jó messzire Pesttől és az Akadémiától, 
konferenciák, ülésszakok, szalonkabát és kitüntetések nél-
kül, csendes, határidő nélküli babrálás kedves anyagával. 
Az a bizonyos független nyugalom. Arany igazán keveset 
kívánt, holtig biztosított, csekély, de semmivel nem veszé-
lyeztetett tartást munkássága fejében, a nemzet kincstárat 
adott neki helyette, amelyben zavartan, kelletlenül bolyon-
gott, amivel nem tudott mit elkezdeni. Arany szerény 
kulcsszava is beleillett volna a teljesíthető kívánságok zárjá-
ba, akár Jókaié, aki a legszerencsésebb volt a négyesfogat 
tagjai között, de aki írói életét halála percéig megkeserítette, 
hogy a közönség, az ország rajongó szeretete és elismerése 
mellé sose kaphatta meg a szakma korabeli Osvátjának 
fenntartás nélküli dicséretét, Gyulai képtelen volt kimon-
dani az igazságot, hogy Jókai századában az egyetlen igazi 
regényíró, mert azt teszi, amit a regény műfaja megkíván, 
nem filozófiát ír, nem néprajzot, etikát, hanem mesét, 
méghozzá egy monumentális katasztrófát átvészelt nemzet 
vigasztalására és szórakoztatására. Ez a világméretű próza-
író úgy halt meg, hogy sose nyerte el, amire vágyott, az 
irigyei fanyalogtak, Gyulai meg éppúgy nem adott neki 
babért, ahogy a király érzékenységének kímélése miatt az 
aradi vértanúknak sem küldte el a kegyelet hivatalos koszo-
rúját. 
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Vörösmarty volt az egyetlen, aki kívül maradt a megoldás 
lehetőségein, mert a trauma: mindenért ő felelős, nem 
belenevelődött, de vele született, és mint az epidermisz, 
vele együtt tágult és nőtt az évek folyamán. Először csak 
családja gondját vállalta fel, aztán az irodalomét, később a 
hazáét, aztán Európáét, mire a világegyetem is terhei közé 
jutott, már világossá vált, vibráló aggodalma csak az elmúlás 
révén, a tudat elvesztésével semmisülhet meg. A zseni 
sokféle, nem elengedhetetlen kritériuma a katasztrófa-tu-
dat, de arra sincs biztosíték, hogy nem jelentkezhetik az 
alkotó életében, vagy nem kísérheti haláláig. Vörösmarty 
ösztöne mindenesetre tévedhetetlenül megtalálta az idill-
ben a diszharmonikus ellenpontokat, ez az alkotó gondolat-
ban ködképek, csudaszörnyek, üstökösök, buja tenyészet 
közepén villám megvilágította, simára pusztult kőtetők, 
tengerbe dobott üszkös embertest-maradványok mellett -
között élt, s ha mégis dehogy hármas, egyetlen viszonylagos 
harmóniát ígérő útra tévedt a lába, az ösvény, mint az 
áttépett gumiszalag, visszapenderedett előle, s magánélete 
ördögfiai megszöktek ostorral, bocskorral. Mint a Délsziget 
hősének, neki is kettévált lába alatt a talaj, még semmit se 
tudtunk az ufókról, mikor neki már csillagporosak voltak az 
ujjai és más időfolyosókról jelentkező orkán tépte az 
üstökét. Gyulai égbe vitte értékelésével, de vagy nem 
értette, amit elemzett, vagy saját ízlésvilága szerint korri-
gálva plusz-mínusz modulálta, így aztán nemigen tudatosul-
hatott a Szózat írójáról, hogy nélküle nincs huszadik századi 
posztmodern Magyarországon, sem az, amit Gyulai amúgy 
se tudhatott, de ha tudta se vállalta volna, hogy élete 
folyamán voltaképpen csak barátai, eszme- és munkatársai 
voltak, de művészoptikájának kollégáit és utólag született 

7 0 



AZ ATONAI.ITÁS HARMÓNIÁJA 

családtagjait inkább a huszadik században keressük. Ha 
Isten ecsetre szánja, ő festi meg a Guemicát, tehetetlen 
reménytelenségét majd megírják az egzisztencialisták, böl-
csője, ha senki se tudta, akkor is Mahler évtizedekkel utóbb 
létrejövő gyászdalaira rengett és Schönberg zenéjére, neki 
készült Bartók Mandarinyà, Mrozek keze éppúgy az övé, 
mint Orwell utólag őt igazolt világa. Mindenki rokona, aki 
szintén ősznek látta a földet és istenarcú szörnyetegnek az 
embereket. Hát csoda, hogy családja üadtan bámult rá, 
mikor írói arcképe már teljes veszedelmes fényében felsu-
gárzott? Hát csoda, hogy a csoda mindig érzékelhető, de 
mindig elemezhetetlen? Mit tudtak korában vagy néhány 
évvel, esetleg évtizeddel halála után elkezdeni sajátságos 
emberi és művészi képletével, s mit a marxista elemzés? 
Meg se kísérlem, hogy ezer fedőrétege alól megpróbáljam 
kegyeletes vásznaiból kicsavarni s a köz szemének kitenni 
irodalmunk e rejtelmes óriásának múmiáját, csak az derülne 
ki, az ezeregyedik, nem gyanított lepelt nem tudjuk lefejteni, 
az már legbelső titkára borul, még a tudománynak sincs joga 
a bontogatáshoz. Amire vállalkozom, a korrekció hol Ma-
kart-csokros, hol sarlós-kalapácsos ravatalon becézett 
stereotipiákon. 

Próbáljuk meg a nagy nemzeti négyesfogat tagjait napjaink-
ban elhelyezni. Petőfi ott küzdene a haladó erők oldalán, 
polgárjogi harcosként élvezné a technika eredményeit, 
Arany gyanakodva, bizalmatlan kézzel indítaná meg az 
előadását rögzítő magnetofont és gyűlölné a kamerát, 
aránytalannak ítélné a technokrata világot, s életveszélyes-
nek a belső nemesülés hiányát. Jókai boldog volna, hiszen ő 
már akkor ismerte az ichort, mikor még nem volt pusztítha-
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tatlan műanyag, látta Tatrangi Dávidot és az űrben száguldó 
emberiséget Lajka kutya feltűnése előtt, meghívná teára 
Habsburg Ottót, lapot szerkesztene, s bizonyos, hogy nem 
csukná el a televíziót az éjszakai, erotikus filmek vetítése 
idején. Felfogni, mi történt a szemre óriási haladást igazoló 
világban teljes tökéletességgel csak Vörösmarty tudná, aki-
nek múlt századbeli sajátságos látomásai nem voltak ke-
vésbé riasztóak és irreálisak, mint a lombikbébi vagy a 
szervátültetés, s politikai érzéke azonnal észrevenné, hol s 
mivel kamuflálja magát a nemzeti és nemzetközi snur. 
Szétvert családok, tartalmukat vesztett etikai tartalmú főne-
vek, a fertőződött anyaföldön ide-oda menekülő, beteg 
hangyává gvalázódott emberiség mind az ő rettenetes 
hajdani kényszerképzeteinek megvalósult elemei, egész 
élete rémek közt telt, a rémmé torzult világ csak undorítaná, 
nem rémítené. Az egyetlen, ami leterítené, mint egy rosszul 
végrehajtott karate-ütés, az a kétségbeejtő felismerés volna, 
hogy az a magyarság, amelynek legjobb képviselőinek 
Zrínyi mutatott példát, amely olyan hallatlan bátorsággal 
tudott meghalni a hazájáért, élni már nem tud érte. Amit ma 
rontunk el, amit nem védünk ki, attól rettegett Vörösmarty 
Mihály már az anyaméhben, attól tizenkét, huszonkét, 
harminckét éves, akárhány éves korában, ezt a konstruktív 
rettegését nézték megbocsátó jóakarói és a művei elemzé-
sével foglalkozók sora destruktív, az elmebajra emlékeztető 
deformitásnak, s próbálták mentegetni miatta, például 
hozva fel szelídebb és derültebb periódusai igazolására a 
kedves Petikét vagy az erdők szép virágát, a tökéletesen 
félreértett Szép Ilonkái, azzal iparkodtak kiegyenesíteni az 
elemzésekben egyre morbidabb mélység felé hajló derekát, 
hogy végtére is mégiscsak ő írta a Szózatot meg Zrínyi 
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második énekét, a Zalám, volt ő Deli Vid is, nem csak a 
biedermeiert és a marxizmust egyaránt irritáló depressziók 
áldozata. Kész szerencse, hogy mikor élt, még nem ismerték 
az alkotó teremtő rémképeinek megfékezésére szolgáló 
orvoskémiai módszereket, elektrosokkot, ha a sztálini kor-
ban mer ilyen kétségbeesett lenni, mint amilyen volt, orosz 
földön bolondokházába csukják, nálunk emigrációba kény-
szerítik. Saját nemzedéke irgalmasabb volt, az csak lesajnál-
ta, korholta, hogy rossz gazda lett belőle vénségére, a 
dinnyéi sose sikerülnek, nem ápolja magát, talán már nem is 
kell egészen komolyan venni. Szégyellem idézni Gyulai Pál 
Aranyhoz intézett levelét, amelyből kiderült, a Vén cigány 
egy esztendeig hányódik szerkesztőségtől szerkesztőségig, 
mindenki viszolyog tőle, zavaros, mondják, rossz vers, 
„szegény öreg Vörösmarty - sóhajt az esztéta - csak azt tudja 
írni, amit ír; a Vén cigány eleje szép, de a folytatás már aligha 
használható, gyenge az, zavaros". Hát persze, minek ilyen 
illetlen ábrázolásokkal idegesíteni az olvasókat, akik úgyis 
gyéren vannak, Gyulai kritikai demokratizmusa v olykor 
illogikus, de példamutató, mikor Jókait értelmetlenül lel-
kendezőnek gyanítja, elmarasztalja miatta, ha Vörösmartyn 
észreveszi, hogy Sarastro áriáját elnyomja fülében a világ 
nyomorúságának nemzetközi disszonanciája, meg van sért-
ve. Akkor mit írjon az író? Petike rókamálas öltözékét rég 
megették az egerek, Juliska meg nem jöhet, mert mind-
annyiunkkal együtt ott bolyong egy rejtelmes kastélyban, 
ahonnan nem menekülhet, ítélet vár rá, de nem tudja, ki 
vádolja, azt se, mivel. Dehogy megy Petikéhez, még a szemét 
is befogja, mert a holdverte homályban jobb nem látni azt, 
amit nem ért, hogy a szörnyeteg emberiség egyszer csak 
addig bolyong és rikoltozik, míg undorában meghasad az 
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atommag és ránk köszönt Hirosima, vadászt, ősz Peterdit 
elfújja a szél, s a Fóti dal dallamvezetése elgörbül. Mennyit 
kerülgeti és milyen reménytelenül Vörösmarty alkotói 
mondanivalója diszharmóniájának a titkát a biedermeier 
nagy magyar szemérmese, a sajnos sokkal jobban halló 
marxista Tóth Dezső reflexióit meg a pártfegyelem paran-
csolja vissza, egyikük se boldogul vele. Gyulai fel se tudta 
fogni egy életmű ilyenfajta hangszerelését, annyira távol 
esett saját belső hallásától és konvenciói nyűgétől, a másik 
meg kénytelen volt hátat fordítani az érzékelt valóságnak. 
Vörösmarty rím- és ritmuskultúrája révén akár nemzeti 
versidomban, akár bármilyen nyugat-európai versmérték-
ben képes volt megvalósítani és jeleníteni hangulatot, 
helyzetet, helyszínt, történést, tájat, ilyen tekintetben nagy 
tanítványa, Arany alkotói képlete emlékeztet majd rá, mint 
ahogy mindkettőjük arcát ott ringatja Babits verseinek 
holdverte tengere. A költő puha likvidái, pattogó affrikátái 
lágy vagy kemény dentálisai a spiránsokkal, váratlan gutturá-
lisokkal bármely megoldásra képesek, mély vokálisaival 
éppúgy tud kriptalevegőt közvetíteni, ahogy a magasakkal az 
extázis lihegését, de életművében tökéletes verselési kész-
sége kamuflázs, tényleges közölnivalóját és felismeréseit 
borítja irgalmas ködfátyolba velük. Sok minden más között 
ez sem vevődött észre, vagy nem volt szabad a felismerést 
megfogalmazni, pedig olyan világos: Arany magyar alexand-
rinja vagy bármely, ősi nyolcasos vagy háromütemű, magya-
ros verssora után logikus társművészeti rögzítés egy olyan 
zenemű, amely a finnugor sámánmisztika magyar változatá-
nak megvalósulása, mondjuk a Villő, vagy a nemzetközien 
reális panasz és segélykiáltás, a Psalmus. Petőfi úgy dalolt, 
ahogy keble istene diktálta, a közlendővel együtt született 
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benne a forma, ha akarta, fújta a magyar puszta furulyáját 
vagy csengette Papageno csengőit, Vörösmarty az első olyan 
költőnk, aki a nemzeti és nyugat-európai versformák segít-
ségével, illetőleg azok ellenére, ellenpontos hangszerelésé-
vel feje tetejére állítja saját mondanivalóját, hát persze, hogy 
a dinnyéi nem sikerülnek, mikor harmóniája álhangfalai 
mögött, akár Bartóknál, már a biedermeier idején megszó-
lal az egyszerre nemzeti és ugyanakkor nemzetközi atonali-
tás, s a forma külső bravúrjára belső formabontás cáfol. 
A szikár szerkezetben fülünk hallatára vész ködbe a tiszta 
csengés, amit a mesteri ritmika megőriz, az már nem saját 
sorsát nyomozza, hanem a nemzetét, melynek feltételezett 
megsemmisülését oly elevenen elképzeli, hogy mindjárt a 
színpadot is berendezi a nagy halottat körbefogó szerveze-
tekkel, ott állnak az Európatanács tagjai, az Egyesült Nemze-
tek, mindenki gyászkönnyet sír, a segítség valahol vagy 
elakad, vagy ellopódik és tétele nemcsak ránk, de mint 
kiderül, bárkire állhat, esténként átéljük a híradóban, hogy 
süllyed el szemünk láttára a boldogtalan Jugoszlávia. Mi-
csoda szabályos versek takarják a rettegtetően szabálytalan 
világsorsot, pedig Vörösmarty nem ismeri sem a konzum-
társadalom veszélyeit, sem a túlnépesedést, eszkalációt, 
sem a fekete Afrikát vagy India gondjait. Alkotó géniusza 
önmaga érzékelésétől megrettenve kiszűrte a jövendő 
S. O. S. jelzéseit, halpikkelyek szinte érzékelhetetlen csen-
gése és a föld kérgén magát átfúró, kacéron menekülő 
koporsó lehullt rögei dübörgése közben abszolút forma-
művészetét ráborította elsődleges mondanivalójára, míg a 
takarhatatlan mögöttes csak számára érzékelhető képernyő-
jén ott izzott Csernobil. Hát persze, hogy kellemesebb arról 
beszélni, milyen hajnalszépek nőalakjai, csak száguldjanak a 
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daliák, és nem szabad azt képzelni, hogy Prometheus sasa 
köröz itt, hanem egy kis gili, aki zöld ágon zokogva búg. Az 
igazi Vörösmarty az, aki a leányka szerelméért feldúlná 
amúgy is dúlt életét, minden más illetlen disszonancia, már 
a betegség és öregség tünete. Hasztalan árnyalni vagy 
tagadni: Vörösmarty világméretű költő, nélküle nincs sem 
Arany, sem Petőfi, hármójuk nélkül Ady és Babits, és 
őnélkülük Radnóti és József Attila, nincs Pilinszky, Rába, 
Nemes Nagy, nincsenek a most élő nagy lírikusok. Egyszer 
azért ki kellene mondani, hogy valamennyiünk harmonikus 
vagy disszonáns építkezési lehetőségét Vörösmarty atonali-
tása szabta meg. 

Udvariatlan alkotó volt, nem óhajtott tekintettel lenni ké-
sőbbi elemzői igényére, egyik életrajzírójának se lehetett 
könnyű dolga tankönyvbe is alkalmazható értékeléssel 
megvonni figurája kontúrjait. Irodalomoktatásunk egyéb-
ként a mindenkori politikai hullámverés kijelölte partszaka-
szon játszik apállyal, dagállyal, szűkít vagy bővít követel-
mény szerint s épp az ifjúság jellemének formálása érdeké-
ben irgalmas-irgalmatlan kézzel olykor úgy működik, mint 
a jóságos hullakozmetikusok. A hivatalos Vörösmarty-kép 
gyakran esett e szindróma áldozatául, itt a magyarázata 
annak, hogy az első nagy magyar, még biedermeier mono-
gráfia, és az utolsó nívósán lenini végeredményben csak-
nem azonos eredményre jut, Gyulai mustízű mosolya és a 
sztálini bajusz alatti mesterséges derű csak a keletkezésük 
közötti időben utólag felmerült új adatok mennyiségében 
és a huszadik század merészebb lélektani felismerései 
tekintetében bontják meg többnyire azonos tiszta rímelésü-
ket. Gyulai személyes életérzését, elképzelt tetszetős lét- és 
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alkotásmodelljét voltaképpen nem támadja, csak megpró-
bálja korrigálni az osztályharcos öntudat s a mindenkor 
érvényes felismerés, egy nemzeti klasszikus életrajzíróinak 
nemcsak az alkotásra, saját imágóikra is ügyelniök kell, mert 
a minősítések vallomásértékűekké válhatnak. A Szózat 
költője sem a deákferenci, sem a kommunista párthelviség-
ben nem kelthet zavart, meghökkenést. 

Élete első éveit mindkét életrajzíró harmonikusnak érzi. 
A biedermeier szinte ugyanazt látja, mint a jóképességű 
marxista társa, mindkettő himnuszt énekel Vörösmarty 
édesanyjáról, aki imakönyvét lapozgatva megnyerő meda-
lionarcmás egy hűséges fiú nyaklánca függelékén, épp csak 
egész életével rácáfol a dicsérő szavakra. Csáthy Anna 
ellenállhatatlan bájával és változó, kedvére sose teljesíthe-
tett igényeivel a veszedelmes tündérek közé tartozott, akik 
nem építésre, de rombolásra születtek, holott egész létük 
folyamán csak jót akartak cselekedni. Ez a tündér is a szó 
szoros értelmében tönkretette a családját. Az apa ábrázolá-
sában hasonlóképpen csekély a különbség, a marxista 
esztéta megelégszik deákos műveltsége, hazafias érzülete és 
puritán lénye ecsetelésével, Gyulai itt is a komikumig dobja 
diszkoszát, nem lehet napjainkban kacér asszociációk nél-
kül olvasnunk azt, hogy az atya hitvesét egy falusi gazda 
komoly méltóságával és egy munkás férfi tartózkodásával 
szerette és kilenc gyermekük született. Az eleinte szerényen 
módos família alól csak az általános gazdasági depresszió és 
az apa halála húzza ki a biztos létalapot, a körülmények 
mindenesetre hamar ráhárítják az elsőszülött fiúra, Vörös-
martyra a vállalandó terhet, a családért való felelősségtuda-
tot. Abban a mindkét ábrázoló által harmonikusnak árnyalt 
gyerekkorban aligha figyelte valaki egy korabeli kisgyermek 
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panaszait, később pedig nem illett volna megfogalmazni 
a Gondolatok a könyvtárban költője joggal feltételezett 
hajdani rettegéseit, ugyanazokat, amelyek a beteg, borús, 
bús, lomha Bácskában majd a Brenner ház anyagi biztonsá-
gának fedele alatt szűkölő kis Kosztolányit se kerülik el. 
Egyik elemzőjét sem foglalkoztatja, hogyan reagálhatott egy 
mihelyt a betűt megismerte verseket író kisfiú az életre, akit 
a szerényen paradicsominak ábrázolt kezdeti időszakban 
kenyérkeresetre szorított az apja, holott semmi nem tette 
indokolttá. A kis hazafiból a marxista elemző mindjárt 
osztályharcost is csinál, méghozzá olyat, aki saját osztálya 
ellen harcol, megvédi haragvó öccse büntetésétől a henyélő 
napszámosokat. Csak következtetni tudunk, hogyan fogad-
hatta a hétköznapok rázuhanó terhelését, a viszonylagos 
anyagi egyensúly hamar megbillenhetett, mert a famíliának 
egyszercsak egyetlen gyerek iskoláztatására van lehetősége, 
s mert Mihály a jó diák, ő kerül Pusztanyék és Fehérvár után 
pesti oktatók elé. Ott aztán lesz a jó diákból először kevésbé 
kiváló, majd rossz diák, mi más lehetne, mikor kosztért, 
kvártélyért szállásadója gyerekeit kell oktatnia, olyan tár-
gyakból is, amelyeket ő maga sem tanult. A hétköznapok 
agyonzsúfolt óráiban a tennivalók között verssorok dalol-
nak a fülébe, jó volna megírni őket, de mikor, mindig dolga 
van, persze, hogy csak összecsapja a leckét. Kamaszodott is, 
kiéletlen, viharosan ébredő vágyai feszítették, korán meg 
kellett, hogy ismerkedjék a testi szerelemmel, hiába nem fér 
bele Gyulai piruló eszmevilágába, s hiába reméli e fordula-
tot valamivel későbbre a hivatalból szemérmes marxista is, 
Vörösmarty saját költészete árulja el q leckehanyagoló, nők 
után bámuló fiút. Nincs Vajda Jánosig lírikusunk, akinek 
olyan gyötrelmes harcot kellett vívnia saját teste igényeivel, 
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mint éppen Vörösmartynak, erotikus töltetű képeivel a test 
jogait már akceptáltató Nyugat fiatal férfigárdáját messze 
felülmúlja, Adyék olykor naivnak bizonyulnak mellette. Ezt 
nem illett észrevenni, beszélni róla még kevésbé, egy diák, 
főleg a rossz anyagi körülmények között élő gyenge tanuló 
hogyan járhatna gondolatban hajfürtök kígyóvermében, s 
láthatna a Dunán felcsapó víz habjaiban hószínű kebleket. 
Pedig a fiatal test a robbanásig izzik, és vágyait úgy és ott 
elégíti ki, ahol tudja, ahol lehet, azzal nyilván tisztában van, 
hogy szenvedélyének konkrét tárgya még nincs, maga a 
gyönyörűség okozta kurta önkívületen kívül, elfogad hát 
bármit, ami lehetőség, ha nyers vagy méltatlan is olykor. 
Személyével kapcsolatban nemigen szoktunk erotikus kép-
zeteiről vagy gyakorlatáról beszélni, legális szerelmi élete 
titkait csak a Csajághy-lány mondhatta volna el, de nyilván 
nem tette, nem is tehette, mert ajka ilyen irányú első 
rebbenésekor a Wachott család rémülten elnémította volna. 
Pedig az epigrammák, amelyek közül a riadt Gyulai csak 
kettőről tesz említést, vad indulatok jelzései, a költő nem-
csak szelíd és ábrándos volt, tudott irgalmatlan lenni, 
szarkasztikus, gyilkosan dühös, akár brutális is, az Eger 
kiseposz szerelmi jelzései félelmes villámok. Az is sajátsá-
gos, hogy amíg Arany részvéttel emlékezik a költözés miatt 
otthonavesztett kutyára, Petőfi egyenesen beszélget tyúk-
anyóval, Kosztolányit holtig nem hagyja nyugodni az agyon-
kínzott béka emléke, József Attila látja csillámpárnáján 
elszenderedni a hangyát, Vörösmarty, ha teheti, vadászni jár, 
s érzékelhetően büszke elejtett zsákmányára. Soha döbbe-
netesebb élmény, mint a Két szomszédvár Fecske-epizódja, 
ettől nemcsak az olvasó, de a magát fegyelmezetten minden 
negatív megnyilvánulástól lehetőleg visszafogó hivatalos 
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bíráló is megriad, Fecske halála - erről később még 
beszélek - egyfajta rituális gyilkosság. Mindez jelzi, bőven 
van fehér folt a költő feltérképezetlen érzelmi területein. 
Azt mindenesetre mutatja a lírai láztábla, a kamasz a 
lehetőségadta kalandok után megért a szerelemre, Ananké 
már bogozza a szálakat, amelyek részint az apa váratlan 
halálát, részint a sokáig örökkétartónak minősített szerelem 
közeledtét rezegtetik a végzet szövőszékén. A középfokú 
iskolával végez, már a jogra készül, mikor váratlanul tótágast 
áll addig se túlságosan stabil élete, apja meghal, ott találja 
magát tizenhét évesen, mint családja fejét. Felelőssége eddig 
csak iskolás volt, most rajta gondnak a testvérei sorsa, az 
anyja, aki súlyos probléma támasz helyett, csak a csoda 
hozhatna számára megoldást. Szerencséjére-átkára megadja 
neki Ananké, persze kancsi a megoldás, mint annyi minden 
a mitológiában. Hogy apját eltemette, visszaigyekszik Pestre, 
nagybátyját keresné, aki ügyvéd, hátha tudna számára valami 
lehetőséget, s váratlanul baj történik a szekérrel, meg kell 
állniok. Ácsorog, míg a rúdon dolgoznak, akkor hintó tűnik 
fel az országúton, honnan sejtené, hogy Ananké küldte. A 
hintóban egyik iskolatársa családtagjaival, a Perczelek egyi-
ke, a fiúk egymásra ismernek, a hintó a megbénult szekér 
láttán megáll. Vörösmarty akkor látja életében először 
iskolatársa apját, a dinasztát, ez sajátságos pillanat, nemcsak 
azért, mert szekér és hintó találkozásának itt és akkor 
társadalmi tekintetben is szimbolikus jelentősége van, ha-
nem mert nem akármilyen sorsfordulót jelezne a jövendő 
tükrében. A hintóban ülő családfő, Perczel Sándor, majd 
csak hat évvel a szekér mellett ácsorgó, akkorra már 
halhatatlanná lett egykori kamasz után hal meg, 1861-ben, s 
végre tudja milyen, abban az időszakban majdnem hogy 
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obligát tévedést követett el, bogv csak állást adott a suta 
fiúnak, de nem tette lehetővé, hogy a családjához tartózhas-
sák örökre. Révén így is bekerül az irodalomtörténetbe, de 
ha másképp dönt, egy nemzeti klasszikus lesz a veje. Mikor 
a fiút kifaggatja, nagylelkűen, nem vár a döntéssel, s közli 
vele, biztosítja a jelenét, ad neki munkát, nyilván istennek 
érezte magát, legalábbis jó katolikusnak, hisz íme, nyújt az 
árvának fedelet, ellátást, a tanácstalan apjavesztett azonnal 
átveheti a Pesten tanuló Perczel kisfiúk irányítását. A dinasz-
tának tizenkilenc gyereke született három feleségétől, volt 
tanítanivaló apróság Pesten is, Tolna megyében is. Mikor a 
hintó nekiindul, senki se fogja fel az epizód jelentőségét, 
Vörösmarty akkor még valóban senki, semmi, neve mint 
költőnek hogy lehetne, mint tanuló inkább a gyengébbek 
közé tartozott, a dinaszta akkora hatalmasság mellette, mint 
egy Jókai-hős, egy pannon magyar nábob, segítőkészsége is 
reformkori gesztusa egy a valamikor az insurgensekkel 
együtt hadba szállt nemesnek. Persze nem is sejti, nem 
koszttal, kvártéllyal, vert arannyal kellene megfizetnie a 
lehetőséget, hogy pártul foghatta a gátlásos diákot, aki ott 
esetlenkedik mellette, nem szól, mert ügyetlen, gyakorlat-
lan társalgó, külseje nem mutatós, az arcát feldúlta a himlő, 
tetejében kicsit szomorú is minden megkönnyebbülés 
ellenére, mert hiányzik belőle a pedagógiai édosz: utál 
tanítani. Ananké persze néma, nem kiáltja a fülébe, adtam 
lehetőséget, de jól gondold meg, akarsz-e élni vele, neked 
kell eldöntened, ne vágj-e neki akár gyalog is a bizonytalan-
ság útjának, mert én tudom, fogsz te lázadozni még amiatt, 
hogy bekerültél Perczelék varázskörébe, három év múlva a 
dinaszta pannon Cumaeja vár, egy kastély, jövőd Délszigete, 
Tündérvölgye, Üdvlak, szépséges díszletei közt gyilkos pára, 
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s ott a Szibilla is, fodros haja sárga, a keze tajték hófehérje, 
nála az Olympusra vivő út aranyága, de aki felfelé vágyik, 
annak először meg kell járnia a poklot, így tanultad az 
iskolában is. Ám Ananké hallgat, a dinaszta meg viszi Pestre 
az olcsón beszerzett instruktort. Mikor három évvel később 
valóban lejut Bonyhádra és ott kell átvennie a vele együtt 
fiatal férfivá nőtt régi tanítványai helyett az újakat, a kisfiú 
Perczeleket, Ananké állja a szavát, a küszöbön csakugyan ott 
a lány, megadja majd a kósza szexuális ingerek irányulási 
pontját és sokáig életének valóban determináló szereplője 
lesz. 

Perczel Etelka az első találkozás idején, ahogy nevelték, 
tanították, rámosolyog az érkezőre. Tudja is Perczel Sándor 
lánya, kire veti a pillantását, csak a konvenciót követi, 
dehogy férne el gyerekfejében, hogy a szerény öltözetű 
félszeg fiú révén egyszer majd úgy ismerik a nevét, mint a 
Beatricéjét, Perczel Etelka Dantéról se hallott soha még. 
Lehet vagy tizenkét esztendős, akit Vörösmarty meglát, az 
egyelőre Lolita, a zsengekorú, de erős sugárzású, erotikus 
holdudvarú nimfa. Nem tud ez a kölyöklány még semmit, 
gyanús mitológiai történetekre nem tanították a nevelőnék, 
így el sem érhet a tudatáig, hogy a hintóról most szállt le 
Prometheus, aki keze fején mint más a sólymot, sast hozott 
magával, s a jószágot, hogy ne fossza meg a tápláléktól, saját 
termékeny kínjával éteti, mert a kétely, az áldozat, a 
szenvedés úgy hozzátartozik, mint a karja. Ez a megrendülés 
és a gyanútlanság órája, a hintóról lelépő nevelő egész 
mivolta belerendül. íme a vágyak gyerektündérkisasszonya, 
fodros haja napfény, a szeme viola, kis tagjai hófehérek, 
halálba kellene csókolni, vagy legalább az átélt szerelemtől 
árnyalt szempárúvá, mint majd az Eger című kiseposzban 
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Zoltai teszi Leilával. Ha van a későbbi verseknek fogantatói 
pillanatuk, ez a ráismerés döbbenetének termés-ígérő 
erekciója, a nagy költővé-válás útjának kezdete. Micsoda 
dicskörbe kerül majd ez a kislány, micsoda füzértáncot 
táncol a halhatatlanokkal, s nem tudja, hova lép, azt se, hogy 
kikkel járja Lotte, Lilla, Lolli, Lalage, Petrarca Laurája, Catul-
lus Lesbiája között. Ő csak Lolita, tündér Lolita, hiába 
tizenkét éves, pontosan tudja, mi történik az „ifjú" szívében, 
elraktározza magában a döbbent pillantást, amelyet nem 
illik észrevennie. A szerelem úgy robban bele Vörösmarty 
gyanútlan tudatába és szeretkezésre érett testébe, mint a 
lövészárokban rejtőzködő katona mellkasába a gránátszi-
lánk. 

Végül is milyen volt ez a sokáig múlhatatlannak gyanított, 
végzetes szerelem? Semmilyen. Teljesületlen, egyoldalú, 
tragikomikus, eleve reménytelen, a korra jellemző stereoti-
pia. Bécsben, Martonvásáron, bárhol Európában így szoktak 
epedni a zenére fogott kisasszonyok után a zeneoktatók, 
akik aztán befejezetlen szimfóniákat írnak és idő előtt 
belehanyatlanak később kegyhellyé nyilvánított sírjukba. 
Jókai regényeiben állandó figura a házitanító, egyfajta 
kentaur a család irgalomból tartott beteg, koldusbotra jutott, 
megözvegyült vagy elárvult, esetleg vénlány tagjaival együtt 
a família és a személyzet között. Az immár jogi tanulmányait 
az oktatással párhuzamosan folytató nevelő úr Bonyhádon 
együtt étkezik a családdal s halálos kínokat áll ki a számtalan 
pohár és titokzatos rendeltetésű evőeszközök világában, a 
Perczel-domínium délesti táblái nem emlékeztetnek a pusz-
tanyéki hajdan derűs otthon jóízű ételekkel megrakott 
asztalára, ott felszabadult hangulatú étkezés folyt, Bonyhá-
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don szertartás, s hiába mondta ki Werbőczi úr az una et 
eadem-&., az elv elvszerűsége ilyesmin is kiderült, mint egy 
gátlásos nevelő zavara a vele in theoria egyenrangú nemes, 
de in praxi mégsem egyenlő dinaszta társaságában. 

Ezidőben húszéves, maga a testet öltött bizonytalanság, 
huszonkét évvel később még mindig annyira gátlásos 
marad, hogy kirohan Bajzáék otthonából kabátot váltani, 
mert azt hiszi Csajághy Laura láttán, idegen kisasszony van 
az ebédlőben. Rossz rágondolni, mit szenvedhetett Bonyhá-
don, ahol egyre cserélődtek a vendégek s ő folyton átélte, 
rossz társalgó, a fehér asztalnál ügyetlen, a zöldnél minden 
honfibuzgalma ellenére csak írásban volna szuggesztív, 
még csak táncolni se tud, nem is tanul meg soha, mint 
később megírja Czuczornak. Ha egy-egy vendégkoszorú 
begyűltekor oldalra húzódott és nézte a táncos párokat, 
hány kín bugyrában vergődhetett, mikor időnként feléfor-
dult a házikisasszony mindent és semmit ígérő tekintete. 
Milyen volt ez a szerelem? Inkább azt kérdezzük, mire volt 
jó. Sarkantyúnak a csillagmagasság felé indult magyar líra 
történetében. A ház kisasszonya és a fizetett alkalmazott 
azonos lakóhelyükön is távolabb voltak egymástól, mint a 
pólusok. Mindez persze egyik felet sem akadályozza abban, 
hogy ne azt tegye, érezze, ami a szituáció-vonta nem tágas 
körön belül lehetséges, a leendő klasszikus epedett és 
szenvedett, Lolita meg nézett öccsei nevelőjére, tulajdon-
képpen titoktalan szemével, s ha olykor elébe került 
egy-egy, a tanulóasztalon vagy7 az instruktori szoba éjjeli 
magányában létrejött költemény, elolvasta. A tollforgató 
diák helyett immár egy nagyon fiatal, de kétségen kívül 
valódi költő kezdett el énekelni Etelka közelében. 

Olykor sikerült elhelyeznie valami zsengéjét, a lány 

8 4 



A Z ATONALITÄS I IARMÔNIÂJA 

persze értette, kinek beszél és mit mond a poéta, de ha 
kívánta volna, sem igazolhatta vissza, hogy eljutott a tudatáig, 
mit sikolt az esélytelen alkotó, Perczel Etelka egy figyelmes, 
részvétét nem leplező, de a betegséget betegségnek diag-
nosztizáló orvos tekintetével követi a lírai láztábla jelzéseit, 
a sablonverseket bizonyos szép lányról, aki nem is sejti, 
valaki miatta sírva andalog, könnyeit a csermely a tengerbe 
sodorja, ott sós víz a másik sóssal egyesül. Szabvány, amit 
olvas, a sok-sok vallomás a viszonzatlan szerelemről, ám egy 
kölyökgigász vallomásai, hol még a magyar lírából akkor az 
a látásmód, amely azt érzékeli: hársfasor feszül az égnek. Ez 
az optika majd a nyugatosok sajátja lesz, s az utánuk 
porondra lépő valamennyi költőnemzedéké, így énekel 
majd egyszer Radnóti Miklós is, csakhogy 1821-ben nem a 
költői kifejezés ismertetője a hirtelen egyszercsak felbuk-
kanó statikus impresszionizmus. A huszonkettőben szüle-
tett Szánakodó'yá is csak témájában megszokott, versszer-
kesztés és mondatlogika tekintetében Vörösmarty itt már 
felvillantja egyik későbbi jellegzetességét: „Szánsz, ha titkos 
búm könnyűit látod arcomon ... de nem szeretsz, úgy, mint 
én, nem tudsz érzeni". A költő alkotóművészetének egyik 
mesterjele az ellentétek egymás mellé állítása, egy plusz egy 
mínusz, egy állítás egy tagadás mellett, a tükörlapra állított 
tézis, amelynek egyben ott az antitézise a tükör foncsorán. 
Ne szánja, míg él - kiált a fiatal férfi - , szeresse. De nem 
szereti és ettől rossz az élet, fordítsa hát meg érzéseit, míg 
élnek, feleljen azonos indulattal a szerelmére, ráér a 
sajnálkozásra, ha majd őt elnyeli a temető. Dalolhat a 
költő-instruktor Lolita-Etelkának, a lány nem változik, lelket-
len utókorunk csak örülhet a negatívumnak, mert a latinos 
iskolára visszautaló aszklepiadeum, a Szerelmetlen című 
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vers, amelynek a lány nyilván semmi, a későbbi elemzők is 
alig valamivel több jelentőséget tulajdonítottak, ma már 
világos, hogy kulcsköltemény volt, mert egyszerre mutat 
visszafelé a magyar líra fejlődési útján és előre is, két költő 
volt és lesz - látomása egyesül benne a Vörösmartyéval. 
Emeljük ki a sort, amely egyszerre jelez az általa persze jól 
ismert Berzsenyire és a születendő, Berzsenyit és Vörös-
martyt egyformán jól ismerő József Attila felé: Óh, ifjúkor-
nak bíboros istene. 

Fájdalmasan folyt sok napom, ifjúság, 
Szép kezdetében bús szerelem miatt, 

Örömtelen foly alkonyában 
A szerelem lobogása nélkül. 

Elhűlve bolygok zöld tavasz ékein, 
Nincs annyi lelkem, mint egy az ágakon 

Repkedve játszó kis madárnak, 
Mely rövid álmairól danolgat; 

Óh ifjúkornak bíboros istene! 
Még nincs-e tiltva visszamosolyganom, 

S tündér szerelmek rózsaberkén 
Szednem az égi gyönyör virágait? 

Ez a volt, van és egyszer lesz gigászok költeménye. A bíboros 
szót még öntudatlanul megjegyezhette Berzsenyi 1795 és 
1810 között írt költeményei alapján, átvehette, mint poétikai 
kelléket, csakhogy a niklai mester reálisabban érzékel, nála 
Psyche és Thespis keble, meg az esthajnal bíboros, mennyi-
vel visszhangosabb zengése van Vörösmarty trouvaille-á-
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nak, amelyet aki egyszer elolvasott, zavartan, szégyenkezve 
és nosztalgiával örökre megjegyez. Igen, volt az ifjúkornak 
valami sajátságos bíboros istene, hová lett, hová vitték 
hétköznapok, sors, kopás, öregedés. S aztán következik a 
mai olvasó új riadalma; hogy is vannak ezek a sorok a 
madárról, a lélekről, hiszen ő ezt valamikor nemrégen látta 
vagy tanulta, vagy szavalták neki. Nincs annyi lelke - írja 
Vörösmarty - , mint a madárnak, aki az ágak közt álmairól 
dalol. De hiszen ez már József Attila, 1933-as Reménytele-
nül-ys. -

A semmi ágán ül szivem, 
kis teste hangtalan vacog, 
köréje gyűlnek szelíden 
s nézik, nézik a csillagok. 

Szegény fiatal alkotó! Derék, művelt, igaz magyar szívű 
bábái vannak szíve terhének, Teslér, a kispap meg a 
bonyhádi plébános, egyik se hivatott szakértő ilyen világi 
érzések asszisztenciájára, hisz egyházuk csak két tárgyat 
engedélyezett nekik imádásra: hitük világát és a magyar 
hazát. Mindkét pap fényes jövőt ígér a dúlt lelkű fiatal 
férfinak, aki úgy nem hisz nekik, hogy közben reménykedik, 
ha költőként valóban fényes nevet vívhatna ki egyszer, 
leomolhatnék az akadály közte és a tündérlány között. Ha a 
bonyhádi dinaszta felfogná, Dárius mekkora kincsesháza 
mellett járkál közönnyel, lépni se tudna ámulatában. Ezek a 
voltaképpen pályakezdő Etelka-versek azonnal az értő sze-
mébe villantják a később klasszikus értékűvé tisztult aranyat, 
a saját érzései hullámverésében fuldokló, el-elmerülő, majd 
a mélyből váratlan erővel felbukkanó és önmaga szenvedé-
lye partmenti tüzével megvilágított lírikust, aki rálépett arra 

8 7 



SZAIÎÔ M A G D A 

az útra, amelyen már nem célozgat, nem utalásokkal él, 
hanem kimond valamit, nem is egyszerűen, de kategorikus 
imperatívusszal. Az még kordivat, mikor a szellővel beszél-
get, s arra kéri, súgja fülébe a titkot, miről álmodik 
imádottja, mert „élet, ha róla álmodott, ha másról: kín s 
halál", mégis feltámad bennünk a zavar, ismerjük ezeket a 
sorokat, de hát lehetetlen, később rájövünk, csak ütemez-
nünk kell, s már megvan a megfejtés, részint Edward király 
még sehol nem lévő lova patája csattog, részint az élet és 
halál imént már jelzett párhuzamosan, ugyanakkor ellenté-
tesen jelentkező ikerpárjával együtt itt az eljövendő Szózat 
optikájának első villanása is, a rettenetes axióma, az itt 
élned, halnod kell. Hol van még ez a költemény, s mégis 
kezünkkel érjük ritmusában és lírai látásának ellenpontjai 
között. Ezek az ifjú versek már az irodalom nemes valutájá-
nak számíthatók, hogy közben sűrűn megtaláljuk bennük az 
alkotó irodalmi keresztapáinak ihletését, az természetes és 
elkerülhetetlen; ki-ki hozza magával minden költői elődjét, 
aztán megcsalja, elhagyja, újat keres helyette, végül megta-
lálja önmagát. Furcsa, hogy klasszikus hangvétele nem is 
annyira Berzsenyire emlékeztet, mint inkább Tibullusra, a 
visszafogott, visszaparancsolt áhítat, ahogy Etelkát szereti, 
nem Niklát idézi, hanem a latin elégikust. Ebben az időben 
még hogy merné imádata tárgyát Ovidius alexandrin derűs 
szemérmetlenségével megközelíteni, Tibullus rokonabb, 
másik antik kísérője meg a gyönyörű alvilág érzelmi poklá-
ban Horatius, ráismerünk a Carmen Saeculare hangszerelé-
sére, pedig Vörösmarty sorait befutja a szenvedély párája, 
vagy a híres „quo-quo scelesti" epodosra, amely nemhogy 
nem a keleti katonapolitikát, de még a Tolna megyeit se 
veszi célba, pedig már készül titokban a Zalán, ám az antik 
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költészet metrika és megközelítés tekintetében alkalmas 
arra, hogy rögzítse problémáit. Ahogy a rossz irányba 
rohanó római polgárt inti Flaccus, végre ő sem csak sóhajt, 
de kérdez, sőt számonkér; „Ifjú szívemben miért keverél 
zavart, már szinte fonnyad fű, virág, lomb, s mégsem akarsz 
szemeimbe tűnni". Az én értelmezésem nagyobb jelentősé-
get tulajdonít ezeknek a zseniális zsengéknek, mint általá-
ban Vörösmarty elemzői teszik, szerintem tanúi vagyunk 
egy nagy költő születésének, az egyszerre passzív, egyszerre 
aktív folyamatnak, míg valaki kínnal, a fejlődés gyötrelmei 
közt megszüli önmagát, és itt, a zsengék közt bukkan fel 
először későbbi attitűdjének magyarázatot adó minden 
álorcás játéka is. Hát ki veszi komolyan a festett nefelejcs alá 
írt vers állítását, amely arra próbálja rábírni az olvasót, 
higgye el, hogy egy - természetesen nem egy, az a bizonyos 
- kisasszony elébe tette emlékalbumát, és az egyik lapjára 
festett nefelejcs alá kis verset kért tőle. Ugyan már! Legyen 
csak a könyvecske tulajdonosa boldog, őhelyette, ő a hölgy 
miatt úgyis már a boldogtalanság áldozata. Hogy lehetett 
feltételeznie bárkinek, hogy a Perczel házban a kisasszony 
albumába egy leheletnyi sóhajjal is érzékeltethette volna 
valaki azt, hogy tiszteleten kívül más érzés is lakott a 
szívében, és bús mert lenni miatta? Álorcás játék ez, a színfal 
mögül kikiáltó költő gyakran jelentkezik így ezentúl, az 
alakcserével vagy álszituációval megoldott versek drámai 
helyzetgyakorlatok. Ebben a versben egyébként kap a 
múzsa mellett az olvasó is váratlan ajándékot, egy rejtelme-
sen szép jelzős szerkezetet: „tedd szép titkaid közé". Szép 
titkok? És milyenek lehettek a nem szépek, amelyekről nem 
esik szó, mégis itt vannak, a fogalom hirtelen egyazon 
pillanatban vertikális és horizontális, a jelzős szerkezetnek 
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mélysége van, s ugyanakkor felfelé repítő szárnyalása, 
valami éteri lebegés. Szép titok, rút titok, nyilván a rút 
Vörösmarty a kor etikája szerint alantasnak érzékelt testi 
vágyai, hogy annyiszor ágyába kívánta ezt az élő fehérrózsát. 
A Tűnődő már teljes költői fegyverzetében mutatja Vörös-
martyt, sőt mintha elengedte volna a romantika horkoló 
paripáit, hadd vigyék el a huszadik század első negyedéig, 
majd Babits ismeri fel hasonló erővel a látszólagos ellent-
mondás mély igazságát: az ifjúság tragikus időszak, a Laoda-
meia kórusa ki is mondja, hogy minden szomorú idő közt a 
tavasz a legszomorúbb. A Tűnődő ben egy évre a Zalán 
megjelenése és kirobbanó sikere előtt sajátságos díszletek 
közt izzik fel az atommag, a kínnal fékezett szenvedély 
vihart idéz, ez egész életében jellegzetes vörösmartys kellék 
marad, az orkán és a szél. Az állatokhoz nem sok köze van, a 
természethez annál több, csakhogy hol akár a szentimenta-
lizmus, akár a még a 19. század húszas éveiben Kisfaludy 
által még mindig megkövetelt grécizmus, itt a pusztító 
romantika helyettük, zápor veri a villámvilágította szirteket, 
az égbolt meghasad, haragszik a világ. A Tűnődő termé-
szetesen ő maga, szereti szerelmét, az érzelmi és reális 
orkánban is arra gondol, hogyan védheti meg, arra kéri hát 
a környezetet, ne búsítsák ártatlan gyilkosát teteme látványá-
val, elégetett csontjait dobják a tengerfenékre. Csak úgy 
sistereg a vörösmartys-ellentét, a plusz meg a mínusz, a 
csont még tüzel, a víz jéghideg, íme a híd, amelynek lábai 
kontrasztokra rögzültek. 

A többször jelzett álarcos alakcsere egyik legmeghatóbb 
megvalósítása a személy nemének megváltoztatása, ez az 
első, szégyellős hazugság asszonánc vallomása tiszta rímei 
között. Ebben a versben a lány sír, őt hagyták el, s szívén 
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átgázolt a dacos ifjú férfi, az olvasó elmosolyodik: szegény 
epedő. Értette-e Perczelék lánya, mit olvas, ha átfutotta a 
sorokat, nyilván nem, hogyan érthette volna, őt nem hagyta 
el senki, ő se hagyott el senkit, még ezt a szegény dalnokot 
sem, akit néha, mint a madarat, megetet pár banális üdvözlő 
mondat morzsáival. Perczel Etelka nem kacér, csak tudomá-
sul vesz egy szituációt, s aszerint modulálja gesztusait és 
viselkedését, mennyi és miféle tanúja van. Akkor is nehezen 
tehetne mást, ha szeretné az instruktort, hogy többet, mást, 
mint amit juttat, adjon neki, hogy kockáztasson miatta, 
ahhoz majdnem eszelősen viszont kellene szeretnie, ám 
nemhogy nagyon, egyáltalán nem szereti, amellett kezdettől 
arra nevelték, hogy sakkfigura legyen az óriási család 
nemzetségtábláján, ahol tilos gondot okozni, elég zavaros 
nélküle is a família helyzete. Amikor Vörösmarty mellettük 
él, már fennáll a családszakadás, vannak aulikus Perczelek és 
nemzetiek, az ő apja a nemzeti ágba tartozik. Szerencsére 
nem esik nehezére a tartózkodás, Etelka egy gyönyörű 
kölyökállat végtelen nyugalmával veszi tudomásul a férfi 
lángolását, aki nyílt beszédét maga a szituáció is lehetet-
lenné teszi. Vörösmarty csak versben szólhat, de ugyan 
miben tartozhatnának a családra, vagy személy szerint 
Etelkára az instruktor irományai? Ha ábrándozik a nevelő 
úr, nem tiltja munkaköri leírása, nem bűn, még mindig jobb, 
ha versel, mintha duhajkodnék, csak vadászgasson, foglal-
kozzék a haza sorsával és az irodalommal. így aztán 
Vörösmarty kezdeti lírai időszaka, miközben Párducos 
Árpád már ott száguldoz a Börzsönyben daliáival, s készül a 
nagy nemzeti eposz is, tulajdonképpen mindvégig monológ 
marad, nincs visszajelzés: Etelka bólint, meghajlik, moso-
lyog és nem beszél. Nincs a modern lélektannak nagyobb 
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öntudatlan ismerője, mint ez a lány, aki anélkül, hogy 
sejtené, mit tesz, azzal, hogy hallgat, egekig röpíti egy költő 
türelmetlen fantáziáját. Nem tudom elfogadni azt a feltevést, 
hogy a lány az irodalmunkban ekkora akcentussal számon 
tartott szerelmet viszonozta volna, csak nem volt módjában 
érzékeltetni. Akkor a költő sorai másképp közvetítik üzene-
teiket, a cinkosság titokőrző árnyaltságával, mégis érthető-
en, akkor van valahol valami jelzés, hogy a fiatalok szeretik 
egymást, csak köztük a feudális apparátus, pedig a reform-
kort előkészítő vajúdás görcseinek görbületében lehetne 
hozzájuk hajlékonyabb az annyit ígérő jelen. Nem, a 20 és 25 
között született versekben csak egyetlen szerelmes arca 
fordult felénk, aki ha le is vezette természetes vágyait 
patvaristaként a közeli városkában, magának se meri megfo-
galmazni, milyen gyilkos, az alkalmi kalandokban kielégü-
letlen maradt vágy vonzza a Perczel lányhoz. Az a legmegha-
tóbb, hogy nem lévén még se Freud, se Jung, se Adler, maga 
a költő sincs tudatában annak, amire szerencsére a Perczel 
házban sem figyelnek fel, ami viszont már a huszadik 
században a szexust annak elfogadó, ami-attitűdjében min-
dünk számára egyértelmű. A víz, a hal szimbolikája nem 
mindig vonatkozik az őskereszténységre, vagy a keresztség 
misztérumára. 

Ennek a szerelemnek a legendaköréhez az is hozzátarto-
zik, hogy voltaképpen eltart Csajághy Laura feltűnéséig, s 
minden további nőfigura vagy szelíden dévaj hangvételű 
lírai vers mögött is a Perczel lányt kell keresni, csakhogy a 
stílus bizonyító erejű. Etelka megközelítése akár lírában, 
akár epikában mindig speciális szókinccsel történik, mással, 
mint amikor a költő egyéb nőalakját idézi. A Perczel lány 
sokáig megmarad házikápolnája szentjének, akihez fűződő 

9 2 



A z ATONAIJTAS HARMÓNIAIA 

testi vágyait önmaga előtt is leplezni igyekszik, ha megcsalja, 
fülünk kiszűri a verseiből, mi történt, hogy Jolán, Emma, Ida, 
„Vica lelkem" élt valamikor, sőt nagyon is élt, éppen csak 
nem azonos a bonyhádi kegyhely enigmatikusan mosolygó 
szobrával. Szótár volna készíthető az Etelka-szerelem kifeje-
zésének jellegzetes jelzőiről, főneveiről, visszatérő szavai-
ról, igéiről, s azokról a nyelvi fordulatokról, amelyekkel 
másféle indulatait vagy tapasztalatait rögzíti. Etelka az első 
lírai időszakban az égi, mindenki más a földi szerelem 
megtestesítője, Etelkát eleinte sokáig még gondolatban sem 
közelíti meg a testiség kamufiáit közegéből, illetőleg mikor 
mégis megteszi, öntudatlan a rögzített gerjedelem, nem 
veszi észre, voltaképpen mit lepleznek a szavak. Az esztéták 
annyiszor hangsúlyozzák, hogy a költő sohase jutott el 
odáig, hogy szondázni merje, milyen eséllyel volna meg-
kezdhető a valamikor esetleg országos hírnévre szert tehető 
instruktor csatája a kisasszonyért, hogy a kutató hirtelen 
kíváncsi lesz: végre is attól, hogy a költő nem dicsekszik az 
esetleges hárítással, nem számol be dadogása meg nem 
értésének, vagy kerek visszautasításának élményéről, még 
megközelíthette a Zalán megjelenése után nem a lányt, az 
képtelenség, nem a dinasztát, az túlzott merészség, de 
esetleg Etelka anyját, a vele mindig legemberségesebben 
viselkedő családtagot. Végtére a Laura-ügy bonyolítása se 
tartozott diplomáciai sikerei közé, csaknem húsz évvel 
később is asszisztenciára szorult, Bonyhádon még jobban 
kínlódhatott szegény, ha valóban kísérletezett a közeledés-
sel, hogy hiába tette, azt tudjuk. Van itt valami tagadhatatlan 
ferdeség, valami a korszellemre elvileg rímelő és azzal 
szembenálló diszkrepancia: a költői emelkedés, sőt hírnév 
azért nem volt egy legyintéssel félrehárítható, a reformkor-
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ban a költészet a nem lukrativ, de nemzeti ügyek közé 
tartozott, a kulturált nemzetek színvonalát elérő magyar 
nyelv kifejlesztésének diadalra juttatása nem akármilyen 
feladat. Lehettek a lánnyal bármilyen családi tervek, Vörös-
marty több joggal rajonghatott érte 1825 után, mert a 
távolság a Zalán szerzője és Perczel kisasszony között 
erősen csökkent. Hogy hasztalan vált számontartandó sze-
mélyiséggé, hogy minden sikere ellenére mint vő már nem 
kívánatos, s a domínium Tündérvölgyében felismerte, mi-
lyen reménytelenek jelzései, megerősödő öntudatában las-
san elkezd kevésbé élesre tompulni a a gyilkos szerelem: a 
rajongás elzsibbad a folytonos kudarcélménytől. A sorsvo-
nalak divergálnak, Vörösmarty pályája ívelőben, ha csak 
morális, nem financiális tekintetben is, a lány esetleges 
mozgási körét viszont egy felbukkant vőlegény és belátható 
időn belül kötendő házasság merevíti mozdíthatatlanná, így 
volna akkor is, ha Lolita végre jelezne valami pozitívumot, 
ha a közelgő házasság fenyegetett helyzetében, nyílt színval-
lásra, akcióra biztatná. A házasságba parancsolt menyasz-
szony illik a romantika kellékei közé, azzal bármi esztelen-
séget el lehet tervezni, akár szökést is, csakhogy a kellékek 
hiányoznak, mert a menyasszony a kétségbeesés legcseké-
lyebb jelét se mutatja, se lázadni nem kíván, se menekülni, 
nem hívja, de nem is küldi a költőt. Ezzel a magatartással lép 
a lány az L-lel kezdődő múzsák közé, most lesz Catullus 
Lesbiája, persze nem Clodia promiszkuitására gondolunk, 
abszurd volna a párhuzam, csak Vörösmarty érzelmi válsága 
válik azonossá az antik kollega szenvedésével, elkezdi az 
odi et amo keresztútját, s a lányt a Tündérvölgyben végre 
olyannak láttatja, amilyen valóban lehetett; Etelka a szó 
minden értelmében statikus, faggathatatlan, elérhetetlen, 
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mosolygó szobor. Pedig a Zalán sikere valóban döbbene-
tes, itt a magyarázat, hogy amit a kezdő költő-instruktor 
nagynehezen elviselt, az a hősköltemény diadalmas szerző-
jének friár nem vállalható. К Földi mennyben megjelenő, égi 
hazájába visszatérő lány találkozása az ifjúval pontos anam-
nézis, egyikük felmérve lehetőségét, másikuk kényszerből 
elbúcsúzik a köztük megesett mindentől-semmitől, panto-
mimszerelem volt ez, posztmodern tragikomédia, amely-
ben valóban csak a jelzések pótolták a reális díszletet és 
tagolatlan sóhajok meg áttétes versek a meg nem írt 
szöveget. Mihelyt az ország visszhangozni kezdi a költő 
nevét, s a Perczel kúria még mindig hallgat, a fodroshajú 
tündér se módosítja kialakított magatartását, a költő lassan 
feleszmél. Hűvös némaságával évekig rabbá tette a lány, 
közel nem engedte magához, érzelmi kötöttségéből szaba-
dulni viszont nem hagyta, éppolyan elbűvölő és romboló 
volt hát a maga passzivitásával, mint az örökké aktív, az 
instruktor napjait pénzkérő és panaszkodó leveleivel rend-
szeresen feldúló anyja. Vörösmarty a Zalán után kezdi 
észrevenni Lolitában azt, amit eddig nem látott, a szenvedé-
lyes játékost, aki a család biztonságában élve a napok 
unalmát az epedő fiatal férfi nem túlságosan érdekes, de 
mindig észlelhető szenvedélye figyelésével űzi, és a költő 
zsetonjaival fizeti meg a krupiénak a játék izgalmát. 1825 és 
• 1828 között zajlik a férfi rajongásának agóniája: a szív 
ritmuszavara érzékelhető. Egyébként minél világosabban 
látja, olyan érzelmi útra tévedt, amely sehová se vezet, annál 
keményebbre kovácsolódik lírai mondanivalója, cserme-
lyek, kis virágok, egyéb régi megnyilvánulásaira jellemző 
rekvizítumok már nem enyhítik a kezdő tisztánlátás keser-
vét. A sorok változást jeleznek, a nyugat-európai jambizálás 
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megdöccen, aztán vált, mintha a költő csak imádott anya-
nyelvén tudná elkiáltani visszafogott vádait. A rímek lebegé-
sében ott a dalolható szomorúság, a magyar majdnem gázel, 
amivel visszaigazolja; nem kell magyarázni, érti ő, sajnos, 
nagyon is érti, mi történt vele. A negatív tartalom és a pozitív 
lendületű versforma ellentéte átíveli a csalódás szakadékát, 
a költő végre meg meri látni, amit eddig maga elől is titkolni 
akart: nemcsak egyoldalú ez a szerelem, de ez a lány még 
szórakozik is magában azon, amibe ő majdnem belepusz-
tult: 

Zaj tolong és nem segíthet, képed benne van, 
a magány sem, képed ott is üldöz úntalan, 
jaj nem tudlak elkerülni, mert szívembe vagy, 
szép mint hajnal szép világa, de kegyetlen vagy. 

Itt a fordulópont életben is, szerelemben is, én innen, 
1828-tól számítom a bonyhádi epizód lezárását. Immár 
teljes a felismerés, a lány titokzatos némasága éppúgy a 
játékba tartozott, mint egyéb lírai kellék, a félmosoly, a 
szánakozni látszó tekintet. Mindennek a lélekben, a tudat-
ban való teljes feldolgozása persze évekig tart, az egész 
ország ünnepelte fiatal költő diadalmas pályakezdetén 
mindenesetre ott az árnyék, s ha nem volna a harsogó siker, 
még súlyosabban volna elviselhető a tisztánlátás keserű 
elégtétele. Az agónia lezárását nemzeti versidomban, még-
hozzá líránk egyik legszebb darabjával, már a leendő nagy 
klasszikus, a Vén cigány valamikori Vörösmartyja fogalmaz-
za: 

Miért nem vártál még reám, szép szeretőm, rózsafám, 
Vártál volna, itt vagyok, mint lőtt szarvas, lankadok, 
Most utánad meghalok. 
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Itt a népdallá egyszerűsödött, aszúvá érett műköltői monda-
nivaló színbora, itt a népköltészet műköltő versébe bűvölt 
higgadt jajdulása. Nincs már disszonancia, nagy vadak veszik 
tudomásul a véget ilyen méltósággal. Most már ténylegesen 
is elmarad mögötte az életművét annyiszor ihlető szenvedés 
és remény közös párájába vont bonyhádi táj, amelyet 
sokszor idéz majd műveiben, de feltámasztani nem tudja 
többé, ami kezdettől halott volt. Az Inferno csendes, majd-
nem békés felismeréssé szelídül, ifjúsága Tündérvölgye 
romok között, a kápolnaszobor menyasszonyi koszorúját 
köti. Végképp elhagyja a vidéket, a fővárosba költözik, 
főfoglalkozású íróként ott is marad. Lankad, mint a szarvas, 
ilyen bitang sebbel nem könnyű beilleszkedni az új életbe, 
a bonyhádi játékos Szibilla aranyvesszőjének meg se történt 
ütésébe majdnem belehal. Persze csak majdnem. Nagy 
sikere van, szerelmi kalandjai, olyanok-amilyenek, meg-
tartja „keble istene ". 

Mikor, s mitől kezd hűlni egy halhatatlannak érzékelt 
szerelem? 1825 és 1828 között még vergődik a szív önmaga 
hálójában, nyilván egyre több realizálható alkalmi kielégü-
lés segíti megkönnyebbült szégyenét, aztán valahogy elvi-
selhetővé gyengül a régi, égő csontot tengerben hűtő 
gyötrelem. Fáj, de csendesebb a szív lázadása, 28-ban aztán 
megszületik az a verssor, amely igazolja, a bódult szenve-
dély egykori áldozata felfogta, a lány jólnevelt hallgatása 
nem történik parancsszóra, a lány nem azért nem jelez neki, 
mert tilos, hanem mert nincs mondanivalója, nem sérti az 
imádót, de arra se becsüli, hogy megkérje: ne próbálkozzék. 
A sebzett vad persze még sokáig vonaglik érzései tépett 
lombú bozótjában, utolsó előttit a Két szomszédvárban -
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1831 - és legutolsót a Szép Ilonkában - 1833 - leheli, aztán 
elkezdődhetik valódi férfi-élete, szegényes, de egyértelmű 
kalandjaival. Ha Arany János majd azzal vigasztalja a lányát, 
hogy nem törik az emberi szív olyan könnyen darabokra, 
hanem az örömre válik fogékonyabbá, ennek az anti-
folyamata Vörösmartynál abban nyilvánul, hogy a Zalán és a 
31-es Cserhalom között keletkezett lírai versekben fedőne-
vek és fedő szituációk alkalmazásával megteremti a csalódás 
túlélését biztosító terepet, amelyen önmaga, de immár a 
lány is részt vesz a nagy lírai-epikai álarcosbálon. Mihelyt a 
hajdani nimfa kegyetlensége világossá lesz, s nem működik 
már a szent elfogultság, sajátságos, hol érzelmet regisztráló, 
hol egy múltbeli álmot konzerváló, hol sértődött póz, hol 
büntető akció tanúivá leszünk. A Cserhalom szöghajú, nyájas 
Etelkéjét gondolatbari még karjába veszi, s e mozdulathoz 
Szent László lovagi szépségű testébe öltözik, nemes védel-
mezőként éli át egyetlen pillanatra a lány fizikai közellétét, a 
Cserhalomra évszám szerint következő Tündérvölg}'ben 
megidézi a bonyhádi vőlegényt is Nap fia néven. Csak úgy 
süt a gyűlölet a korrekt mese sorai közül, elragadták a 
szépséges Jevét és ő, Vörösmarty viszi vissza agg atyjához, 
miután kiragadta a Nap fia karmai közül, a tündérvölgyi 
család persze Bonyhád díszletei között fényeskedik a mesé-
ben. A Délsziget közt külön helyet érdemlő töredéke 
remekmű, a költőnek olyan hajnali álma, mint amilyennek 
majd Mikszáth fogadja el Jókai Arany emberéi. Vörösmarty 
most már nem szerénykedik, belekiáltja a bonyhádi csönd-
be, ő mesebeli lény, valójában Hadadur, ő Fauna és Flóra 
megfékezője, majdnem isten, neki járna a szintén mesebeli 
Szüdeli, a fodroshajú szépség, akitől el kell szakadnia. Az 
alkotó munka közben nyilván megriadt egy ponton saját 

9 8 



AZ ATONAUTÄS HARMÓNIÁJA 

erotikus fantáziája képeitől, ezért tépi ketté el nem ért 
boldogsága szigetét, csonka a nagy totál, az ábrázolás 
tengert mutat, azon iszonyú távol két úszó földdarab, az 
egyiken a mesék kisasszonya, a másikon a végzetét méltó-
sággal vállaló fiatal férfi. Az Egerben aztán kiéli, amit a 
Délszigetben visszafojtott, egy évvel később elvégzi a dupla-
szaltót, mert ebben a műben nem egy szigetet, önmagát is, a 
lányt is kettéhasítja, ő egyszemélyben a renegát Omár, aki 
miatt elfonnyad a szépséges Ida-Etelke, de ő a dicső Zoltai is, 
aki szemünk, illetve olvasásunk idején teszi asszonnyá 
Etelka-Leilát, jó erőteljes, már-már kínosan művészi megje-
lenítő-készséggel. 

A Cserhalomban szelíden magához szorítja, a Délsziget-
ben csak csodálni meri, ahogy a serdülés megkezdődésekor 
a gyermeklány nővé formálódik, kettéhasítja életük színte-
rét, nehogy a testiség áldozatai legyenek, a Széplak ban már 
büntet. Hamis gyanúba keveri Etelka-Zenedőt, egy félreérté-
sért a nő életével fizet. KMagyanwban nagyjából ugyaneb-
ben az időszakban végleg elintézi a Perczel lány vőlegényét, 
aki a gyönyörű Elvőt vadássza szemével, s felvillantja a 
Perczel lány figuráját még egyszer olyan mesteri kézzel, 
hogy az olvasó megrendül, míg olvassa a bűvös szavakat 
Elvő szépségéről; „rózsánál-rózsább, gyönyörűbb vala-
mennyi gyönyörnél". Hiába érzékeli még a szépségét, a lány 
álcázott személyében már minimalizálódik a női nem 
jelentősége, s érezteti a veszedelmet, amit a szerelem 
pusztító jelenléte egy férfi pályáján jelenthet. A költői 
életúton a következő töredék, a Rom, még tovább megy, 
már egyenesen elveti a boldogság polgári meghatározását, 
egyben a Csongor válaszútjának előképe, Etelkével át is 
életi, szerencséje, hogy nem ismerte fel, ki szereti; minden 
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isten közelében elpusztul a halandó, ki-ki menjen hát a 
maga útján, szép volt, szent, ami elmúlt, ostoba, makacs, 
értelmetlen rajongás. A kápolnát nem rombolták le, de 
becsukták, nincs mise többé, a Csongor és Tünde aztán 
rögzíti a pozitív felismerést, a szépség, a szentség groteszk 
volt, balga, tulajdonképpen szomorú, csak a mesében 
valósulhatna meg - valami véget ért, valami elindult. A hős 
kikönnyezi szeméből az első szép érzelmi megrendülés 
varázslatát, de előbb még bosszút áll minden valamikori 
szenvedése miatt. A Két szomszédvárban az öntudatos 
alkotó visszájára fordítja a pozitív indulatot és haragjában 
képletesen kiirt egy egész famíliát, csak a lánynak ír 
szelídebb halált, átéleti vele saját felséges és félelmetes 
figurájában valódi leendő önmagát, az erőst, a hatalmast, 
akit megnyerhettek volna, de elengedtek és nem ismerték 
fel benne Deli Videt. A Két szomszédvárról egyébként külön 
kellene új tanulmányt írni, mert ebben az eposzosított 
lovagdrámában aztán olyan határig elviszi az indulat, hogy 
nem lehet elmarasztalni se biedermeier, se marxista elem-
zőjét, ha riadalmában nemigen tud mit elkezdeni a művel. A 
két egymást kiirtó ellenségeskedő család történetében nem 
is a lány pusztulása a legmegrázóbb, hanem a Fecskéé, a 
paripáé, aki hosszú idő után újra meglátja ölni induló 
gazdáját. A ló azt hiszi, ismét jó szóhoz, száguldó, boldog 
vágtákhoz, zabhoz jut, feltornássza nyomorult testét az 
istállóban, s ajánlkozik gazdájának, folytassák a régi életet. 
A hős válasza illogikusan logikus, azt mondja, együtt töltöt-
tek valaha boldog és önfeledt perceket, de a múlt elmúlt, 
pusztuljon el a hozzá közeledő mén is. Fecske nem fél tőle, 
aztán megérti, mi történik, felnyög, hogy ledöfik és kezdő-
dik a részletesen taglalt hóhérmunka. Mikor a ló bevégezte, 
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gazdája még fel is darabolja, vér párája száll az olvasó riadt 
orrába, áll a vitéz - Vörösmarty - mint a bosszú pogány 
papja a feldarabolt ló, illetve Etelka teteme mellett. Soha 
világosabban nem volt kikövetkeztethető egy folyamat lezaj-
lása; vége a bonyhádi idillnek, de el csak a szerelem múlt, a 
sértést, hogy elmentek mellette, hogy nem ismerték fel 
benne isten választottját, nem tudja soha elfeledni. A Két 
szomszédvár még mindig nem az utolsó szó, az 1833-ban 
mondódik ki, és az Szép Ilonka lesz. Akkorra már nemcsak 
az imádat, de a megalázottság, a szégyen, és a testi kiélésnek 
feltétlen Etelkával történő vágya is elmúlt, vesz ugyan 
elégtételt, de már tudja sajnálni az áldozatot, aki a halandók 
természetes reakciójával elkerülte a nem polgári lét kikövet-
keztethető boldogságát. Hogy sok év múlva mit érez Csa-
jághv Laura és mit él meg a férje mellett, azt nem kérdezte 
senki, azt jobb volt nem bolygatni, a bölcs tanúk hallgattak. 
К Szép Ilonka mindenesetre megszületik, a szerelem sírkö-
ve, egy új alkotói pályaszakasz alapköve. Jöhet a valódi 
férfimunka, a reformkor leleplező és iránymutató program-
verseivel. Eddig többnyire a fiú meg a férfi beszélt, most 
megszólal majd a hazafi. Már nem csak lelkes, mint a 
Zalánbari, már bölcsen rajong, kritikával. 

[Az esszé második részét következő számunkban közöljük.] 
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