
„Csák, den Helden rühm ich..."
— Vörösmarty német nyelvű eposztöredéke —

Vörösmarty német nyelvű eposztöredékét, noha igen komoly jelentősége van
a fiatal költő világszemléletének megismerése szempontjából, irodalomtörténetírásunk
alig-alig tartja számon. Gyulai Pál — aki Farkas Gyula feltevése szerint nem is lát-
hatta a mü kéziratát — futólagos szűkszavúsággal említi meg, hogy Vörösmarty 1827
körül — barátai: Tretter és Paziazzi kérésére — német nyelvű elbeszélő költeményt
írt. ')

Minthogy a -vers sokáig elveszettnek számított, lassan a figyelem is elterelő-
dött róla. A ,.Csák"-ot csak nagysokára fedezte fel Brisits. Frigyes abban a szöveg-
kritikai szempontból is rendkívül értékes kézirat-kötegben, amit Bernrieder Ilona, a
költő unokája ajándékozott a Magyar Tudományos Akadémiának. Brisits csakhamar
külön is kötetbe gyűjtötte és napvilágra hozta az addig ismeretlen Vörösmarty-versek
szövegét2), a „Csák"-ot pedig feldolgozás végett átadta Farkas Gyulának. Farkas a
németül írt költeményt német nyelvű cikk kíséretében tette közzé.3)

Vajon véletlenül siklott el a figyelem a közlemény felett, vagy a mű nagyon is
szokatlan és kíméletlen hangú mondandója érintette kellemetlenül az akkori idők
érzékenységét? Bárhogy is volt, a „Csák" mindenesetre tovább porosodott az Unga-
rische Jahrbücher lapjain.

Most, hogy első magyar fordítását útjára bocsátjuk, nemcsak egy régi irodalom-
történeti mulasztást akarunk letörleszteni. hanem nagyközönségünk számára is hozzá-
férhetővé szeretnénk tenni a magyar költő idegen nyelvű alkotását. A sokatmondó
töredék fordítása, amely tudatosan igyekszik követni Vörösmarty stílusát és hang-
hordozását, így hangzik:

Csákot zengem én, a hőst, s örömmel
Zengem őt, az ó idők vitézét,
S azt a tűnt kort, mely teret nyitott a
Férfitettnek és merész csatáknak,
Azt a kort, mely régen messzeszállott.
Csákot még e szebb szabad kor szülte
Bércszilárdra, szálfa termetűre.
Ifjú lelke, termetéhez illőn,
Kevély volt és vaskeményre edzett.
Istent nem félt, embertől se tartott.
Nem tisztelte papjait s királyát.
Harcba szállt egy angyalért az Úrral;
Egy leánykát lángolón imádott,
Holló fürtűt, habfehérszín arcú.t,
Testre szépet, szendeségre szebbet,
Azt az égnél ékesebb Zajonnát.

lm először tégedet köszöntlek,
Bús halál és víg élet leánya;
Anyád meghalt, míg világra lettél,
Ám te rózsás, kedves ajkaiddal

, Mosolyogva győztél a halálon.
Napjaid most örvendezve, vígan,
Mint a gyermek, játszadozva töltőd;
Ifjú szívben szikrát lángra lobbantsz
S megpróbálod, mennyit ér a bajnok.
Bár a tenger minden gyöngyszemével
S egy világgal jöjjelek dicsérni,
Ügy rajongni, úgy repesni érted
Nem tudok, mint Csák repes, ha megjő
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S látja édes gyógyulásod, és hogy
Rózsa feslett bimbós bájaidból.
Zord apácák klastromába zárva
Szenvedett a nagy beteg Zajonna:
Teste, sebzett szíve elgyötört volt.
Ám felépült s szellők könnyű szárnyán
Jött, szökött az elhagyott mezőkön;
Hívta őt az áhított szabadság.
Mintha rózsás felhők hajnalonként
Éji széltől űzve, hajtva jőnek,
Jött a lány remegve, lankadottan;
Bomlott fürti szétzilálva szálltak,
Ajka véres, válla is fedetlen —
S lelke mégis kacagott szemében!

Mint a csillag, oly
Ült a fűben, körben a kriváni
Búgó erdő tarka vadvirági.
Csákra várt ő, nem zord üldözőkre;
Tört virágra édes csókja hullott
Szent ajándékul az érkezőnek.
Mégse jött Csák, halk és lenge szellők
Jöttének csak s búsan így susogtak:
..Mennyit tűrtél, szenvedtél, szegényke;
Kövér papok zsoltárral gyötörtek
Agg apácák bűnbánatra törtek;
Mennyit kellett szenvedned, Zajonna!"
Forró vágytól meggyötört szívvel
Szólt a lányka: „Menjetek szelecskék,
Szólítsátok Csákot, hogy segítsen,
Mert ha nem jő itt pusztul Zajonna."
S ők indultak Csákhoz, ám a saslak
Gyönge szellők szárnyának magas volt —
Mire roppant ormáig felértek
Haldokolva, bágyadtán pihegtek...

Várt a lány az erdőben szorongva,
Megriadva patkó-csattogástól,
S istent, embert elsáppadva hívott.
Isten nem jött, ember sem közelgett;
Závik jött, a szörny, lován robogva.
Rémalakján bő csuhája lengett.
Csak ruhája mondta szerzetesnek,
Bűnös lelke tomboló pokol volt.
Jaj, ha nincs ki gát közé tiporja!
„Végre! — hördült — mégis rád találtam;
Sápadozhatsz, nem leszel a Csáké.
Jöjj, hajolj meg forró vágyaimnak,
Hadd tapadjak halvány ajkaidra,
Tűz-karomban majd fagyod fölenged,
S hószín kebled kettős drága dombján
Minden kéjek trónját megtalálom."
Félve szólt, de elszántan, Zajonna
S cselt vetett az álnok cselvetőnek:
„Boldoggá tesz, hogy birom szerelmed,
Vágyaidnak rabszolgája leszek,
Ám egy kérést teljesíts először.
Nézz a hegyre, gyors vihar közelget,
Szél mátkái, felhők kergetőznek,
Mintha villám fénye gyúlna köztük —
Várjunk, míg a felhők elröpülnek,"
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Megriadva bámul arra Závik,
Látja már, hogy nem szelek suhannak,
S kergetözö felhők sem közelgnek.
Égre szálló s újra földre tartó
Porfelleg jött, rémesen kavargó.
Szürke porban Csák páncélja villant,
Réz sisakja szikrát szórva csillant:
Szállt a bajnok, mint a bérei villám.
Nők között hős, férfitettre gyáva —
Závik elfut rút kolostorába
Atkozódva, bosszúért lihegve.
Megjött Csák, és látva szép Zajonnát
Hősi szíve háborogni kezdett:
„Oh, szegény lányka — mondta végre —
Hogy kerülsz ez átkozott vidékre?
Úgy tudtam, hogy zárda rabja lettél,
S ágyhoz kötve, elgyötörve fekszeL
Érted mentem volna, hogyha nem jössz,
S földig rontom ezt az ó kolostort.
űh, de itt vagy újra karjaimban
Meggyógyulva, ment az ördögöktől.
Angyal arcod, csillagát szemednek
Át nem engedem már senki másnak.
Kérne bár a fenséges teremtő,
Mindhiába kérne klastromának.
Elvehet — ha engem porba sújtott.
S még csak el sem pusztíthatna, míg egy
Arcpirító tettet nem csinálnék,
Oly gyalázatost, hogy végül is még
Ö szégyellne önnön alkotását."
Így szólott és lóra szállt a lánnyal.
Ámde megjő Závik zord csapattal:
,,Add a lányt, vagy búcsúzz életedtől!" —
Ezt harsogják rettentő ajakkal.
Csák a lándzsát vésztjóslón szorítja
S mordan szegzi Závik ellenébe;
Jobb kezében villan harci kardja.
Elnémulva hullt a földre Závik;
Torkát döfte át a hosszú szálfa.
Aztán, mint ha polyva hull a szélben,
Szétszóródott csatlós, gyáva népe.
Félve ült a lányka a nyeregben,
S szólt a bajnok: „Nézz csak vissza bátran;
Nem maradtak még el üldözőink?"
Vidáman szólt szép Zajonna vissza:
„Alszanak már minden üldözőink."

Mind a ketten Csák várába tértek
S hű szerelmet adva, kapva éltek.
És mikor már hat nap messze szállott,
S véle elszállt hat szerelmes éjjel,
Jött Zajonna s így szólt istenéhez:
„Oh, világok kormányzója, Isten,
Mért zártál a zárda börtönébe?
Ott hervadva nem volt szóm dicsérni,
Átkot szórtam rád és műveidre.
Most vidáman élek és imádlak.
Vész között is dicsérem hatalmad,
S dicsérem jóságod fönn a mennyben.
Vétkemet bocsásd meg, hogyha vétek."
Igaz Isten szólott válaszolva:
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„Nem vétettem ellened Zajonna,
Emberek zártak be klastromukba,

/ Ók kínoztak, gúnyolván az Istent.
Övlak eztán, ám szerelmesedre
Bút bocsájtok, múló, könnyű próbát,
Megmutatva néki is hatalmam..."

(A kézirat itt megszakad.)

A töredékben maradt kiseposz keletkezésének idejét csak hozzávetőlegesen
állapíthatjuk meg. Mindenesetre Farkas Gyula közlése, mely szerint a „Csák" ugyan-
olyan színű és vízjelű papírra íródott, mint az 1828-ból való „Szilágyi és Hajmási",
valószínűsíti, hogy a német nyelvű vers is 1828 táján keletkezhetett. Ez az időpont
— durván számítva — egybeesik Gyulai Pál — szintén bizonytalankodó — adatával
is, aki „1827 körüT'-re datálja a „költői beszélykét"/')

A töredék formája, legalább is a fejlődés egy bizonyos periódusában, nem ide-
gen Vörösmarty költői gyakorlatában. Rlmtelen, 5-ös trocheusok láncolata a vers,
minden különösebb szakaszos tagolódás nélkül. Ugyanilyen formában íródtak a „Földi
menny" (1825) és a magyar „Csák" (1826), amelyből a német testvér-vers — noha
különben semmi lényegbe vágó tartalmi vagy eszmei egyezés nem mutatható ki köz-
tük —, hőse és hősnője nevét kölcsönözte. (A leány nevét — Zolna — Vörösmarty
csak később javította át —' talán ritmikai okokból — Zajonnára.) A kérdéses forma-
típust mutatja még a círn nélküli „Azt gondoltam, hogy tudom, mi a szem..." kezdetű
költemény (1828) és a „Hedvig" (1829).

Zárójelben megjegyezhetjük: az a tény, hogy a szóban forgó forma 1825-ben
jelentkezik először, de 1829 után többé egyszer sem, fordul elő, szintén megerősíteni
látszik a feltevést, hogy a „Csák" csupán az 1820-as évek második felében keletkez-
hetett. A német nyelvű költemény valószínűleg csak szűkebb baráti kör számára ké-
szült, s Vörösmarty soha sem tett kísérletet, hogy kiadhassa. A publikálás a nemzeti
törekvésű „Auróra" egyik vezéralakja, a németül író költőket metsző epigrammákban
gúnyoló Vörösmartytól talán következetlenség is lett volna.

De még ha szándékolja is a kiadást, törekvésében a kíméletlen cenzúra föltét-
lenül megakadályozza. A korábbi sajtó-ellenőrzés rosszindulatú éberségét kitűnően
érzékelteti Kisfaludy Károly egyik levele, melyet 1827-ben intézett barátjához, Gaál
Györgyhöz. Kisfaludy arról panaszkodik, hogyha a cenzúra szigora továbbra is így
tart, versek helyett elűbb-utóbb imakönyvet kell írnia.5) Ugyan milyen sors várhatqü
volna ilyen körülmények között a „Csák"-ra, amely éles egyházellenes hangjával
szinte egyedülálló az 1820-as évek irodalmában?

Az Ungarische Jahrbücherben megjelent Farkas-tanulmány ebben a vonatko-
zásban, sajnos, nem foglalkozik kellőképpen Vörösmarty töredékével; a harcos esz-
mei mondanivaló kérdését csak futólagosan érinti. Farkas elkalandozva a szűkebb
témától s az Auróra-kör tevékenységét is behatóan taglalva a „Csák" központi prob-
lémáját mindössze egy lélektani komplikációban látja: mi késztethette Vörösmartyt,
a nemzeti törekvésű irodalmi kör reprezentáns alakját, hogy német nyelvű eposz
írásába kezdjen? A tanulmány írója a kérdést a következő gondolatmenettel vála-
szolja meg.

Mint ahogy egy Stettnerhez írt levélből kitűnik, a költőre végtelenül lehan-
golóan hat a „Zalán futásá"-nak Majláth-féle német fordítása. Minién gondolatát
oly koldusinak érzi az idegen szó darócában, hogy arra gondol: versei szépségét kizáró-
lag az anyanyelv varázsának köszönheti, összehasonlítja magát Kazinczyval és Kis-
faludy Károllyal, s kételkedni kezd költői tehetségében, nem véve é"szre. hogy zseni-
jének legékesebb bizonyítéka éppen ez a lefordíthatatlanság. Az ő gondolatai eleve
szegényesek, vagy csak azért tűnnek annak, mert nem ő írta a német szöveget is?
A vívódó kétely egy pillanatában juthatott arra a gondolatra, hogy költői erejét ide-
gen nyelven is kipróbálja.

Könnyen lehet, hogy Farkas Gyula helyesen lelte meg azt a végső lélektani
okot, amely a költeményt éppen német nyelven csalta ki Vörösmartyból. Számunkra
azonban a puszta belső indíttatás megvilágításánál és a nyelv milyenségénél jóval fon-
tosabb a mű keletkezésének társadalmi vonatkozásai és az eszmei mondanivaló me-
rész, kötetlen megnyilatkozása.
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Tekintsünk el a világirodalom önként kínálkozó párhuzamaitól, és tegyük fel
a kérdést: hol találkozhatott a költő közvetlenül a rendi élet embertelen béklyóit
lerázni akaró léleknek azzal a lázadásával, mely szinte élményszerű elevenséggel lobog
ki német nyelvű eposztöredékéből?

A kérdés elhangzása után kézenfekvő Vörösmarty pap-barátaira gondolnunk,
s közülük is elsősorban Klivényi Jakabra, akivel a költő az 1820-as évek elején
börzsönyi tartózkodása alatt került közelebbi kapcsolatba. Klivényi, ez a magyar
Mcyri, korán ráébredt, hogy az önként vállalt papi élet keserű törtön lett számára.
Teste-lelke visszavágyott a világi életbe. Elvágyódásáról, szabadulni akarásáról —
amelyben talán egy fellobbanó szerelem is erősen közrejátszott — őszintén beszámol
Vörösmarlynak. Egyik levelében (Klivényi maga is poéta-lélek volt) két versbe-foglalt
vallomását is elküldi barátjának.

Első költeménye — a vágyott jövőt mintegy jelenné álmodva — nagy erővel
érzékelteti a rabságából kitöri és kedvesére újra rátalált lélek fölújjongó boldogságát:

„Eltűnt a szomorú éjjel valahára egemről,
S várt boldogságom hajnala újra hasad.

Már a vakbuzgó nem bírál engem ezentúl,
Nem nyög már lelkem durva hatalma alatt.

Már a csalfa negéd hijjában okádja epéjét,
Hijjában kíván vermeket ásni alám.

Túl vagyok a sáron, melyben fetrengtem, örökre,
Túl vagyok és hozzád Lyányka! örökre közel."

A sorokból elén1; U I J I Ó történet — ha a nemek tekintetében fordított reláció áll is
fenn — kétségkívül a „Csák" alapmotívumával rokon.

Második költeményében — ismét beleélve magát a szabadulás gyönyörébe —
Klivényi hálát ad az egek urának, hogy ostoba szerzetes tanítóitól megszabadulhatott.

„Két évig nyúzá egy Szent-buta árva fejünket,
S szent szamarak lettünk szent vezetése alatt.

Áldom az Égnek Urát, hogy már valahára kimentett
- E kínzó szentnek mesteri járma alól."

Talán nem tévedünk, ha a „Csák"-ban Vörösmarty olyan alkotását látjuk, amely
Csák Máté történelmi alakján túl nem pusztán a költőj képzeletből, de egy, a való
élet talajából fakadt élményből is táplálkozik, olyan élményből, amit a költő, a meg-
értő és részvevő barát — habár közvetve — maga is mélyen átélt.

Nem lehet véletlen az sem, hogy az érlelődő témát éppen 1828 körül önti for-
mába Vörösmarty. Az 1825—27-es reformországgyűlések sose látott élességgel mutat-
ták meg: az egyház nemcsakhogy mereven elzárkózik a haladás minden gondolatától,
de bármikor kész is rá, hogy a legnagyobb könyörtelenséggel fojtsa el ezeket a gon-
dolatokat.

Amilyen mértékben erősödik a klérus támadása a politikai élet porondján,
olyan mértékben mélyül és szélesedik Vörösmarty antiklerikalizmusa. Erről tanús-
kodik a tárgyával ugyan nemzeti múltunkhoz, de eszmeiségével a kor legaktuálisabb
problémáihoz kapcsolódó eposztöredék is. A mű férfi hőse Csák Máté, az Anjou-kori
erőszakos, országbomlasztó oligarcha. (A német szöveg egy helyen a keresztnevet is
említi.)

Nem szabad elfelednünk, hogy az egykori féktelenkedő felvidéki kiskirály élet-
útja több olyan mozzanatot is tartalmazott, amely alkalmassá tette őt arra, hogy a
nemzeti törekvésű költőgárda tagjai műveik hőséül válasszák. Kisfaludy Károly pl.
egyik töredékben maradt drámájában (Csák Máté, 1830.) — s éppen a nemzeti füg-
getlenség jegyében — Károly Róberttal szemben határozottan a külföldi befolyás
ellen küzdő Csák Máté mellett foglal állást.
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Az istennel-emberrel dacoló, féktelen főúr, akit Gentile bíboros, a pápa követe
egyházi átokkal sújtott, kétségkívül megfelelő hősnek ígérkezett Vörösmarty egyház-
ellenes költeménye számára is.

A „Csák"' eszmei mondandója híven példázza, hogy szemben a haladást gátló
klérussal és azzal a nemességgel, amely — legalábbis zömében — saját érdekein
sohsem tudott túlemekedni, Vörösmarty a nemzeti múltban nem valami visszaáhí-
tott eszményi kort, nem követendő példát, hanem éppen ellenkezőleg: fejlődésre ösz-
tönző hagyományt látott. Ahogy Halász Előd fogalmazza; Vörösmartynál ,.a múlt csak
eszköz volt és nem cél.''8)

A reformtörekvéseket elfojtani igyekvő egyház nyílt támadása az 1820-as évek
végére Vörösmarty eladdig csak érlelődő antiklerikalizmusát végleg beérlelte.

A papságnak az a kíméletlen eszközökkel történő leleplezése, amelynek a „Csák"
olvasásakor magunk is tanúi lehettünk (gondoljunk a Zajonnát üldöző szerzetesekre,
s elsősorban Závik visszataszító figurájára), már világosan mutatja, hogy Vörösmarty
— Victor Hugó hasonlatával élve — nagyon is megtanult különbséget tenni tölgyfa
és fagyöngy; vallás és egyház között. A német nyelvű töredékből már eltűnik az a
humoros, inkább csak élcelődő, semmint támadó hang, ami a költő egyik korábbi
(de már szintén szabad szellemben fogant) versét jellemezte. (A templomba zára-
tásomkor, 1823.) A régi megbocsátó gúny helyét következetes, magas eszmeiségű
antiklerikalizmus foglalja el.

„Csák" már világnézeti hitvallás, mint ahogy a híres négysoros, a „Pázmán"
is az. Csakhogy míg a „megtért térítő" ajkára adott szózat az ellen az egyházpolitika
ellen tiltakozik, „amely saját érdekeit a nemzet érdekei fölébe helyezte"9), addig
Zajonna szavai az egyéniség jogának zászlóbontását hirdetik egy, a francia forradalom-
tól örökölt, tisztult erkölcsiség nevében:

„Oh, világok kormányzója, Isten,
Mért zártál a zárda börtönébe?
Ott hervadva nem volt szóm dicsérni,
Átkot szórtam rád és műveidre."

Vörösmarty holló fürtű Zajonnája Suzanne Simonin nővérkéje...

Sarkady Sándor
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