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A KOZMIKUS KÖLTÖ*
Az epikus Vörösmarty)

Brisits F'igyesnek

A "Zalán futása" - mondják - az idők teljességében jelent meg.
Egész nemzet várta és fél évszázad készítette elő. Úgyszólván mínden
fontos eleme készen állt s mínden hangulatí föltétele megérett. Az elő
Idök nagy magyar eposzának anyaga már csupán költőjére várt.
Előzményeit, légkörének kítejlödését az irodalomtörténet gondqsan
kikutatta. Utalt az első nyomokra. a XVIII. századi latin nyelvű jezsuitabarokk epika egyik-másik, a magyarság mondaí hőskorába visszanyúló
kísérletére. aminő például Kazí Ferenc "Hunníás"-a volt 1731-ben; s
meqmutatta, hogyan kezdett megmagyarosoclní ez a meglehetősen ískolás
elbeszélő költészet a .xíeákosok", elsősorban Baróti Szabó Dávid kezében: hogyan váltotta föl a latin hexametert a magyar. Hivatkozott a tör.ténelmí érzék fokozatos elmélyülésére s ennek okaira, a régí történeti
kútfök fölfedezésének és kiadásának jelentőségére, valaminő magyar mitolóqia mínd határozottabban észlelhető igényére s a mult-kultusz és ős
történet sajátos mítíkus-hösí hangulatának kíalakulására. Rávilágított az
európai irodalom rokon, részben ihlető jelenségeíre, Ossziánnak a bécsi
Michael Denís - bárd nevén Síned - által közvetített hatására, oa hazai verqíliusí hagyományra s a történetíró Horvát István ösztönző szerepére. Föltárta a hajdankor iránti lelkesedés sokszoros és mély kapcsolatát politikai és szellemi viszonyainkkal. a nemzeti megújhodásnak azzal az áramlatával. mely az irodalom területén az ősi nagyság és dicső
ség lelkesítő képeivel akarta Iölráz ni, öntudatra, magasabb hívatására
eszméltetni s a jövendőért való munkára serkenteni a nemzetet. Fölsorolta végül míndazokat, a francia alexandrinussal kísérletező Ráday
Gedeontól Pázmándi Horvát Endreíq, akik - színte .a fejlődés lépcső
fokait alkotva "Zalán" felé - már Vörösmarty előtt fogalkoztak "egy
nagy magyar epopoea" tervével. Sőt esztleg már kidolgozásával is.
Ezek közül a legnagyobb, Csokonai, aki "Árpád írója akart lenni"
és sokat gondolkodott az irodalom műfaji kérdéseín, így határozta meg
az .elbeszélő költészet legmagasabb "grádicsán" álló vitézi epopoeet:
..Midön egy valósáqos hérosznak igazán héroszd cselekedetét egy olyan
poéta írja le, aki azon dolgoknak naqy vel.át elméjébe befoghatja, a poézisnak
mínd belső.' mind külsö ajándékaival bir. az óriási dolgoknak emelése alatt meg
nem rogyik és maqa is a maga nemében és mes.erséqében a jóság és helybenhaqyhatósáq pcmrján felülemelkedett, akkor az epopoea rneqérdemlí a héroszt
nevet."

Az ilyen eposznak Csokonai szerint három lényeges kelléke van:
valódi hős, annak valóban hősi tette és hozzájuk méltö előadás. Hogy
ki az eposzi hérosz? "Aki az emberi lelkeknél sokkal nagyobb lélekkel
birt és magát a világ történetes könyvében megkülönböztette." A XIII.
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századi hún-króníka hatása alatt a költői közvelemény hosszú időn át
inkább hajolt Attila felé; Anonymus gesztájának fölfedezése óta azonban kétségtelenné vált. hogy a magyar nemzeti eposz hőse nem lehet
más. mint a honszerző Árpád; a hősi cselekménynek. a mű tárgyának
pedig - a tettnek, ...amilyen minden embertől ki nem telik s mintegy
meghaladni látszik a halandók tehetséqét" a honfoglalásnak kell
lennie.
Főalak és mese tehát adva volt; ezt már Csokonainak sem kellett
keresnie, amikor 1803-ban belefogott az .. Árpádiászt-ba. A vázlat papirra
vetésén s a bevezetés felszáz során azonban nem jutott túl: ..megrogyott
az óriási dolgok emelése alatt" ... Rettentő hadakat. vért és egy nemzeti
szörnyű bajnokot" akart énekelni, de már az invokációban kiesett a magasztos elbeszélőnek tehetségéhez idegen szerepeből. önkéntelenül visszapártolt az ..édesség isteneihez" s egy Lilla-dalokba illő. anákrconí hangulatú ligetben vett szállást múzsátának s magának. Innét természetesen
nem is sikerült visszatalálnia többé az eposzi fenséghez. Látni azonban
jól látta. milyennek kell lennie a kor ízlése szerint az igazi hősi költő
nek. Legyen az, mondja, "nagy lelek, aki a szívnek. elmének és nyelvnek
minden kincseit hatalmában tartván, ezt a kolosszust - tudniillik a bámulatos, emberfölötti héroszt - a csillagokig felemelheti s az istenek
sorába helyeztetvén. onnan tudja a földszint maradott halandókkal teljes
fényében bárnultatni" . Vajjon nem egy Vörösmarty-szerű költőre gondolt-e Csokonai, amikor a kolosszusokat mozgató epikus portréját e néhány vonással megrajzolta? Kifejezései arra vallanak, hogy az eszmény.
mely előtte lebegett; közelebb állt az "ihletett", elragadtatott romantikus.
mint a nyugodt, anyagát okosan rendszerező, művét szilárdan megtervező
klasszikus. alkotó ideáljához. Az igazi poéta - mondja - nem az, ..aki
a Pamasszusra fel tud ugyan mászni, vagy onnan a maga tanulószobájába le tudja szólítaní a múzsákat" hanem az. aki fölvágtat "szárnyas
lovon .a héroszok sírdüledéket közül a istenek pitvaráig".
A "Zalán futása" annak a szerenesés pillanatnak a gyümölcse,
amelyben a magy.ar nemzeti eposz sűrűsödő anyagával találkozott ez a
szív, elme és nyelv minden kincsét hatalmában tartó, héroszok és csillagok közt egyaránt otthonos, kozrníkus költő: Vörösmarty.
Előtte állt a föladat és Vörösmarty. aki "rendkivül ambiciózus költő
volt, s míndent meqírt, amit vártak tőle", elvállalta és sietve -- nehoqy
Pázmándi Horvát megelőzze - véghez is vitte a művet: megalkotta
"Zalán" -t s elfoglalta vele a "magyar Vergilius" már készen álló. de
még betöltetlen trónját. Ilyesfélekép magyarázzák az epikus Vörösmartyt furcsa módon éppen .azok, akik a leghatározottabban - és joggal .mutattak rá a Gyulai-féle magyar-római metszésű arckép elégtelenségére.
De vajjon az a kor. igényeinek engedelmesen eleget tevő, ..ambiciózus"
ifiú Vörösmarty mélyebben, igazabban megrajzolta-e annál. akit Gyulai
örökitett meg? Aligha. Van. kétséqtelenül van kortársai közt, aki penzumként írja eposzát: Pázmándi Horvát. A "Zalán" azonban -- akárcsak utána ..Cserhalom"; ..Eger"; "Széplak" s a többi --- nem annyira
válasz valamely föladatra. hanem inkább egy hatalmas, kozmikus Ihlet-
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világból előömlő vallomás. S ennek a világnak egyik eleme Vörösmarty
magyar hazafisága is.
Mert már a diák, már a kezdő költő tüzes magyar; lelkesül a nemzeti nyelv, nemzeti viselet ügyéért; ostorozza amaradit, keltegeti .a tunyát: és szívében "egy könnyre-kesztő nyájas öröm repes a szép hajdaniság iránt". E korai ki sértetek magyar témái természetesen a kor közhelyeí. de már itt érezni hangjában, magatartásában '~ többnyire még nagyon is rávallón példaképeire - bizonyos távlatot, pátoszt, fenséget,
valamit abból a bő lélekzetvételből. nagy ihletből. melyét az antik strófák használata s a bennük új hangulatot, új, erősebb izomzatot kapott
nyelv hozott költészetünkbe. Az a világ, amelybe az ifjú Vörösmarty
értelme és tehetsége belenyílik. hősi, epikus arányú, ódai szárnyalással
és elégiai elborulással telt világ. Virág Benedek s még inkább, sokkal
inkább Berzsenyi azt, kihez költeményüket intézik, a metrumok tömör
zengésének, a jelzők hatalmas visszhanqjának, a szigorú formába szorított ihlet érces lendületének erejével szinte félisteni magasságba emelik.
E héroszok tettei közt nincs kicsiny ügy, mellékes mozzanat; itt míndenen egy nemzet sorsa áll, egy nép léte, jövője, élete-halála forog kockán; s a magyarságnak és héroszainak sorsa, éppen mert ilyen létrernenő.
élet-halál körül forgó, nemcsak a lírikus képzeletében, hanem a valóságban Is, a költői szemleletben mintegy túlnő önmagán, egyetlen nemzet
keretein s egyetemes arányú vá tágul. belenő az univerzumba, lét s nemlét kozmikus drámájának lesz jelképe és megnyilatkozása. Az idő, az
egyetemes mulandósáq mindent e1sodró folyamába állítva, szernközt a
..fene Iátummal" , kűzd halandó nemzedékei sorozatán át, mint a világdráma szereplöje. életéért, fönnmaradásáért, jövőjéért a maqyarsáq. Míndenegyes generációnak a "lenni vagy nem lenni" kérdésére kell felelnie:
mindegyiknek meg kell harcolnia a saját és nemzete harcát a végzettel.
Merj I a merészség a fene Fá.umok
Mozdíthatatlan zárait átüti
S a mcnn.yhe gyémántfegyverével
Fényes uat tusakadva tör s nyit.

Ezt a költői világot, szemléletet. ihletet kapta örőkül a fiatal Vörösmarty nagy elődeitől. mestereítöl: Virágtól s főként Berzscnyítöl. Soha
örökség örökös természetéhez jobban nem illett.
"Belől hevülten.

félfagyosan kivül". A szorgalmas diák, szerény nederék jurátus köntö ie alatt nagy lélek lobog. Tele van a léttel.
Maga emlegeti minduntalan ifjúkori darabjaiban "képzeletei tengerét",
lelke "tüneményes árját" s e viz, folyam, tenqer-metafórákkal önkéntelenül érzékelteti benső életének egy lényeges tényét: azt, hogy e képek,
képzetek nem önmagukért és önmagukban, saját szépségük, értékük erejénél fogva vannak, hanem valóban mint "tünemények" villannak föl s
úsznak tova a lelken folytonos áradatként átömlő ihlet fölszinén. Vörös-'
martynak nem kell várnia az ínspírácíóra: állandóan az inspiráltság állapotában él. Ihletét nem valamely esetleges téma vagy élmény kelti föl;
élmény, téma számára mind csak ürügy arra, hogy eleve meglévő ihlete
velő,
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megnyi1atkozzék, túlcsorduljon. Verseinek általában nincs saját, külöa.
egyedi ínspirációjuk: szinte mind egyegységesen hömpölygő, tárgytalanul is áradó nagy ihletfolyamnak - Vörösmarty lelke "prelogikus" ős
állapotának, eredendő habitusának - hullámai, S e folyam forrása a
kozmoszra-hanqoltsáq valaminö alapvető hajlama lehet: együttélés,
együttremegés a mindenséggel, függés tőle egy titkos köldökzsinóron.
szive dobogásának az elemi kozmíkus ritmushoz igazodása.
A véges emberi lélek azonban, bárhogy kitárulkozzék, nem képes
magába fogadni 'a hozzá képest végtelen mindenséget. A lét áramlását amit Vörösmarty mint roppant erőhömpölygést fog föl - egy bizonyos
pontig, saját energiái határáig követheti ugyan; de van egy mesgye, melyen túl megsemmisülése nélkül nem hatolhat, s ahol a világölelő ódai
lendület átcsuklik az elégíába. az erő élménye a mulandósáq éba , a mindenség-birtoklás feszült vágya valaminő tágas rezíqnácíóba, halálárnyalta
melankólíáha, az elérhetetlen boldogság nosztalgiájába. A börzsönyi éveket, "Zalán" éveit ilyen lelkiállapot, ilyen hangulat jellemzi. Ö maga így
érzékelteti egy 1822-001 való, barátjához, Klivényihez intézett versében:
Itt mo élek most? ó tudják a kies erdők,
Tudja hegyed-völgyed, börzsönyi puszta vidék.
Gond töltvén fejemet gyakran visz tétova lábam.
Ez líqe.en s erdőn hüsbe ragadva viszen,
Szédelq mindenüvé, éjszaknek. délnek eqyenlön,
Ellene a mapnak, tévedez a nap után.
Hajh! és nem hoz vissza, nyugodtan. Menní kívánnék,
Menní, hová láb nem visz, csak az elme segit.
Gyakran nézegetek dombomról csendes örömmel
A suhogó erdő s fái homálya fölött,
Messze kipíllantok sik zöld térekre körülem.
Mig látásom az ég végire jutva kivész.
S hajh! o.t vész örömem...

Menni.. hová láb nem visz: a végtelenségig. mindaddig, amíg belé
nem omlik, belé nem semmisül ebbe a fájdalmasan szép világba. eggyé
nem olvad e nyájas és mulandó természettel. ..Ragyog reményem szülte
szép egem - S annál hatalmasabb erővel hat - Reám, mínél továbbra
távozott" - mondja egy másik fiatalkori versében. Amire sóvárog, azt
az eleve elérhetetlent. azt a meg sem foqalmazhatót belévetiti az elérhetetlen lányba, Etelkába. Ö lesz a megtestesültbáj, kellem, törékenység;
benne és képmásaiban ölt alakot, teremti meg mintegy nemtőjét az
erő és száguldás ódai tobzódásában elalélt lélek hangulata, ahogy elégikus remegéssel hajol le a megfoghatatlan, mulandó gyöngédséghez. Míkor évek multán, a ..Magyarvár" gyönyörű előhangjában még egyszer
fölidézi ezt a tájat, a Völgység, fiatalságának ..tündérorszáqa" fölött
akkor is' az ábránd, honvágy és elvágyakozás utánozhatatlan f.énye
ragyog.
Halmaidat koszorúzza boráq, koszorúzza tetődet
Századcs erdőség; köztük. mint égi maradvány,
Nyúlnak el a völgyek. fiatal szépséqqel iqézök:
Ott mikor elfáradt testem nyugalomra hanyatlik.
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Lelkem az ifjúság képét öltözve magára,
Abrándozva bolyong egyedül a csörge patlaknál
S szárnyain ismét a szerelemnek hordja bilincseit.
S hordja szelid kötelét az elomlö szöke hajaknak.
Almaiból virradnia. haj! mért kelle: m.ért kell,
Megsiratott szép völgy! szemeimtől messze maradnod.
He-gy soha több vig hanq dallód ajakára ne keljen
És legyen a dalban minden szava. mint szíve. oly bus?

Csodálatosan gazdag ez a fiatal költő. aki a bonyhádi táj később.
annyiszor megénekelt erdeiben bolyong; de gazdagsága egyben veszedelme is. Áradó bőségében ott lappang a terméketlenség veszélye. Látomása oly zsúfolt. hogy nem fér el. s e1nyomorodnék a líra szokásos formáiban. Néha kipattan benső feszültsége; a kitörő enerqía-Iölösleq egy
csapat erőérzetet zúdít szavakba s ezek aztán egymásra torlódva tiporják agyon egymást. A lelkében hömpölygő nagy ihlet csak a legnemesebb témákat találja méltóknak magához: a fiatalság örök s a. kor divatos közhelyeit. A halált: a mulandóságot; meg a hazát: a mult nagyság
emléket s a korcs jelen szomorúságát, beleállítva az idő és a "forgó viszontsáq" távlatába, úgy, ahogyan Berzsenyitől tanulta. A szerelmet is
olykor, ha halállal, sírbaomlással határos, vagy együtt zúgnak panaszával a völgységi erdők. De igazában mindez kevés. Egyszer pár meglepő
szó szökík ki a tolla alól: ,.unalom-nevelte képzeteinek árjáról" beszél;
mintha márís, ily fiatalon. belecsömörienék meddő kincseinek látványába.
A benne áradó lírának szűk az a terület. kicsiny az a lehetőség, amit a
líra nyújthat. Mít tépjen ki abból az egyetemes nagy folyamból. ami az
ihlete? Merjen ki egy csillogó pohárnyit a rníndenséqet ringató özönből?
Nem a költőjére váró föladat. nem a becsvágy tereli az epika felé, hanem lelki szükséqlet, szinte kényszer. Ha kikémlel börzsönyi szebájának
ablakán az éjbe. e sorsszerüvé növő éjszakába. távolról. az idők mélyéről hősi alakokat lát előrohanni.
Derenqö
Lelkem előtt loboqós kopiák és kardok acélí
Szegdelik a levegőt: villoq, dörög a hadi környék.
Látom, elöl kacaqányos apák s heves/Hju leventék
Száguldó lovakon mínt törnek halni. vagy ölni.
Zászlódat látom, Bulcsú. s szemern árja megindul.

A költő megtalálta témáját, s költőjét is a téma. "Hátha az ősi hadak rendét s ,a mostanit írnád, - Nemzeti érzésünk gyúlana általad is --S látnók, a döntő maqyarok mint vittanak egykor" - ajánlgatja Egyednek is. Fábián Gábor Osszíánra hívja Iöl ,a figyelmét; az ő tanácsára írja
Vörösmarty a "Zalán" nagyszerü elöhangját. ..Biztos erőt érzek: kebelemben nagyra kelendő képzeletek villannak meg" -- írja. Mínden, ami
visszafojtottan. útját nem lelve élt roppant lelkében, most egyszerre kizúdul.

Eposzainak. az egyet1en "Két szomszédvár" kivételével, nincs ..tartalmuk", mint ahogyan ..Buda halálá'{-nak van vagy a három "Toldi"nak; nincs világos, áttekinthető. könnyen megjegyezhető meséjük: han-

gulatuk. légkörük, áradasuk van csupán s valami csak egészen általánosan megfogalmazható témájuk, amit többnyire már a cím is pontosan kimond: "Zalán"-nak a honfoglalás, "Cserhalom"-nak László krónikáinkból ismert harca a kúnokkal, "Eger"-nek a Tinódi-megénekelte ostrom,
Dobó diadalával. "Széplak"-nak egy Kisfaludy Sándor regéinek világába
illő féltékenységi dráma; a töredék "Magyarvár" pedig, melyről nem
tudni rniért vélte Gyulai Pál. hogy ha elkészül. benne "a költő inkább
törekedett volna egy kerek mesere". társával, a fi!ozófikus "Rom" -mal
együtt, inkább hat a képzelet szabad kalandozásának. mint jól átgondolt
terv kidolgozásának. [ellemeket, egyéniségeket is csupán a "Két szornszédvár'I-ban találni; egyebütt csupa fantom, hérosz, óriás, tündér, félisten és démon mozog abban a sajátos megvílágitásban, mcly a csaták
rőtesbarna loboqásából, a lemenő nap tragikus tüzéből s a holdfényes
erdők qyőngyház-színéból szövödík egybe. De ez ek a művek
nem is
mérhetők cselekmény és
jellem szabályos, klasszikus kategóriáival.
A "Zalán" menetét például nem a történeti időrend szabja meg, mint a
"Zrinyiász"-ét, nem is a jellemek konfliktusából fejlik a mesc, mint "Buda
halálá'{-ban: itt valami elemi bb szerkesztésí elv érvényesü! ~-- ha ugyan
szerkesztési elvnek egyáltalán nevezhető: --- valami a lét ösclcmí ütemeveI rokon, azzal együttlüktető ritmus, az idő folyásának s benső életünk
árjának-apályának örök hullámzása, amit egyaránt kifejez aihexameterek szüntelen habverese. s az egymásra következő hösi és gyöngéd jelenetek nagyobb és mélyebb ívű váltakozása. Mintha maga az idő, az élö
hajdankor, a letűnt századok árja hömpölyöqne, hátán ragadva mind ezeket a nagyszerű és tündöklő képeket, s együtt tükrözve égi és Lldi tüneményeket. harcosok kavargását. felhök örvénylesét. máglyák e~ alkonyok tűzvészet. lánykeblek s hóhalrnok, lányarcok s friss rózsák, lányszemek és csillagok ragyogását. Utánozhatatlan és fölülmúlhatatlan metaforikus és asszociativ teljességgel él ezekben az eposzokban a kozmosz.
Jelzők, hasonlatok, alleqóriák, metafórák. meqszemélyesítesek mind
e Vörösmarty lelkében élő teljesség költői visszaadását szolqálják. Nincsenek nála henye ékítmények, öncélú stílus-remeklések; minden a kifejezés igazságáért, a hatalmas látomás méltó közléséért van. S éppen itt.
ebben a stílusban nyilatkozik meg leginkább Vörösmarty lelkének mérhetetlcnséqe, kozmikus aránya. Egy-egy képet olykor kibont, színei, légköre teljességében állit elénk; de nem jellemez, nem fest vele, hanem a
mindenség ből valaminő rokon jegyük révén együvé asszociált, szinte
együvé rántott dolgok együttes hatásának szuggesztió ját ontja ránk.
"Cserhalom"-ban például, ahogy Ködör beszél Árboczhoz a fogoly Etelkéről:

Szép a hattyu, mídön távol honjának eg éből
Csendesen érkezvén idegen tó partjain ül le.
Oa az özönt könnyü lebcqése hasit ja s leszállnak
Hold és csillag ezüst suqarakkal játszani hozzá.
Ó Bönqér fia, boldog vagy, szebb a te leámykád
S nem feketébb, mint a hattyúnak tollal, keble.
Kár, hogy könnyet ereszt; de te Árbocz mzn] letörölni
A bús lány könnyet: ferró az, elégeti arcát.

Vagy "Eger"-ben, ahogya török követ érkeztére fölriadnak
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A nyugvó katonák. valamint nagy darvak az agg tó
Partjainál ülvén. ha fenyiti veszély jele őket.
Mind felrobbannak. szava.któl zeng az egész tó.

Máskor épp a vakmerő tömörség ben. a metafóra tömör szemléletességében rejlik szuggesztív ereje. Az Egert ostromló Hanivárt "messze
Iekísérték denevér szárnyakkal az ónok", "a kibukó holdnál suttogva
repültek utána"; Bornemisza Gergely úgy űzi Arszlánt, mínt "éjjeli felhő
a lebukó holdat"; vagy ahoqy Leila meqsimoqatja apját. a vén Lllemánt,
"a szép kéz forró hava téli arcain elsiklott"; Viddin sisakja alatt "nagy
szeme mir t véres csillag tündöklik". Lehel öldöklő fegyvere "mint a vérbe
borongó nap. megvillan néha" a "Zalán"-ban. S ez a tűzijáték ki nem
fárad. meg nem szűnik ... Zalán" tiz hosszú énekén s a kisebb eposzok
sorozatán át ontja remekléseit e pazar képzelet. nemcsak a világ teljességét szuqqerálva, hanem azt a sajátos. nehezen megfogalmazható tragikumérzést is. mely a kozmoszba állított emea magányából fakad. Nem
volna nehéz e müveíböl a föl fölbukkanó. újr.a meg újra visszatérő. stereotíp képek. hasonlatok egész rendszerét állit ani össze: ahogy a gyöngéd ifjú nő. az eposzról eposzra visszatérő Perczel Etelka-reinkarnáció
nyomban a hajnal s a fakadó rózsa képzetét idézi föl benne. hogy a tömött had látványa fölébreszti egy zúgó, megindult erdőség képét. ahogy
a földi harchoz a felhők mcnnyeí csatája társul. a "Zalán"-nak abban ri
nagyszerű jelenetében például. ahol Hadúr leszáll s elűzi az Ete ellen
tusakvó Ármányt s ahol il viharos alkonyati kép egyszerre. életet ád az
egyébként csekély hitelü és mcsterkelt eposzi mítolóqiának:
Gyorsan elöraqyoq il felső levegő! határból.
Villámsujtásként látszik nyoma s mcssze világos
A tájék, mclyen földrázó fegyverivel megy.
Nap ragyog arcában. de szernölde haragra húzódik.
Kalpagján magasan sz.ikrázik szép lobogója
És hamvas kacagánya körét aranyozza verőfény;
Kardja pedig nyugaton véqiq csillámlik. Előtte
Elkomorul a Rém s besötétül csalfa víláqa.
Barnás fellegeit bajosan burkolja magára,
Mcssze kinyujtja setét dárdáját, s zúg. moroq és fut.
Hasztalan üt, nem villámlik dárdája kezében
S a mint csillámló kardjával ráver az Is.en,
Megszakad a sűrü fellegruha rémes alakján.
Búsan folynak alá barnás Ielhöí, utána
A rongyolt árnyék s hitvány dárdája lebegnek ...

Ezt az egész világot az Éj ringatja mérhetetlen ölében; az éjszaka.
a valósáqos, melyben a fiatal Vörösmarty dolqoznl szeretett s műveít
írta, és a másik, a mítikus Éj. a ..Zalán" elöhanqjának: a ..Csongor és
Tünde" ötödik fölvonásának Eja, az időtlen öslét. melyböl elömerűl az
élet. az idő. a történelem, az ember. hogy annyi kiirthatatlan vágy anynyi kűzdelme és szenvedcse után végül még emléke is eltűnjék.
Fáradtan ösvényikből a napok
Egymásba hullva összeomlanak:
A Mind enyész és végső romjain
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A szép világ borongva hamvad el;
És ahol kezdve volt, ott vége lesz:
Sötét és semmi lesznek: én leszek.
Kietlen, csöndes lény ,nem lakta !!.j.

Mínden, ami a világban tovasikló. elfutó, suhanó, ezt a könyörtelenül iramló időt idézi vagy jelképezi; az éjszaka csöndjének mélyéről a
múló idő folyamárja zúg a költő felé. .Kúma lefoly s napokat viszen d
folytában, örökre - Elvesztett napokat, hullt gyöngyeit a; nagy idő
nek"; és:
Lassan az éjfél is leborul. kiteriti ijesztő
Számvatt és susogó rérnek röpdösnek alakján.
A kisded patakok lassú csörgéssel erednek,
Harsog az országos Duna, tétova felszedi őket
S a folyamok vizeit s iszonyúra nevelked.k árja.
Száz ragyogó szernmel belenéz, a rnennyei térséq,
Nem szűník Ö, lemegy a tenqerhez veszni, veszendő
Habjaival lemegy anagy idő, hogy vissz-a ne térjen.

Ezt az örök átadást a nyelv csodálatos, hol méltósáqosan zengő,
hol háborgó tengerként zúgó, hol szeliden elsimuló zenéje kiséri. Zene,
melyböl olykor a mulandóságnak ugyanaz .a melankóliája, az elérhetetlen boldogságnak ugyanaz a nosztalgiája árad, mint a harcok, öldöklések, pusztítás véres képei közt megjelenő törékeny lányok alakjából.
Van valami ittasság, fölszabadult szárnyalás benne, míntha egy minden
terhét, kötöttségét levetett lélek dalolná, az anyag, a nyelv tiszta szellemét bírva szóra: máskor meg valami mély, elemi, a szavak jelentésén
túli mélységekből fölfakadó panasz, mint a rémülten. fátyoltalanul menekülö szép török lányról szólva "Eger"-nek ebben a mínden értelmi tartalomtól függetlenül gyöny.örű sorában: "Leila és Ulemán! Lllemán! rebeg ajka, Örömmel- Omlik elébe az ősz"; 'vagy "Zalán" Hajnát üldöző
tündérének ebben a szinte lekottázható íölkiáltásában: "Hajna, te futsz,
ó Hajna, kiért elhagytam az ékes - Hajlékot dél fényes egén" ... Sehol
a magyar nyelv többé - kivéve "Csongor"-t -" ezt a spontán, természetes, éteri zengést el nem éri, soha ilyen sorokban nem zendül többé:
"De Zenedö az elandalodót fölemelte szavával", ..Rózsánál rózsább.
gyönyörűbb valamennyi gyönyörnél", "l\1ormola, mint ridegen bolygóbika mormol az éjben", "Völgy és hegy remeg, a nap, hold és csillagok
ingnak", vagy ebben a diadalmas dobpergésben: "Cserhalom, a te tctöd
diadalmak büszke tetöje".
Hatalmas ihletének szüksége volt valaminő széles mederre, amelyben kiáradhat. Ezt a medret találta meg Vörösmarty az eposzban.
Végbement a csoda: a nagyszerű kozrníkus folyam Iáradhatatlanul sodorta a kiapadhatatlan képeket, ontotta kiapadhatatlan zenéjét; úgy tetszett, míntha a költő, végtelen sóvárgásával. olthatatlan nosztalqíájával
valóban beléomolhatnék a míndenseqbe. De végülis csak .a mulandósáqgal, az enyészettel találkozott. A második nagy hősköltemény, mely valahová a magyarság őshazájába vezetett volna, puszta terv maradt csupán; mindössze két töredéke készült el: ..Maqyarvár" és ..Rom". S a
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"Rom"~ban már föltűnnek a "Csongor" fílozófus-költöjének vonásai.
Míndenestül rege volna e mű, vagy van a regének mélyebb jelentése is?
Valószínűleg. Az elmúlás istene. a részvétlen idő irgalmas is tud lenni a
sors és szerelem-üldözte if júhoz; .álmokat. illúziókat ád neki. De sohasem érjük be álmainkkal. Ahelyett. amink van. mást, többet akarunk, azt.
ami nem a míénk: s elvesztjük közben ezt is. ami a míénk volt. Ez már
a férfi Vörösmarty fanyar életbölcseletének előhangja. "Egész világ nem
a mi birtokunk".
Töredék maradt "Délsziget" is. "Zalán"-ban már föltűnt a fürdő
Hajnát meglepve tündérként a höse, kezében a varázsos síppal. mely

Zenge pedig csalogány s tarkás

pintyőke

szavával,

Elsíeö dörgés rnorajával s a fene tigris

S kölykeikért sivó vad oroszlán durva zaj ával,
Melybe ha fútt, rettentő volt, vagy gyenge varázsló,
Mely futtában elállita a qyorsan Iramlót.
S álló: mozdított. a mint szándéka vezérlé.

A tündér "Délszig(}t"-beli utóda a világ minden hangját beleszoritja sípjába, hogy tökéletes legyen, akár a Vörösmarty nyelve és képzelete;
olyan míndenre- képes, földet-eget birtokló, mindenséget mozqató, mint
ez a költészet. De Hadadúr mégis elveszíti Szűdelít és Hajna is elfuthat
a tűndér elől. "Délsziget" abbamaradt,' talán azért. mert Vörösmarty számára immár folytathatatlan volt. Ahol az eposzok hömpölygéséből igazi
emberi arc ütközik elő: traqíkummal eljegyzett arc. A féltékenységében
feleséggyilkos Ugodé, akinek "esze sírja fölött" tettének emléke virraszt
» aki "mint bolygó rém jő mult boldogsága falához". A "Két szomszédvár" Káldoráé és Tihamérjáé. akiknek szívében a bosszú őrülete tombol. Vörösmarty harmincadik éve körül jár, lendülete meghiggad; kezd
hontalanná lenni a kozmoszban a költő. Visszatér a földre és találkozik az emberekkel. Életének egy szakasza bezárult, pályájának egy korszaka végetért.
Mínden országot bejártam,
M nden messze tartományt,
S a ki álmaimban él.
A dicsöt, az égi szépet
Semmi földön nem találtam.
Most mint elkapott levél.
Kit sűvöltve hord a szél.
Nyuq.alan vagyok magamban.
Van egyáltalán boldogság a világon? Ideje, hogy útnakinditsa Csongl>rt a válaszért.
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