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múltja felett sírnak, de jövője felől kétségbe nem estek. Az emberiség pályája eddig küzdelem volt, 
s e küzdelmet még folytatni kell.” (,Szabadságért kell küzdenem” -  esküszik majd AZ APOS
TOL Szilvesztere.)

Petőfinél a világfájdalom korszakát a világszabadságért való rajongás korszaka kö
vette; de -  elfogadva Vasvári magyarázatát -  meg is fordíthatjuk a tételt: a világsza
badság költőjének, grammatikai és logikai szükségszerűséggel, előbb a világfájdalom
mal kellett megismerkednie.

Szabó Magda

GYULAI PÁL: SZÜRETEN
Színképelemzé s

Szüret-e ez vagy talán tor? 
Hallgatunk, pedig fogy a bor,
És sóhajtunk, mint körültünk 
A süvöltő őszi szél;
Jól illik, hogy ide ültünk,
Hull reánk a falevél.

Hajdanában nem így volt ez, 
Hün megmondja, bárkit kérdezz: 
Pezsgett a szív, szólott a hegy, 
Milyen vígan, mily nagyot!
A hegy hallgat, a szív szenved,
A lőpor meg elfogyott.

Komoran ül a vén gazda,
Nincs már többé vidám napja. 
Rajta még a régi mente,
Régi kedve nincs sehol,
Ajkán egy-egy „teremtette”,
De sem tréfa, sem mosoly.

Rá-ráhúzzák a cigányok,
De a tánchoz senki sem fog, 
Elindulnak, tovább lépnek,
Elhal a hang szomoran;
Ifjúsága a vidéknek -  
Hol és hol nem -  oda van.
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Fa alatt, a dombok alján,
Ül, mereng egy fiatal lyány, 
Szeméből könnyet törül ki, 
Már rég menyasszony szegény, 
De sírját sem tudja senki,
Hol nyugszik a vőlegény.

Az unalom egymáshoz üz, 
Leülünk, hol lobog a tüz,
És beszélünk a múltakról,
A szó gyakran megreked... 
Lelkünk hosszan el-elgondol 
És felszítjuk a tüzet.

Köd a völgyben, éj a bércen, 
Már a tüz is alvófélben. 
Halvány hold és sötét árnyak 
A felhők közt oda fenn...
A halottak fel-feljárnak,
Sok a sír a völgyeken.

1851

Bacchus ünnepe évezredek óta lírai tárgy és társadalmi jelenség, irodalmi korszako
kon át tömörül a bor, borozás, összecsengő vagy magasra emelt kupák ritmikus zaja 
dalszerű költeménybe. A középkorban a vallásháborúk nemhogy csendesítenék, de 
élénkítik a folyamatot, az ifjúság diákegyesületekben tárgyalja a világ új eszméit, a CAR
MINA Bu r a n a  éppúgy őrzi az ősi mámorkultuszt, mint a burzák vitáinak és szembesülő 
véleményeinek hátterét. A felvilágosodás idején és a kora reformkorban az átalaku
lásra készülő nemzet lassan felizzó talaján új motívumok szövődnek a nemes ital di
cséretébe, Magyarországon a nagy nemzedék szelíden korholó intelmeket, tettre biz
tatást fogalmaz, vagy hazaszeretete szerelmi vallomását, esetleg baráti vonzalmát, hű
ségét rögzíti, nálunk öncélú bordal a mámor dicséreteként nem születik. A Gesell- 
schaftslied, mely egyébként mindenütt máshol az azonos gondolkozásúak kiállása a 
közös eszmevilág mellett, a holtig tartó barátság megőrzésének ígérete, a mi irodal
munkban hol rejtett fogadalom, hol keserédes búcsú, hol a jövendő felvillantása nem 
a szivárvány, hanem a nemzeti zászló színei alatt, s mint annyi más tőlünk elperelhe- 
tetlen irodalmi elem, elsősorban az ifjúság tulajdona. Minden magyar bordalnak mus
kotályíze van, harsányságát szelíd ború és a rejtett jövőben egyszerre érzékelt remény
reménytelenség érzékeltetése jellemzi, nemzeti sajátosságaink sajátságos összefoglaló 
műfaja mindig messze túlmutat önmaga célkitűzésén.

Gyulai szerintem úgy halt meg, hogy fogalma sem volt arról, ő írta a magyar iro
dalom legszebb bordalát, azt hiszem, sem műfaját, sem saját freudi tudattalansággal 
belerejtett tudatos kriptogrammáját nem vette észre. Az is elképzelhető, hogy az ér
zékelt bűvöletet bele se akarta tenni, de a líra örök és öntörvényű műfaj, s maga az 
őszi szél sodorta a szabályos sorok közé az üzenetet, a negatívum pozitívumát. A hall
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gató mozsarak némasága kiált, az idill fals, a béna kezű cigányok jelenléte tüntetés, 
temetünk, illetve temethetünk, tort ülünk, de játsszuk azt: szüretelünk.

A költő munkái ismeretében megkockáztathatjuk az állítást, nem tervezte el, amit 
mondott, a verssorok tudata mélyén, szándéka vagy terve ellenére mégis azzá az üze
netté álltak össze a szavak, amit ránk hagyott. Szándékában addig bizonyosan eljutott, 
hogy lejegyzi egy savanykás összejövetel zárószakaszát, egy diszharmonikusra sikerült 
estét, amelyben semmi sem olyan volt, mint ami egy illedelmes szüret tartozéka. Azzal 
számolnia kellett, hogy ha hűséggel akar ábrázolni, csendesen, visszafogottan kell da
lolni, mert az rímel a dátumra, amelyet a vers megörökít, a szüreti élmény magyaros, 
hangsúlyos trocheusokban történt rögzítését a többszereplős zsánerkép maga szabta 
meg, a ritmust és rímképletet szinte diktálta a gondolatsort megindító felismerés: sa
játságos társas együttlét ez az egyébként örömünnepnek és kellemes élménynek szá
mon tartott társadalmi összejövetel, legkevesebb köze ahhoz van, ami miatt a vendé
geket ideinvitálták, a kép, egészében magyarrá szelídített Dürer-kicsinyítés, a figurák 
mögött, felett a halál és csatlósai, pedig vége már a harcnak, nagyon is vége. A vendég 
megriad, végtére is szüretre invitálták, nem temetésre, de hát szüret-e, amit ülnek? 
Kopognak az e hangok, mint göröngyök a koporsódeszkán, s a kopogás akusztikai 
élménye az azonos zárású és szóvégű szótagokkal felhangosodik, az aa képlettel indí
tott versforma középrészét és a harmadik ikerritmus sorpárt, mint egy tömegsír árkát, 
elrekeszti. Aabcbc -  figyel fel az elemző, három páros rím kergeti önmagát a hét 
versszakban, a vendégek fojtott sóhaját nemcsak a szél visszhangozza, de a negyedik 
és hatodik sor egy szótaggal megkurtított szabályos szabálytalansága is. A sorok ne
gyedikje, hatodikja térdre is rogy emiatt, Gyulai lélegzet-visszakapva hirtelen egy szó
taggal kurtábbra vált, ritmikája megint szándéka ellen működik, csak az olvasó bizo
nyos benne, hogy a golyó verte seb jelez, a test zökken, aztán előredől. Csak e kurtított 
sorokból néz vissza ránk az összerogyó katona, a hét versszak egyébként mást üzen és 
mást lehel, meglepő, azaz miért volna az, belefér ebbe a szüretbe, hirtelen Poe Edgar 
hollója károg fel az őszi domboldalon, a szőlőhegy alján, hét versszak mondja anélkül, 
hogy mondaná, ami volt, nem tér, nem térhet vissza, ahhoz túl sokan hiányoznak, és 
üres színpadon nem lehet ábrázolni, szereplők nélkül. A világhírű vers sohasemje cső
rében viszi a Gyulai-verset: A halottak fel-feljárnak, szól a holló: sohasem.

Mikor ez a vers születik, már iskolások tanulják Vörösmarty költeményét a szegény 
asszonyról, aki megfelezi imakönyvét. A versbeli nagyasszony azt éli át naponta, amit 
Gyulai szüreti beszámolója tudatosít az olvasóban: hajdanában nem így volt ez. A tu- 
datosulttá érett tragédia ejti a költő alkotó tehetségébe a riadt kavicsot, amely körül 
megindul a fegyelmezett hullámverés: hét versszakban hagyja az utókorra a fájdalmas 
igazságot, hogy a hajdani derű, szépség, biztonság, személyes és nemzeti diadalok em
lékké gyalulódtak az idő munkagépén. Gyulai versei közül kevés marad halhatatlan, 
a SZÜRETEN kivilágít életművéből, mint a csillag.

Ezt a biedermeier zsánerképet le is lehetne festeni. Az ábrázolás hibátlan, pontos: 
egy szőlővel beültetett hegy tetején, ahol a présház, a vadászles, a borpince, a tulajdo
nos nyári otthona áll, szüretre meghívott társaság helyezkedik el. A venyigék már csu- 
paszak, a dűlő mentén és a közeli erdőben még életerős a gallyakon a lomb, a szél 
viszont hideg, hidegebb a szokottnál, rázza az ágakat, a szüretelőkre rászitálnak a fa
levelek. Van egyébként ebben az őszi ünnepben valami kínosan szokatlan, szabályta
lan, senki se kapatos a férfiak között, nincs kurjongatás, kiáltozás helyett inkább só
hajtól súlyos a levegő. Gyulai egyik legszebb öntudatlan belső ríme, hogy az őszi szélre
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a mély lélegzet bánata adja a meg se fogalmazott hasonlatot. A második versszakban 
ott a felidézett és visszahozhatatlan valamikor, amikor nem sóhajtozott senki, már a 
hegy is nevetett és hangos volt. Hogyne lett volna az, mikor ott durrogtatták a tarac
kokat az urasági cselédek, a hajdúk, s a moraj, amelyet a környező hegyek visszavertek, 
dicsérte a jól végzett munka eredményét, a szorgalom jutalmát, verhető a dió, szed
hetik és tárolhatják az almát, a szőlőlé elkezdte erjedését, éljen hát a gondos gazda, 
éljenek az örömöt megosztani idelátogatott szüretelők. Hallgat a hegy, és hallgatnak 
a vendégek, nem okos most tarackokra gondolni, elvitték azokat kis türelmes markos 
lovak. Ló és ágyú régen megsemmisült isten tudja, merre a tüzérrel együtt, és a lőpor, 
ha csak a lőpor fogyott volna el, amelynek amúgy is tilos volna a felhasználása, de a 
remény fogyott el, az lett semmivé!

A miniatűr kép szerkezete két csoportot és két magánszemélyt rögzít, a vendégek 
között valahol ott kísért a régi udvarház utolsó gazdája is, de lehet Vachott Sándor 
György ura is, a jelzések félreérthetetlenek. A házigazda dolmánya magyaros, régi 
kedve nem, dúlt, ingerült, csalódott, ennél is több, keserű és komor, még fékezni se 
tudja levertségét, holott nők is vannak a szüretelők között, nincs se bók, se incselkedés, 
de kibukik száján mindenki meghökkenésére egy-egy teremtette, amit nem szoktak 
megengedni maguknak éltes házigazdák, ha tisztes asszonyságok vannak a közelük
ben. Ezen a szabálytalan estén, ezen bizony megesik, őszi szél és sóhajtások keverednek 
egymással, a nagy fák tövén kedvetlen és reményvesztett csoport várja, legyen már 
vége az egésznek. A hajakon, a bajszokon láthatatlan kezek simítanak át, senki se fog
hatja meg, de érzékeli a nem létező ujjakat a szálak között. A másik csoportozat a ci
gányoké, akiket mulattatásra kirendeltek, muzsikájuk nem kell senkinek, hol rákez
dik, hol abbahagyják, nincs kinek játszaniuk, nincs miért, csupa vén ül a hevenyészett 
tűz körül, öreg nők, férfiak, akik nem kellettek a halálnak sem, hát persze hogy a zen
gés szomorúan elhal a húrokon, hisz ifjúsága a vidéknek hol és hol nem, oda van. 
Higgadt keserűséggel száll Gyulai verséből mit sem sejtő távlatokból a felelet a fel se 
tett kérdésre: hogyhogy nem tudni, merre, hol az az ifjúság, tudjuk bizony, mind tud
juk, hát a katonák titokzatos szellemközegében, ahol a tovatűnt virágok Marlene 
Dietrich énekében, elfújta őket a történelem lehelete. Ha tudják, halott, akit szerettek, 
kegyetlen, de tiszta képlet, de bujdoshatnak is, lehetnek foglyok, rejtőzhetnek külföl
dön, ahonnan nem mernek jelentkezni, hogy bajt ne hozzanak az itthonmaradottak- 
ra. Minden tisztázatlan, csak a halott megfejtett egyenlet. Öreg öreg mellett ül a tűz 
körül, fiatal csak egy közöttük, egy lány, persze hogy ifjú lány, férfi nem lehetne, hisz 
csak nő maradhatott otthon. Nézi a lány a tüzet, áttöröl olykor a szemén, ez a lány 
felbukkan még majd máshol is, a Családi KÖR-ben, ott testvérbátyját nyomozza, leg
utoljára a rózsafát veszélyeztető gonosz folyó kárvallottja, Kiss József Ágota kisasszony
figurájában leng vissza ez a jellegzetesen szabadságharc utáni nőalak.

A lírai eszközök szép küzdelmében, a nyílt szánalom indájában olyan könnyen elbuk
hatott volna a költő, de elkerülte. Mint a lövések, záporoznak a közlés riportszerű té
nyei, egy lány ül, szemét törli, semmit sem tud a vőlegényéről, mögötte, körötte egy 
monumentális színpadkép háttérfüggönye, holttestek, fújó paripák, felrobbant 
ágyúk, kifordult belű öszvér. Ők ketten, a gazda és az özvegy menyasszony az egyedül 
kiemelt alakok, ez a kettő veszített legtöbbet, az öreg egész reményteljes múltját, lel- 
kesültségét, hitét, vagyonát, családtagjait, a lány egész beteljesülés nélkül maradó, 
porba gázolt jövőjét. A vendégek isznak, fel-felsóhajt valaki, a beszélgetés elakad, egy 
kéz belekotor a rőzsébe. A záróversszakban még szárnya is nő a visszafogott csendnek,


