
A legendától a
KERÉNYI FERENC rapszódiáig

Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulója
alkalmából

Ha a vallásos magyar költészetbőlegy szűkebb antológia készülne,
Vörösmarty Mihálytól három vers valószínűleg szinte azonnal be
kerülne; a Hedvig (1829), A szent ember (1845?) és az édesanyjának,
Csáty Annának emlékét állító, régebben tankönyvekben is szereplő

A szegény asszony könyve (1847). Egy bővebb válogatás során azon
ban mihamar megakadnánk, aminthogy nem vezetne célra a költői

életmű vallásos vagy bibliai (egyébként szép számra menő) motí
vumainak számbavétele sem. Nyilván elgondolkodhatnánk azon,
felvegyük-e a fiatalkori versek közül Az isteni jóságot (1822) vagy a
moralitás-ihletésű Volt tanítványaimhoz címűt (ugyanakkor); a szent
lovagkirály megörökítései közül a Cserhalom egy részletét közöljük
e (1825-ből) avagy a Szent László c. epigrammát 1833-ból? Netán
hagyjuk abba az egészet, és fogadjuk el Babits Mihály 1911-es vé
leményét Vörösmarty elhatalmasodó "nihilízmus"-áról, esetleg ért
sünk egyet a jelenkor szellemtörténészével, Rajnai Lászlóval, aki
szerint "Vörösmarty címboráskodása az ördöggel", azaz az Isten
adta és megáldotta tehetség megkísértése már az 183O-asévek ele
jén, valahol a Csongor és Tünde táján elkezdődött? Valós kérdések
- elmélyült, elfogulatlan választ igényelnek.

A Jó és Rossz princípiumainak harcát a romantika művészete

is feldolgozta. A maga végletesen tragízáló látásmódjával a küz
delem terepéül az emberi személyiséget választotta, annak min
den lehetséges, külső és főként belső konfliktusával. Így az ember
(most már Vörösmarty szavával) egyszerre lehet őrült sár és
"istenarcú" lény. Egyfelől soha ennyi bukott angyal- (Lucifer-) és
Káin- meg Júdás-történetet; másfelől az Ember sorsa mitikus
tárggyá emelkedett, amely megteremtette azután új, grandiózus
műfaját is, az emberiségkölteményt.

A művész istenarcúsága az alkotás, a teremtés újat, eredetit, so
ha-nem-voltat létrehozó képessége; szinte egyfajta társszerzői vi
szony a Teremtővel. Mivel ő sem nélkülözhette az alaptörténetek
ősforrásait, a mítoszokat, a meséket, a folklór világát új megköze
lítésben vízsgálták. Vörösmarty legismertebb alapműve, a Csongor
és Tünde (korántsem mellékesen az első magyar emberíségkölte
mény!) jól mutatja nemcsak ezt a rétegzettséget, de egyszersmind
az ismert történetekhez fűződő, sajátosan romantikus alkotói vi-
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szonyt is. Nem kivétel a Biblia sem: érdemes újraolvasnunk Az
ember tragédiája ún. keretszíneit, hogy láthassuk, miképp küzd
meg Madách Imre a teremtés utáni rend, a Lucifernek juttatott
két fa, a paradicsomból kiűzetés vagy távozás stb. bibliai törté
netével, hogy belőlük motivált, hihető-átélhető romantikus cselek
ményt formáljon.

A Hedviget maga Vörösmarty nevezte (alcímként) legendának.
Ma már a szó legszűkebb értelmében is az, hiszen Hedviget, azaz
Jadwiga lengyel királynét, aki szentség hírében halt meg, 1950
ben boldoggá, 1997-ben szentté avatták. Az egykorú kritikus,
Toldy-Schede1 Ferenc (a német polgár alaposságával és a diplo
más orvos pontosságával) már felhív ta a figyelmet a legendaalko
tás itteni módjára, a történetek búvára számára elfogadhatatlan,
tudatos anakronizmusok sorozatára: a versben még él Nagy Lajos
király, leánya azonban már felserdült, Iagello litván nagyfejede
lem jegyese, és Budán álmodozik arról, hogy nemcsak vőlegényét

teszi kereszténnyé, de lengyeire fordítja a könyvek könyvét is. (A
valóságban apja halálakor mindössze tizenegy éves volt, és az el
ső lengyel bibliafordítás - éppúgy, mint a magyar - csak a 15.
századból való.) Ezért az árért azonban Vörösmarty - mondja
Toldy - "költői szépséget csinált és nemzeti interessét". Tegyük
hozzá: a romantikus művész saját legjobb képességét ábrázolja
hősnőjében, amikor térítővé és fordítóvá, azaz alkotóvá teszi őt.

A műbíráló jó szemmel vette észre a "nemzeti interessét"-t Vö
rösmarty legendájában. Valóban, a nemzeti és függetlenségi ha
gyományok tisztelete, ápolása már fiatalkori líráját is jellemezte,
és ez csak elmélyült Tolna vármegye nemesi ellenállásának átélé
sében 1822-23-ban. Nehéz megmondanunk például, hogy a Fehér
vár (1823) múltidézésében mi a hangsúlyosabb: az Arpádházi
szentek ébresztése, királyaink törvényalkotó képessége, vagy a te
hetetlen jelen kárhoztatása. Költőnk már 1822-ben leírta versben
Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós tiltott nevét, ismételten és
kedvvel forgatta a Törökországi leveleket (Mikestől, a 206. levélből

veszi majd A szent ember példázatát), és amikor a Zalán futásaoan
megalkotta a régvárt honfoglalás kori eposzt, már szembenézett
történetfilozófiai kérdésekkel is. A barokk művészek előszeretettel

ábrázolták forgó keréken állva Fortunát, a szerencse antik isten
nőjét; az "egyszer fent, máskor lent" romantikus törté
netfilozófiáját azonban nem innen vette (akár kortársai), hanem a
német gondolkodó Johann Gottfried Herdertől, aki szerint - az
egyes emberhez hasonlóan - a nemzeteknek is megvannak élet
koraik (gyermekségük, ifjú- és felnőttkoruk. elöregedésük). Ezt a
metaforát a romantika széltében-hosszában használta, sőt köz
hellyé koptatta, a Zalán futásában azonban még újszerűen hatott,
hogy - Szörényi László érvényes elemzését hivatkozzuk - a ha
zát szerzett, azaz felnőttkorba lépett magyarság ezzel el is indult
az elpuhulás, az elöregedés felé, amíg az eposz vesztesei, a görö-
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gök 19. századi, törökellenes szabadságharcukkal újra a megifjo
dás útjára léptek. A társadalmi, nemzetben élő ember után a kör
forgás-elmélet diadalmaskodni látszott a természeti ember fölött
is a Csongor és Tünde Éj-monológjában.

Vörösmarty fiatal korában sem volt a romantikus titán-lázadók
közül való. Ha személyes sorsa (szerelmi boldogtalansága, megél
hetési kényszere) miatt meg is szólalt a kétségbeesés hangja (Az
isteni jóság, 1822), felülkerekedett benne az isteni hatalomba és jó
ságba vetett hite, nemzete újjászületéséhez pedig egyelőre a kor
holással és a buzdítás szavaival járult hozzá. Ezenközben, akár
Csongor úrfi, "minden messze tartományt" bejárt: térben és idő

ben távoli világokat teremtett képzelete a kereszténység felvétele
előtti magyarság előtörténete számára. A költői-nyelvi-műfaji te
remtés nem elégítette ki a krisztusi kor felé közeledő poétát: a ki
hűlő éjszakában csak a még soha át nem élt szerelmi beteljesülés
őrlángja lobog, a Csongor és Tünde híres zárósoraiban.

1830 azonban nem csak e strófa leírásának és a drámai költe
mény kiadói meghirdetésének esztendeje. A magyar romantika is
kolateremtő vezéregyénisége, Kisfaludy Károly, aki megalkotta a
társalkodás, azaz a társadalmi osztályok érintkezésének program
ját, fiatalon elhunyt, és Vörösmarty (költőtársaival, elvbarátaival)
hirtelen az irodalom élvonalában találta magát. Az évnek két
nagy nyeresége, hozadéka is volt: Széchenyi István Hitelében
megjelent a nemzet újjáteremtésének kézikönyve, és a Magyar Tu
dós Társaság meginduló, tényleges tevékenységében megnyílt a
tér a tevékenység új, nagyobb nemzeti léptékű romantikája szá
mára. Innentől kezdve a költő teremtő erejének, önistenülésének
terepe a nemzetépités. 1830 végén, Pázmány Péter szájába adva,
papírra kerülhetett a szállóigévé lett verssor: "Legszentebb vallás
a haza s emberiség." Láttuk, nem előzte meg sem világnézeti,
sem hitbéli válság vagy kételkedés. (Rajnai László ugyanis tudat
lanságnak vagy egyenesen istenkáromlásnak tekintette.)

A reformkori érdekegyesítés nemzetépítő programja volt az el
ső, nem vallási ideológia, amely igyekezett áthatni a hétköznapi
élet és a társadalom egészét. Mindazonáltal nem okozott törést a
hívők lelkében sem, hiszen békés elképzelés volt az ellentétes ér
dekű társadalmi osztályok kiegyenlítésére, és a korai keresz
tényszocializmus érzékenységével (Lammenais abbé mindennapos
olvasmánya volt a magyar romantikusoknak is) igyekezett kikü
szöbölni a fejlettebb országokban már kiütközött szociális problé
mákat. A nemzetet pedig nem vagyoni, felekezeti stb. alapon, ha
nem erkölcsi kritériumok alapján határozták meg: tagjai lehet
mindenki, aki az ország javára dolgozni hajlandó. Vörösmarty
megfogalmazása szerint: ,,5 nem csak dicsőké a haza..." (Honsze
retet, 1843) Az érdekegyesítő liberalizmus morális mibenlétét ma
ga a költő szemIéltetheti az utókor számára is. Akadémikusi fize
tése fejében Vörösmarty a Tudós Társaság egyik nagy robotosa
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lett; helyesírási szabályzatalkotó, szótáríró, tankönyvszerkesztő 
akár szépírói karrierje rovására. Lírai és verses epikai törekvéseit
az 1830-as években alárendelte a drámaírásnak, mert a nemzeti
színészetnek erre volt szüksége; 1836/37-ben drámakéziratait is
félretolta, amikor folyóiratot kellett szerkesztenie.

A nemzetteremtés szakralizálása a versek képanyagában is jól
megfigyelhető. Vörösmarty - A szegény asszony könyve 1847-es ta
núsága szerint - sohasem tudta túltenni magát azon, hogy 1816
és 1834 között (önellátó is nehezen lévén) nem tudott segíteni öz
vegy édesanyján. Az elárvult - magyar vagy lengyel - haza ké
pét a fiaitól elhagyott anya allegóriájával állította olvasója elé, ám
ebbe a képzetbe a Mater dolorosa-ábrázolások is belejátszottak
(Elhagyott anya, 1837; Az élő szobor, 1841). Szent László: "A legerő

sebb ő s a haza szente vala." (1833) A Szozat két jövő-altematívája

egyaránt egyházi szertartásrend kozmikussá növesztése: a nemzet
közös imája vagy a nemzet temetése, az emberiség gyászoló gyü
lekezetének közepette. A Gotterhalte ellenére-pótlására írott
Hymnus (1844) "Isten segíts!" felfohászkodása a nemzettéváláshoz
és a magyarság emberségmértékű befogadásához hív és vár égi
áldást. A Honszeretet strófáiban a hazáért hozandó áldozat mérté
két csak a régi vértanúk emlékével lehet érzékeltetni: "Tűrj érte
mindent, ami bánt, / Kínt, szégyent és halált.;." A példák száma
folytatható...

Manapság - szükségszerű válasz ez az elmúlt évtizedekre 
alacsonyan jegyzik a közéleti Iírát, és az évforduló tapasztalatai is
azt mutatják, hogy az olvasói, kutatói figyelem Vörösmarty élet
művében szintén elfordulni látszik az 1830-as, 1840-es évek haza
fias poézisétől. (Hogy ez nem nyelv-, hanem történelemfüggőten
dencia, arról 2000 májusában a varsói egyetem magyar szakos
diákjai győztek meg, amikor hasonló fenntartásaikat hangoztatták
a Vörösmarty-emlékülésen.) Vörösmarty azonban a nemzeti költő

státusában, a Szózat után sem vált falragasz-poétává. Agyonjaví
tott kéziratai tanúskodnak arról, hogy férfikorában is ernyedetle
nül, vissza-visszatérve kereste a jobb sort, a szemléletesebb jelzőt,

metaforát.
Nem tűnt el személyiségéből az a romantikus kételkedés sem,

amely reformkori nagyjainkat általában is jellemezte, és a tépett
ségig, majd az őrületig fokozódott Széchenyi István dilemmáiban.
Vörösmarty nagy kérdezőverse - már a rapszódia szenvedélyes
ségével - a Gondolatok a könyvtárban (1844): "Hol a nagyobb rész
boldogsága?", "De hát ledöntsük, amit ezredek / Ész napvilága
mellett dolgozának?", "Mi dolgunk a világon?" A tét nagy; amit
elherdálhatunk / ismét mellérendelten/: "Az Isten napját! nemzet
életét!" A vers csúcspontját és végső kérdésfelvetését megelőző

nagy szimbólum, a bibliai Bábeltorony (Mózes I. 11,4-9.) azt a ki
küzdött bölcsességet jelképezi, hogy az egyes ember a ma,ga vé
ges életében képtelen eldönteni a haladás vagy körforgás nagy
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történetfilozófiai kérdését. Rövid távú tapasztalatai az utóbbi felé
indítiák, az állatember csak ezt érzékeli ösztönei révén. S noha
Vörösmarty nem talált időközben olyan érveket, amelyek érvény
teleníthették volna kozmikus látomását, az Éj tegnapi monológját
a teremtett világ sorsáról ("...nincs vég semmiben? / Nincs és
nem is lesz, míg a föld ki nem hal / S meg nem kövülnek élő

fiai"), az "Isten képe"-embert a küzdés és az újrakezdés képessé
ge elvezeti az "és mégis-filozófiához" (Szerb Antal szavával); har
colni olyan kitűzött, elfogadott, távlati célokért, amelyek közvet
len hasznát, sőt értelmét sem láthatni. Nem kevesebbről van itt
szó, mint arról, hogy a hit mozzanata is szerepet kapott a nemze
tépítés szakralizált programjában.

Vörösmarty úgy óvta-ápolta a vállalt életcélt, ahogyan ember
saját teremtményével megteheti. Megrendülése és időleges elhall
gatása akkor következett be, amikor 1846-ban a galíciai paraszt
felkelés hatására szembesülnie kellett az ember képességeinek
legrosszabb kombinációjával, az ész és rossz akarat szövetségével.
(A gondolat forrását Szörényi László - a Magyar Napló 2000/4.
számában - Dante Isteni színjátékában lelte meg) A "Nincsen re
mény", Az emberek (1846) refrénjének tanúsága szerint megbillent
az amúgyis ingatag egyensúly remény és kétség között, a príncí
piumok harcában a Rossz keveredett fölül. A hívő és igehirdető

romantikus költő-próféta (így szólalt meg Az emberekben) egyetlen
válasza ezután valóban az elhallgatás lehet. De kulcsot kaptunk
Vörösmarty későbbi tetteinek, életdöntéseihez. megértéséhez is.
Nyugodt lelkiismerettel adhatta át 1847 márciusában, az Ellenzéki
Kör estélyén a magyar irodalom vezérségét Petőfi Sándornak;
ugyanígy felvállalhatta 1848. március 15. egészét, Európa egyetlen
vértelen forradalmát, amelynek eredményeit Pozsonyban rögtön
törvénycikkelyezni is kezdték. 1848 őszén, amikor a liberálisok a
fegyverhez kényszerített magyar forradalom követésének vándor
útján döntésre kényszerültek, zömük visszatántorodott a várható
következményektől: Széchenyi beleőrült az általa felidézett és
uralni nem tudott rémlátomásokba, Eötvös József külső, Deák Fe
renc belső emigrációba menekült. Vörösmarty azonban a hitval
lók nyugalmával követte a kormányt Debrecenbe, sőt Világosig.

Kétségbeesni csak az tud, aki nagyon hisz/hitt valamiben. Az
újrakezdés reformkori prófétájának - lehet-e csodálnunk? - az
akkori öregkor küszöbére érve, nem maradt fizikai és lelki ereje
az és mégis-filozófia gyakorlati érvényesítésére. A fázisok jól nyo
monkövethetők: a [Setét eszmék borítják..] (1849) emlékkönyvi be
jegyzése még az istenkáromlás szava, a nemzetépítés hitének
összeomlásakor az elkárhozottság pillanatában, feloldás helyett
azzal a romantikus hiedelemmel, hogy az érzelmi beállítottságú
asszonyok imája könnyebben célba érhet. Az EUJszó (1850?) lefoj
tottságával kelt döbbenetes hatást. Végső kérdésétől eltekintve,
csupa kijelentő mondat, véglegesnek tűnő veszteséglista. A Lear
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királyt fordító Vörösmarty itt és ekkor alkotta meg a magyar ro
mantika alighanem legnagyobb szabású, valóban világirodalmi je
lentőségű képsorát a félig isten-félig állat teremtményén elborza
dott és bánatában megőszült Istenről.

A vén cigány (1854) nemzeti költészetünk egyik legtöbbet elem
zett-vitatott verse, bár abban mindenki egyetért, hogy a magyar
romantika nagy, végső lírai lobbanása. Nehéz lenne ugyanakkor
rábólintanunk Gyulai Pál véleményére, miszerint a külpolitikai
konstelláció, az európai nagyhatalmak újabb konfliktusának lecsa
pódása, és még nehezebb elfogadni Babits Mihály álláspontját,
aki egy megbomlott elme művének tartotta. Az előbbinek a mű

kozmikussága, az utóbbinak szerkesztettsége, grandiózus íve
mond leginkább ellent. Melyik akkor a kulcssor, a kulcsszó, ami
A vén cigányt egyszersmind gondolatmenetünkhöz is kapcsolja?
Alighanem a 26. sor első és végleges változata hordozza a ma
gyarázatot. "Isten sírja reszket a szent honban." - a sor tökéletes,
méltán lett sokat idézett fordulat, már-már szállóige. Eredetileg
így hangzott: "A megváltó elfordult sírjában." A történet szerint
meg Vörösmarty fogalmazta át, amikor a blaszfémia lehetséges
vádjára figyelmeztették. A vers szebb lett. De... Ipolyi Arnold
ugyanezen évben, 1854-ben megjelent Magyar mythológiája szerint
népünk akkor használja a "sírjábarl is megfordul" szólást, amikor
a túlélők nem tettek eleget kötelességüknek, amikor az elhunyt
nak még köze van sorsukhoz: úgy tűnik, mintha hadakozna még
ellene, hogy hiábavaló lett volna egész élete és tevékenysége. A
polgári nemzetállam profán evangéliumát hirdető-élő költő-prófé

ta megnyíló sírjának szélén állunk, amihez képest a "Lesz még
egyszer ünnep a világon" csak homályos, távoli bolygófény.

Kétszáz esztendő telt el Vörösmarty Mihály születése, száz
negyvenöt halála óta. Vajon emelt fővel, nyugodt lelkiismerettel
emelhetjük fel szemünket Tiedge János ősfotójára, a megfáradt
költő öregkori arcára?
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