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Fried István

Ut musica poësis
Vörösmarty Mihály költészetének zeneisége

Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trag ich dich fort,

Fort nach den Fluren des Ganges,
Dort weiß ich den schönsten Ort.

(Heinrich Heine)1

Schläft ein Lied in allen Dingen
Die da träumte fort und fort,

Und die Welt hebt an zu singen
Triffst du nur das Zauberwort.

(Joseph Freiherrr von Eichendorff)2

S ha lelke húrjait
Az élet megüté,

Oly kedves volt a hang,
Mint a legszebb dalé.

(Vörösmarty Mihály)3

„Minden művészetek közül a legromantikusabb, szinte az mondható, hogy egyedül igazán romanti-
kus, ennek tárgya a végtelen, Orpheus lantja nyitotta meg Orcus kapuját” – emígy kezdi értekezését 

1 Az idézethez Mendelssohn megzenésítése (op. 34, no 2, 1833) hozzágondolandó. A vers elemzésére később ke-
rítek sort. Itt említem, hogy a Buch der Liederben a csalogány és a költészet egymásra olvasása/látása több verset 
kapcsol be az európai romantika lírai önértelmezéseibe: Und wüßten’s die Blumen, Aus meinen Tränen sprießen…: 
Heines Werke in fünf Bänden, Bd. I., ausgewählt und eingeleitet von Helmut Holtzhauer unter Mitarbeit von 
Karl-Heinz Klingenberg, Berlin, Weimar, Aufbau, 1962, 34–37. Vörösmarty zsengéi között A csalogányhoz 
(1822) több motívumával rokonul Keatsszel és Heinével. Vörösmarty Mihály Kisebb költeményei I. (1826-ig), 
s. a. r. Horváth Károly, Bp., Akadémiai, 1960, 194.

2 A német romantika emblematikus négysorosának magyar fordítása: „Dal szunnyad minden dologban, / álmo-
dozva egyre vár, / s a világ kezd dalba nyomban, / csak varázsigét találj.” (Wünschelrute, ford. Viola József)

3 Vörösmarty Mihály Kisebb költeményei III. (1840–1855), s. a. r. Tóth Dezső, Bp., Akadémiai, 1962, 191–192.
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a romantikus próza merész kísérletezője, a háromféle művészetnek elkötelezett E. T. A. Hoff-
mann.4 Beethoven hangszeres zenéjét méltatja esszéjében, noha Mozart egyik keresztnevét vette 
föl tisztelete jeléül; a 19. század romantikus szerzőinek kedvelt témáját, a földi lánnyá váló sellő 
boldogtalan szerelmi történetét választotta operája tárgyául, míg az általa komponált zene csupán 
messziről közelíti meg Carl Maria Webernek a klasszicista Wieland regényes eposza nyomán 
alkotott Oberonját, a német romantikus opera mesterdarabját, mely az Óceán-áriával igen távolra 
mutat. A zenéről elbeszéléssel, elemzéssel, komponálással megemlékező Hoffmann a német zenei 
romantika kiteljesedése, Schumann és Mendelssohn-Bartholdy fellépése előtt adott hangot annak 
az igénynek, amely már az első romantikus írónemzedék néhány tanulmányában–töredékében 
megfogalmazódott, s amely a zene átható hatalmát tudatosítja. Azt, hogy önmagában a költészet 
(Hoffmann esetében az elbeszélés, a művészi próza) kevesebb, mint amikor a zene emlékével, a 
zenére emlékeztetéssel, a zenei jelképpel van földúsítva; általában: Hoffmann esetében valóban 
egymás társaiként fölfogott művészetekről volna szabad csak szólni; a Callot modorában alkotott 
szépprózáról, a Don Giovanni-értelmezés novellisztikájáról, Johannes Kreisler karmesterről, aki-
nek töredékes életrajza beleszövődik Murr kandúr nézetei közé, és akinek titkokkal teljes, tárgyi 
jelképekben gazdag regénye, Az ördög elixirjei5 vezérmotívumai közé sorolódik a szent Rozáliáról 
készült festmény. A művészeteknek ez az együttélése, a művészi hatást tekintve egymásra utaltsága 
újraértelmezi az összművészeti alkotásról szőtt feltételezést, amely a Schlegeleknél és Novalisnál 
kapott romantizáló formát. Onnan tekintve érdemes fölfigyelni Friedrich Schlegel fordulatára: 
kezdetben a regényben lelte meg a műfajt, amely (nemcsak) a művészetek, műfajok, elképzelések 
sokféleségét képviseli egymaga, később mást közöl, miután belelapozott Goethe verseskötetébe 
(1808). 1800 körül még csak annyit állít: „egy dal éppoly kiválóan romantikus lehet, mint egy 
történet. Egy regényt sem tudok másként elképzelni, mint olyat, ami keverve van történetből, 
dalból és más formákból.”6 A dal egyenjogúsága minden más formával felértékeli a par excellence 
lírai változatot, minthogy – mint majd ekképpen konstituálódik – szöveg és zene együttese egymás 
kölcsönös értelmezését jeleníti meg, a szöveg „zeneiségének” (másutt a zene szövegiségének) újra-
gondolására (is) ösztönöz. Novalis úgy véli,7 hogy a költészet szavai nem merőben az általánosság 
jelződései, általános jelek; valójában hangok, varázsszavak, amelyek szép csoportokat mozgatnak 
maguk körül. Utóbb a költő számára kevesli a nyelvet szegénysége miatt, így gyakran van szüksége 
visszatérő, a használat során elhasználódott szavakra. Az eszközök végesek ugyan, de kimeríthetet-
lenek, akár a dallamok. Hoffmannhoz érve hatástörténete dereng föl, a zenetörténetben jól ismert 
a szintén kettős tehetségű Robert Schumann életművében költészet- és zenetörténeti (egymástól 
aligha teljesen szétválasztható) összefüggések, kölcsönösségek feltárulása. S itt nem arra utalnék, 
hogy zenei tehetségének tudatosulását megelőzőleg több kötetnyi verssel próbálkozott; hanem 
arra a szerepre, amelyet a német (a romantikus) dal (zene)történetében játszott. Bizonyára Kroó 

4 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Beethovens Instrumentalmusik = Theorie der Romantik, hg. Herbert Uerlings,  
Philipp Reaclam jr., Stuttgart, 2000, 285, s a kk. lk.

5 Die Elixiere des Teufels: az elfogadott magyar fordítás megtévesztő, hiányzik belőle az utalás az ezoterikus-fantasz-
tikus hagyományra. Ennek paródiája Donizetti vígoperája, L’elisir d’amore, melyben a főszereplő hölgy épp egy 
Tristan és Isolda népkönyvet olvas az első felvonásban.

6 Friedrich Schlegel, Brief über den Roman = Theorie der Romantik…, 99.

7 Novalis, Poesie = Uo., 103.
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György szavaival8 tudom a leginkább igazolni irodalomnak és zenének összefogását Schumann 
életművében. Azt a romantikus gesztust, amely nem a programzene látványos összművészeti 
alkotásaival dokumentálja az elkötelezettséget a társművészetek összehangzása mellett, hanem 
egyfelől a romantika esztétikájának zenei példázatát kínálja föl, másfelől az irodalom jelenléte – 
Schumannál – a zenében nem a megzenésítéssel, hanem a közös nyelvvé formálódással tanúskodik 
egy művész(et)i szövetkezés mellett. Először Kroó György ama megállapítását idézem, amelyben 
(kimondatlanul és megnevezetlenül, mégis) a legnagyobb – korai – romantikusokra emlékeztetve a 
romantikát nem a bevégzettség, hanem a szüntelen levésben (Werden) lét művészetének határozta 
meg. Schumann hagyománytörését jellemezve olvasom: 

A témák inkább mottók, mint kikalapált dallamok, amelyek nem is a lezárásra, a lekerekítésre vágy-
nak, hanem szüntelen ismétlésre, új meg új fokozásra. Ez a muzsika nem a végső igazság, az utoljára 
kimondott szó megfogalmazása, hanem maga a vihar: amely a költő lelkében dúl, amely szélvészként 
felkap és elejt, magával ragad és eltaszít, tele van nyugtalansággal és kétséggel, az érzelmek kitárul-
kozó szélességével.9 

(Messzire előre futva a tárgyalásban, már itt jelzem, hogy az 1820-as esztendők eleje Vörösmarty-lí-
rájának, az érzelmek/szenvedélyek között bolyongó lírai hősei – jóllehet kevéssé adekvát formára 
lelve – hasonlóképpen tévedeznek, talán csak az álomi lét hoz, korántsem bizonyosságot, legföljebb 
megfogalmazható kétséget, s még Csongor egy válságos pillanatban is csupán oda juthat: „Mért ad  
e szív kétesen / Fájdalomnak és örömnek / Egybetévedt hangjait.”10 Az akusztikus utalás nem 
véletlen rátalálás, hanem a kimondás zavarának leképeződése, a „kétesen” ama bizonytalanságot 
visszhangozza, amelynek zenei változatára Kroó György ismertet rá Schumann esetében.) A másik, 
talán még beszédesebb idézet irodalom és zene romantikus találkozását teszi szemléletessé, ugyan-
azt, amely majd Vörösmartynál (és nem kizárólag, talán még nem is elsősorban a Liszt Ferenchez 
címzett ódában) az ismétlések, hang- és hangulatfestések, az allegorikus alakok többértelműsége 
révén töprengtet el arról: milyen lehetőségei vannak a költőnek a zenei megszólaltatásra.

A másik romantikus vonás: az irodalom állandó jelenléte, az irodalmi élmény valóságos ihletőként hat, 
befolyásolja gondolatát, természetessé válik, s mint ilyen, állandó utalásként, szimbólumként jelen 
van zenéjében. – De ezáltal a muzsika is irodalmi természetűvé válik; nem formájában és nyelvében, 
de jelentésében és képletességében, konkrétságában és vonatkozásaiban.11 

Kérdés, hogy Kroó György elemzése nem fordítható-e vissza Vörösmartyra: az ő verseinek köl-
tőalakjairól, a zene, bármily zene, harci zene, zajzene, lágyabb érzelmi motívumokat tartalmazó 

8 Kroó György, Schumann, Bp., Bibliotheca, 1958, 108.

9 Uo., 104.

10 Az ifjú Vörösmarty vershősei: A bujdosó, A gyötrődő, Az életgyűlölő, A bujdosó gyilkos, A bús vándor. Vörös-
marty Mihály Kisebb költeményei, Uö, Csongor és Tünde (1830), Kincskeresők (1832), Vérnász (1833), s. a. r. Fe-
hér Géza, Staud Géza, Taxner-Tóth Ernő, Bp., Akadémiai, 1989. A Csongor és Tündéből származó idézeteket 
a továbbiakban külön nem hivatkozom.

11 Kroó, i. m., 108.
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zene, születését, megszólalását, hatását elbeszélő sorairól nem volna-e elmondható valami ehhez 
talán távolabbról hasonló? Erre még majd megkísérlek sort keríteni. Mielőtt félreértések adódná-
nak, és Liszt Ferenc újítását látnám rá a Schumannéira, megjegyzem: Kroó György elválasztja Liszt 
szimfonikus költeményeit, ideértendő zenekari és zongorára szerzett darabjait Schumannéitól, s a 
programzenék között kronologikus rendet teremt; Schumann kezdeményeitől Liszt erősen eltér. 
S noha köztük volt levélbéli és személyes kapcsolat, Liszt jellemző módon Schumann Karneválját 
és fantáziadarabjainak rendkívüli érdekességét emlegeti (extraordinairessant interessé).12 Liszt –  
Kroó szerint – nem értett egyet Schumannal, aki egyeztetni igyekezett „az új romantikus költésze-
tet a klasszikus formavilággal” (ismét csak úgy odavetve: a Zalán futásában a vergiliusi minta, az 
eposzi-epikus hagyomány vajon nem együtt jelenik-e meg a romantikusan átértelmezett tassói –  
szerelmi – jelenetekkel, a kozmikus erők és távlatok megjelenítésével, a byroni hősalakokkal?). 
Így Liszt teszi meg a következő lépést (amellyel rokon törekvések Vörösmartynál is kimutathatók 
lesznek): „Az európai romantikát Liszt életműve jegyzi el végleg az irodalommal, a zenén kívüli 
programmal. A természet, a tájfestés, az úti élmények naplószerű, az időhöz kötött zenei kifejezése, 
az irodalmi minta dramatikus zenei kifejtése az ő nevéhez fűződik.” Vörösmarty helyzeténél, „zenei” 
és „képzőművészeti” élményeinél fogva (Vörösmartynak még az sem adatott meg, mint Bécsben 
Kazinczynak, Itáliában Kisfaludy Károlynak) e téren természetszerűleg nem vetekedhet Liszttel, ám 
fogékony maradt a képzőművészeti és zenei élmények befogadását illetőleg. Még akkor is, ha csupán 
az Aurora „rezei” ihlették meg,13 netán Kisfaludy Károly olykor imitálásra valló képei („vészei”), 
és messze nem utolsósorban az antikok ekhphrasisai. E téren ismét Kroó Györgyhöz fordulok, 
egyrészt tőle és a Schumann-szakirodalomból idézem azt a kései adatot, miszerint Schuman 1854-
ben Dichtergarten címmel olyan kötetet tervezett,14 amelyben zenei vonatkozású verseket gyűjtött 
volna össze. Másrészt Schumann és a programzene tárgykörben az alábbit olvasom: 

Schumann zenéjének programja a maga költőlelkének maradéktalan tükrözése, zenéjében a program 
inkább érzés, mint gondolat, inkább sejtés, mint ítélet. Liszt muzsikájában meghatározó erővel nyo-
mul be a zenén kívüli világ, egyre több lesz benne a festői elemek súlya, mint tisztán zenei, érzelmi 
kifejezése.15

Mielőtt az európai költészetben körülnéznénk, néhány megjegyzést kell az eddigiekhez fűz-
nöm, különös tekintettel arra, hogy Szabó Magda erősen vitára késztető könyvben16 tette közzé 

12 Briefe und Gedichte aus dem Album Robert und Clara Schumann, hg. Wolfgang Boetticher, Leipzig, VEB Deutscher 
Verlag für Musik, 1979, 109. Ignaz Moscheles kritikája az új romantikus nemzedékről: 133–138. (Schumann fis 
moll szonátája ürügyén), Schumann kritikáiról: 135–137. Eichendorff emlékverse a Schumann-párhoz: 50.

13 Szvoboda Dománszky Gabriella, Kisfaludy Károly, az első magyar romantikus festő, Arrabona Múzeumi Közle-
mények 43/2. Kisfaludy Károly halálának 175. évfordulója. Emlékülés. Győr, 2005. november 22, Győr, 2005, 
67–84; Kerényi Ferenc, A magyar romantika néhány kérdéséről (Kisfaludy Károly halálának 175. évfordulóján), 
Uo., 21–32.

14 Kroó, i. m., 238.

15 Uo., 160.

16 Szabó Magda, A lepke logikája: Színképelemzés: Vörösmarty-költemények, Bp., Argumentum, 1996. Az innen idé-
zetteket a továbbiakban külön nem hivatkozom.
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Vörösmarty-tanulmányait, és talán elsőként a Vörösmarty-szakirodalomban (mert Szabó Magda 
kötete feltétlenül az, noha csak Gyulai Pállal és Tóth Dezsővel folytat, nem egyszer fölöslegesen, 
vitát, más tanulmányokról, könyvekről nemigen látszik tudomást venni, esetleg még Brisits Frigyesre 
hivatkozik). Vörösmarty zeneiségére, nem „polifon” élményére, hanem a zenével „összhangba” 
hozható költészetére írja változatait, és szuggesztív előadással valóban újraolvassa akár a tankönyvi 
használatban elnyűtt Szép Ilonkát, akár a kevesebbet emlegetett költő/költészetverseket, akár a sze-
relmi lírát, a középpontban a Lolitának látott/láttatott Perczel Etelkával. Az atonalitás harmóniája 
címmel értekezik Szabó Magda, s már a címmel mintha provokálna: egyébként hasonlításai a teljes 
világirodalom köréből valók, ám romantikus vagy a romantika korában élt szerzőt a 19. század 
első feléből nemigen találunk a megnevezett rokonítások között (Mrożeket, Picassót, Bartókot, 
Orwellt igen). Az értekezés bevezetőjében azonban figyelemre méltó az alapozás: „A történelem 
nem akármilyen színpadot rendezett be számára, a koreográfus is iparkodott, a zeneszerző meg 
feltűnően sokszor alkalmazta a kürtöt, a triangulumot; a hárfafutamot formabontó módon dob-
pergés kísérte.” Ha mindenekelőtt az 1820-as években domináló Vörösmarty-művekre, az epikus 
költeményekre vetünk egy mélyebb pillantást, a különféle „zenék”, hangszerek cselekményes jelen-
létébe ütközünk, s azt sem tagadhatjuk, hogy nem feltétlenül lágy dallamokat csal ki az elbeszélő az 
általa teremtett és megszólaltatott hangszeregyüttesből, és mintegy zenei intonálású effektusokkal 
kíséri (főleg) a csataleírásokat. Olyan értelemben valóban mondható formabontónak az előadás, 
hogy feltűnő ezeknek a zenei effektusoknak, a hangszereknek tevőleges szerepe a művekben, 
mindenesetre eltérnek az eddigi művek varázsfuvoláitól, bájsípjaitól, és messze nem meglepő, 
hogy a mindenféle irodalomtörténeti előfeltevéstől és iskolától szabaduló Szabó Magda akár még 
szimbolikus hanghatást is kihallani vél a Vörösmarty-alkotásokból. A Vörösmarty-(nyelv)művészet 
jellemzése hasonló hipotéziseket kockáztat meg, ezúttal életrajzi töredékekkel együtt szólaltatva 
meg a művekből kiemelt alakokat, motívumokat:

 
Vörösmarty ösztöne mindenesetre tévedhetetlenül megtalálta az idillben a diszharmonikus ellen-
pontot, ez az alkotó gondolatban ködképek, csodaszörnyek, üstökösök, buja tenyészet közepén 
villám megvilágította, simára pusztult kőtetők, tengerbe dobott üszkös embertest maradványok 
mellett–között élt, s ha mégis, dehogy hármas, egyetlen viszonylagos útra tévedt a lába, az ösvény, 
mint az áttépett gumiszalag, visszapenderedett előtte, s magánélete ördögfiai megszöknek ostorral, 
bocskorral.

Itt kell letennem az irodalomtörténeti kutatás életlen fegyverét Szabó Magda lenyűgözően irizáló 
stílusa előtt; s ha a magam szegényesebb logikája máshol jelölné is meg a Vörösmarty-mű „diszhar-
monikus ellenpont”-jait (az alább bemutatandó eposzok „festőiségé”-ben és zeneiségében például, 
egy olyan – jobb híján mondom így – programban, amely a romantikába mentené át a klasszikus 
formát, valamint az általa megformált lírai hősök léte és álmai között feszülő gondolati konstrukci-
óban), Szabó Magda ellenállhatatlan retorikája és mesélő kedve rabul ejti a másféle iskolázottságú 
értekezőt, s arra kényszeríti, hogy belássa: a képek mögött át/megélt Vörösmarty-olvasás, a Tün-
dérvölgy és a Délsziget, a Széplak és az Eger 20. századi újrafantáziálásának igénye rejlik. Ugyancsak 
kényszerítő erővel késztet az írónő a folyamatos idézésre:
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Ha Isten ecsetre szánja, ő festi meg a Guernica-t, tehetetlen reménytelenségét majd megírják az 
egzisztencialisták, bölcsője, ha senki se tudta, akkor is Mahler évtizedekkel utóbb létrejövő gyász-
dalaira17 ringott és Schönberg zenéjére, neki készült Bartók Mandarinja, Mrożek keze éppúgy az övé, 
mint Orwell utólag őt igazolt világa. Mindenki rokona, aki szintén ősznek látta a földet és istenarcú 
szörnyetegnek az embert.

A törekvés mindenesetre tiszteletet parancsol, hogy részint Vörösmartyt (mintegy kiemelve saját 
korából) a világ művészetének nagy 20. századi történései közé sorolja; néhány versét, ezúttal 
az Előszót meg az Embereket olyan kontextusba helyezi, mely valóban az alapvető egzisztenciális 
ellentmondásokat tematizáló műalkotások gyűjtőhelye. Amennyiben eltekintünk attól: vajon egy 
költő besorolása pusztán tematikai–eszmei egyezésektől függ-e, elgondolkodtató Szabó Magda 
szempontja, a modernséghez közelíti a Vörösmarty-életművet, olyan alkotásokhoz (nagyrészt), 
amelyekben a diszharmónia, a hagyományos formák szétesése jelzi, hogy az ellentmondások nem 
oldhatók föl, nem szintetizálhatók, nem vezetnek megnyugtató záróakkordhoz, már csak azért 
sem, mivel az említett Schönberget követőleg nem a belátható és kiszámítható tonalitás szerint 
rendeződnek el a hangzatok. Hogy azon a nyelven, amit romantikusnak szoktunk nevezni, meg-
szólaltatható-e a 20. század diszharmóniája, akár kétségesnek is mondható volna, ha nem tudnánk, 
hogy a már más összefüggésekben emlegetett és a romantikus zene univerzalitását a maga módján 
megvalósító Liszttől is vezetett út az atonalitás irányába. Időskori zongoraműveire hivatkozom 
(Csárdás obstiné, Csárdás macabre, Szürke felhők stb.), amelyek legalább annyira eltérnek a magyar 
rapszódiáktól, mint az Előszó, A vén cigány Vörösmarty romantikus ódáitól, a Liszt Ferenchez nyelvi 
zenéjétől.18 Az atonalitás és modernség markánsabban is megfogalmazódik Szabó Magdánál:

 
…mikor harmóniája álhangfalai mögött, akár Bartóknál, már a biedermeier idején megszólal az 
egyszerre nemzeti és ugyanakkor nemzetközi atonalitás, s a forma külső bravúrjára belső formabon-
tás cáfol. A szikár szerkezetben fülünk hallatára vész ködbe a tiszta csengés, amit a mesteri ritmika 
megőriz, az már nem saját sírját nyomozza, hanem a nemzetét…
 

Talán a Triglif címen összefoglalt magyar költőportrék bemutatása kínál magyarázatot a sok utána-
gondolást igénylő állításokra. A három, eltérő időben készült Vörösmarty-verset fogja össze Szabó 
Magda, mintegy ciklust alkotván belőlük, lényegében a költő-(ön)kép változásai adnák a külső 
keretet, s ezen belül valósul meg az egyes versek egyediségének bemutatása. A magyar költőről azt 
állítja Szabó Magda, hogy „esztétikai-poétikai helyzetdalremeklés”, az indokok között ez látszik a 
talán legmeglepőbbnek, ezért(?) a legfontosabbnak: „úgy zseniális, hogy érzékelhetően maga is 
szórakozik alkotás közben, a tragikus álarc mögül kimosolyognak a játékos költői kellékek, gyorsan, 
mielőtt még belepusztulunk, jöjjön egy ütemnyi triangulum, a könnyek mellé egy kis muzsika.” 
Ne süssük az írónő előadására az elsietettség vagy az önkényesség bélyegét, az viszont hiányolható, 
hogy szövegelemzéssel nem bizonyítja vershallása méltányolhatóságát. (A végletesség hajolna 

17 Vajon az ötödik szimfónia gyászindulójára gondolt-e az írónő vagy a Friedrich Rückert verseire komponált Gyer-
mekgyászdalokra?

18 Erről részletesebben Fried István, A romantikus művész, Dunatáj, 1986/3, 46–51; Fried István, Hírhedett zenésze 
a világnak, Tiszatáj, 2011/10, 41–49.
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át groteszkbe? a „dali bér” elmaradását ellenpontozó gesztus?) Talán az szolgálhat tanulságul, 
mily közel látja a Vörösmarty-verset a zenéhez általában, mily alkalmasnak vél zenei eszközö-
ket: a rózsaszerelem s a lányka haja? (adott esetben az ütemnyi triangulum felhangzását), hogy 
helyzetet, érzésállapotot, költői tárgyat érzékeltessen, s ezáltal az akusztikus elemeket értékelje 
föl Vörösmarty lírájában. Amennyiben fejtegetésemben volna elfogadható, talán ezen a vonalon 
haladhatunk tovább. Nevezetesen arrafelé, ahol a látásérzéket a hallásérzék egészíti ki, és a meg-
ismerést/felismerést/ráismerést elősegítendő a hangi elemek (amelyekbe a ritmika belejátszhat) 
fokozott igénybe vétele járul hozzá a Szabó Magda által feltételezett kisciklus megalkotódásához. 
Közbevetem: összegyűjtésre érdemes, hány különféle helyzetben, mily eltérő vonzáskörben zeng 
föl a Vörösmarty-életműben a „szózat”, legismertebben verscímként, ám epikus költeményben 
és lírai változatban a szó hangzatosabb, nem pusztán messzire ható, hanem több jelentéssel, zenei 
tartalommal rendelkező továbbképzett alakjaként hívja föl magára a figyelmet, megszólaltatván 
egy emelkedettebb tónust (mintegy ódába kívánkozót) és ennek zenével érintkező formáját, nem 
kommunikációs eszköz, hanem a kinyilatkoztatástól a távolba érő üzenetig, a nyomatékos híra-
dástól annak ünnepies/ünnepélyes kimondásáig ívelő, hangalakjánál fogva zengő tónusú főnév, 
mely önmagában képes arra, hogy akár a rendkívüli megszólalás érzetét keltse. Erősítő példaként 
a Csongor és Tünde harmadik felvonásából egy rövid rész, amelyben Csongor szól Tündéhez: „Oh, 
de már ha tiltva van, / Látnom rózsaréveit / Szózatodnak, hallanom hagyd / Szívbetöltő hangjait.” 
(Az erőteljesebb és gyöngédebb, az egyetemesebb és a személyesebb ellentétesnek tetsző egy-
beértését mondja vallomásos kérésként Csongor.) Az már csak ráadás, hogy az 1844-es Hymnus 
köznévként nevezi meg, ami korábban felhívás, megszólítás, a hang felerősítése volt: „Add, hogy 
megértsük a nagy szózatot…”

A Triglif másik két darabja, Az ifjú költő meg a Fogytán van napod elemzése eltekint a zene bevo-
násától, jóllehet a Vörösmarty költői lényegét meghatározó atonalitás az utolsóként említett versre 
is vonatkoztatható volna (ha abban a csupán sejthető, ám meghatározhatatlan értelemben élünk 
a zenei terminussal, melynek feltehetőleg nem a zenetörténetben jól ismert szerepe párosítható 
Vörösmarty költészetéhez). Ezúttal azonban pusztán annyit kapunk a hazafiként is helytálló költő 
jellemzéséből, hogy „Vörösmarty magasra emeli a vers rembrandti mécsesét”, ezáltal nem szenved 
kárt a törekvés, „hogy a század legmodernebb alkotója” értelmezői segítséggel visszataláljon az 
európai művészi kontextusba. Elismerve, hogy Szabó Magda nem Vörösmarty-monográfiát írt, az a 
magyar romantika-kutatókra várna, hanem azokra a metszéspontokra világít rá, melyeken találkoz-
tatható a Vörösmarty-életmű meg az európai művészet, valamint innen szemlélve-szemléltethető 
a festészet és a zene felé nyitható Vörösmarty-líra, oly művészek bevonásával deríthető – Szabó 
Magda feltételezése szerint – világosság, akikre ebből a költészetből a „XX. századiság” 19 néhány 
fontos jegye ráolvasható volna. S ha már akadt értekező, aki az avantgarde felől20 indulva kísérelte 
meg feltárni a Vörösmarty-lírában rejtőző hatástörténeti potenciált, Vörösmarty és a kevéssé kortársi 
zene esetleges összefüggéseit Szabó Magda célozta meg.  S ez még akkor is méltánylandó, ha nem 
minden esetben kerülte el az efféle ötletek hitelesítésének kockázatait. Már csak azért sem, mivel 

19 Huszti Mihály, Vörösmarty az újabb ízlés tükrében: A költői világkép Vörösmarty és Ady költészetében, Bp., szerzői 
kiadás, 1935. A fölvetett problémák megérdemelnék a korszerűbb feldolgozást.

20 Kappanyos András, Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja = Vörösmarty és a romantika, szerk. Takáts 
József, Pécs, Bp., Művészetek Háza, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, é. n, 149–157.
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előadásából nem tetszik ki, hogy irodalmi és zenei elemzés más-más terminológiával munkálko-
dik, adódhat probléma, ha olykor felületes analógia-keresés helyettesíti a szakmai szempontok 
érvényesítését, hiszen ugyanaz a jelölés, kifejezés messze nem ugyanarra vonatkozik irodalomban 
és zenében. Ugyanakkor az sem kétséges, hogy épp a romantika igyekezett azon, hogy az elmúlt 
századokban kialakult szemléletet, mely a művészeti ágak között létező távolságokat áthidalhatat-
lannak hirdette, cáfolja. Igaz, ami Schumannak zenei kritikáiban sikerült (kettős tehetség lévén, 
aki a zenei és az irodalmi műfajokban egyként jártas, azokon mélyen értő kritikus fejével egyszerre 
tudott gondolkodni),21 nem bizonyosan látható rá (vagy: inkább egy kötetlen esszé segítségével 
vázolható föl a megannyi tetszetős és meggondolkodtató tézis) arra a költőre, adott esetben Vörös-
martyra, akinek zenei iskolázottságáról és általában zenei érdeklődéséről vajmi keveset tudunk. 
Ehhez csak annyit, hogy az 1837-ben megnyílt pesti Magyar Színház (utóbb Nemzeti Színház) 
prózai előadásainak kritikusa volt Vörösmarty, az operaelőadások bírálata Toldy Ferencre maradt. 
Mindazonáltal mégsem reménytelen vállalkozás, ha a Szabó Magda-kötet felől érkező bíztatást 
felfogva a Vörösmarty-líra/epika/dráma zeneiségén gondolkodunk. Már csak azért sem (noha  –   
megismétlem – nem ismerek olyan adatot, forrást, amelyből következtetni tudnék arra, hogy 
Vörösmarty hangversenyt vagy operaelőadást látogatott, és akár némi „komoly”zenei műveltséggel 
rendelkezett volna), mivel romantikus „áttörésé”-t akár totálisnak lehetne minősíteni, s ez egyrészt 
egy új versnyelv kialakításában érhető tetten (elmondható: ugyanúgy „európaizálta” e nyelvet, mint 
Puskin az oroszt) , másrészt a nyelv oly teherbírásának próbáiban érzékelhető, amely a korábban  
emlegetett akusztikus fantázia nyelvre fordítását tette lehetővé.22 S ha újólag arról lehetne töprengeni, 
mennyit ismert Vörösmarty az 1820-as évek közepére már több nemzedék kibontakoztatta német 
és angol romantikából, nem elsősorban a teoretikus fejtegetésekből (azokból néhány idea eljutott 
hozzá, ha néha közvetetten, magyar értekezők, Teleki József, Toldy Ferenc tanulmányai révén), 
hanem (következzék egy névsor-olvasás), Wordsworth, Shelley, Keats, Novalis, illetőleg a franciák 
közül Lamartine, Hugo verseiből, epikájából, arra ismét nagy valószínűséggel azt a választ adhatjuk, 
hogy vajmi kevés. Igaz, hogy levelezése erősen töredékesen maradt fönn, és a Tudományos Gyűjte-
mény szerkesztőjeként a leginkább egy német folyóiratot forgatott (Das Ausland, az innen átültetett 
írásokat a kritikai kiadás közli),23 elmondható, hogy Vörösmarty azokhoz a kelet-közép-európai 
kortársaihoz hasonlóan hajtotta végre a romantikus fordulatot, akiknek szerencsés–szerencsétlen 
életük folyamán volt alkalmuk tanulmányozni a német–angol–francia romantikát. Hadd tegyem 
gyorsan hozzá, hogy a nyelv és a zeneiség problémakörét viszont még kortársaihoz képest is 
merészen fogta föl, nemcsak verseinek „zenei” effektusai a figyelemre méltók, hanem egyáltalában 

21 Ernst Lichtenhahn, Die Bedeutung des Dichterischen im Werk Robert Schumanns: Dissertation zur Erlangung der 
Würde eines Doktors der Philosophiae, Basel, vorgelegt der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität 
Basel, Musikwisschenschaftliches Institut, 1974. Ismeretes, hogy Schumann megosztotta kritikusi énjét, ennek 
megfelelően három személyt szólaltat meg, egy ábrándosabbat, egy szigorút és egyet, aki közvetít, s ha szükséges, 
szintetizál. Kreisleriánája E. T. A. Hoffmannra utal.

22 Fried István, Vörösmarty Mihály, a nyelv művésze, Tiszatáj, 2002/1, 74–83.

23 Vörösmarty Mihály, Vegyes prózai dolgozatok (1826–1841), s. a. r. Bodolay Géza, Horváth Károly, Bp., Aka-
démiai, 2000. A madár-tematikához vö. Stagnelius-fordítását: 223–225, témánk szempontjából kuriózum köl-
tőnk rövid ismertetése: [Útmutatás a fortepiano helyes használatára], 237–238. Nem tudható, mi késztethette 
Vörösmartyt ennek közlésére.
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az a tény is különösen fontos, ahogyan nyit a társművészetek felé. A már futólag említett adatot 
ismétlem: arra az eddigi Vörösmarty-kutatás is rámutatott, miként valósítja meg költőnk az antik 
mesterekkel az aemulatiót, nyilván nem teljesen függetlenül a magyar fordításoktól, hogyan épít 
be versébe hangutánzó effektusokat, illetőleg miként szolgáltat példát részint az ekhphrasisra, 
részint eufonikus megoldásokra, részint arra, hogy a zene, a dallam születését a nyelv születésével 
kapcsolja egybe. S ezen túl: párhuzamokkal és ellentétekkel élve, mint él akusztikus lehetőségekkel, 
hogy zenei hangzatokat reprodukáljon. Előzetesen egy kevesebbet hivatkozott példa meggyőzőnek 
bizonyulhat tételem igazolására. A Cserhalom24 csatakezdetének auditivitását emígy oldja meg:

Két részről riad a kürt és csendülnek az ércek,
Vad recsegések után ösvény szakad a levegőben,
S öszveveszett hangok zavarékát hordja visítva…

Aligha túlzás állítani, hogy a hangszeres zenével (riad a kürt) induló küzdelem zajzenévé válik, amely 
a véres, ember ember elleni harcnak, öldöklésnek akusztikus párhuzama. S ha az első sorban még 
„csendülnek az ércek”, nemigen kellemes érzetet keltve, a második sor már arról számol be, hogy ez 
a harc mindent áthat, a kürt (harci) riadója belevész a fegyverek zajába, az ismerős dallamot „zava-
rék” váltja, az összeveszett hangokba (kimondatlanul) belevész minden, ami zenének, dallamnak, 
érccsengésnek volna mondható. Anélkül, hogy „önállósulna” ez a zajzene, a Vörösmarty-nyelvben 
feltárul a zenétlenség, a zenétől megfosztódásnak élménye. S hogy ez nem véletlen és egyszeri 
rátalálás, nem ráhibázás az elszabadult kakofónia és a harc együttes megjelenítésére, arra az Egerből 
hozható újabb idézet. Szinte másról sincs szó, mint erről a felzúduló hangtömegről, tagolatlan és 
a természetet rémülettel/rettegéssel eltöltő „zavarék”-ról. Olyan (költői) felismerésről, amely a 
nyelv lehetőségeit nem pusztán a romantika varázsos dallamai felé tágítja, hanem amelyben az akár 
alviláginak is tetsző hangok démonikus volta tör át, természeti katasztrófához hasonlatossá válva. 
Szabó Magda atonalitás-élménye talán efféle sorok nyomán lett a Vörösmarty-nyelv megkülönböz-
tető sajátosságává; jóllehet a magam részéről a romantika nyelvi „árny”-oldaláról szólnék. Arról 
ugyanis, hogy a bevégezhetetlenség, a végtelenség nem pusztán az ember vágyaira, lehetőségeire 
vagy a megszólalás természetére vonatkozik. A nyelv megkísérli megjeleníteni, „fölzendíteni” (és 
csak megkísérelni képes) ezt a végtelenséget átható viharos zűrzavart, amelytől azért a megfelelő 
távolságban ott rejtőzik az elbeszélő, aki szemléli, figyeli a tombolásnak, e szinte ellenőrizhetetlen 
nyelvi áradásnak fékezhetetlen hangi erejét:

S ím egyszerre kibődültek táméntalan ágyúk
Egybecsapott felhők erejével, s a viharoknak,
Szörnyü hatalmával heves érczeik összedörögvén,
Nagy sokféle süvöltéssel kirohannak azokból
A por-emelte tekék, s amint a falba harapva
Még tova eltévedt hangjok bömbölve, ropogva
Bújdosik a völgyben, s dörejével ijeszti az alkonyt.

24 Vörösmarty Mihály, Nagyobb epikai művek II., s. a. r. Horváth Károly, Martinkó András, Bp., Akadémiai, 
1963. Az innen idézetteket a továbbiakban külön nem hivatkozom.
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Hiába antropomorfizálódik a természet, az idő, a hangok erősebbnek bizonyulnak, már csak azért 
is, mivel természeti erőket utánoznak, vagy azzá válnak, a szemlélő alig különböztetheti meg az 
emberek által működtetett harci gépek és a természet pusztító indulatát, a hangfestés, a hangha-
tásra törekvés nem csak ráadás az elbeszélésre. S ha az antikok (de Tasso is) csataleírásra, ostromra 
mintát szolgáltattak is, a romantizálás, a végletek ostroma, a szélsőséges hanghatás természeti erejű 
munkája Vörösmartyra maradt. S itt, ebben rokonítható azokkal a romantikus komponistákkal, 
akik hasonló „program” szerint akarták az ilyen típusú elbeszélést zenei alkotásba, viharjelenetbe, 
forradalmi etűdbe stb. foglalni (a korábbi előadás szerint: Liszt Ferenc szimfónikus poémáiból 
hallhatók ki a harc, a száguldás hangzatai).

Az érveléshez többfelől érkezik segítség. Szabolcsi Bence25 a melódia stílustörténetét felvázolva 
értekezik a romantika fordulatáról, jelezve azoknak a zeneszerzőknek hasonló attitűdjét a zenei 
hatásra törő, a zenei hangzásban a költői önértelmezés lehetőségét feltáró poétákkal, akikkel – más 
értekezői elgondolásokat idézve – Vörösmarty akár tematikai, akár eufóniás ajánlatait tekintve 
valamilyen rokonságot tart. Másképpen kifejezve: bizonyos költői önazonosítások/önazono-
sulások összefüggései közé pozícionálódnak Vörösmarty (fogjuk látni) hasonló „program”-jai.  
Az egyik fontos megállapítás, amit Szabolcsi Bencétől a romantikus dallamra vonatkozólag idézhe-
tek, eléggé általános ahhoz, hogy művészetközi jelentést tulajdoníthassak, ezáltal a költői nyelvre 
alkalmazhatónak is érezzem. „…a melódia mint statikus megoldás, mint álló, nyugvó, ívelő, épít-
kező vonal, nem elégít ki többé; a nyugtalanabb idegrendszer színt és mozdulatot keres benne, s 
lassanként színné, mozdulattá formálja.” Ennek szerves folytatásaképpen: „A dallam kilép önmaga 
keretéből, hogy felszökhessék az önkívület magaslatára, hogy túlkiáltson és túlsikoltson.” A Szabó 
Magda által jogosan kiemelt korai vers, A magyar költő eleve rendkívüli helyzetben mutatja be a 
vers hősét, „számkiűzött”-ségében, amint „Dalt zengedez és dala oly szomorú”. A ritmus fokozza a 
hanghatást (a nyitó spondaeust anapaestusok követik).  A továbbiakban nem egyszerű tematikai 
felsorolást kapunk, hanem a dal elszabadulni látszik alkotójától, „mozdulat”-tá lesz; a zengő aka-
ratától függetlenedik: „Olly édes-epedve [belcanto? F.I.] foly ajkairól, Hogy szikla repedez hegy 
ormairól”. A dal történelmi reminiszcenciákat, hazafias tematikát hoz elő, melyet párosít a szerelmes 
énekkel, „S míg a dal epedve foly ajkairúl, / Bús éjbe az arcz, szeme könybe borúl”. A „fő téma” 
visszatér a kezdő strófához, mintha zárt számként funkcionálna egy dalműben. Az átvezetés az 
ifjú énekes száműzetését beszéli el, korán vagy későn jött, vállalására nem érkezik visszhang, a dal 
a semmibe cseng ki. Egy újabb kitérés az elbeszélőé (a hírhozóé), aki átveszi az ifjú énekes tónu-
sát, hanghordozását, azt a mélytűzű romantikát, amely érzelmet vetít ki a természetbe, kozmikus 
méretűvé fokozza a szerelmi, a hazafias, a költői keservet, s a „moll”-dallammal megszólaltatja az 
álomba alászállás motívumát,26 és dal–természet–álom–halál együttesébe vezeti a sortörténetet:

25 Szabolcsi Bence, A melódia története: Vázlatok a zenei stílus múltjából: Tanulmányok, Bp., Zeneműkiadó Vállalat, 
1957. Főleg: A romantikus dallam című fejezet, 198–218. Vörösmarty körmondatai, tirádái a Szabolcsi vázolta 
szempontok figyelembe vételével talán elemezhetők volnának.

26 Vörösmarty Mihály, Kisebb költemények II. (1827–1839), s. a. r. Horváth Károly, Bp., Akadémiai, 1960, 7–8. 
Az álom teszi lehetővé a szabad asszociációkat. Ennek romantizáló értelmezése: Gotthilf Heinrich Schubert, 
Die Symbolik des Traumes = Theorie der Romantik, 120. Az álomképi nyelvről: Traumbildersprache, 121.
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Vagy zengj, de magadnak örömtelenűl,
Hol vad sas az éjjeli bérczeken űl,
S a bús dali bért
Tűzd árva fejedre, az árva babért. […]
„Född, vad fa! Örökre az ifju nevét,
Kőszikla! Te zárd kebeledbe szivét,
S tán csendes az álom az élet után,
Zengd álmait éjiden oh csalogány!” 
Szól, s nyugszik azóta vad árnyak alatt,
Hol farkas üget, az őzfi szalad,
S vészekkel üvöltve jön a nap elé,
Villámokat ontva megy ágya felé.

Kissé zavarba hozó az utolsó négy sor, részint a távoli utalás az európai romantika emblematikus 
jelentőségű madarára, a csalogányra,27 amelynek utóélete Vörösmarty lírájában rétegzi a költővel/
költészettel azonosított csalogány-képzetet, részint a halálba térést éneklő körül elkomoruló termé-
szet ambiguitása (az őzfi ugyancsak idegen „test”-ként ékelődik be), a vészek és villámok „kisfaludys” 
tájában elnémul a költő, „üvöltve” szólal meg a természet, a költő hangja szinte belehal. A záró kép, 
a finálé (andante maestoso?) mégsem gyászinduló, ritmusa nem „pontozott”, inkább visszamondja 
az előző versszak vad tájképét, és a jelenetet a költőiségbe (zeneiségbe) emeli (szintén) vissza. Az é- 
des-epedő dalnak aztán az elnyugvó-elhalkuló táj lesz párhuzama, az álomi is zeneivé, dallammá lesz, 
melyet – ki, mi más? – a csalogány énekel ki, a halál-csönd békéjében leli meg ki-ki a maga helyét:

  
De feljön az ormokon, a teli hold,
Csillagseregével az éjbe mosolyg.
Oh ifju! Mi álmod az élet után? 
Szép álmokat énekel a csalogány,
S már nem fut az őzfi, az ordas eláll,
S ott szendereg a vihar—álmainál.

A romantikus komponista – hivatkozva Szabolcsi Bencére – nem áll távol a költészettől, Schumann 
nagy dallamait akképpen jellemzi, hogy mögöttük „állandóan ott érezni a beszéd, a dikció, a szavalás 
lüktetését (C-dúr fantázia, A-moll zongoraverseny, Esz-dúr zongoraötös, Abendlied stb.).”28  Hogy újra  
egészen közvetlenül Vörösmarty közelébe érjek, Szabolcsi Bencétől mély egyetértéssel idézem ama 
tézisét, miszerint a „nyugati” (német, francia) romantikus zene felújuló fázisába lépett, hogy az euró-
pai peremvidékről zeneszerzők érkeztek (Chopin és Liszt Párizsba), ez jogosít föl engem, a magam 
kutatásain kívül, hogy ezt a költészetre is kiterjesszem: a déli szláv népek folklórja, hatása Goethétől 

27 Heinéé és az ifjú Vörösmartyé mellett már itt hivatkozom Keatsére és Lamartine-éra, Vörösmarty hatástörténetét 
tekintve Petőfi Sándoréira Hódosy Annamária, Petőfi három madata = Serta Pacifica: Tanulmányok Fried István 
70. születésnapjára, szerk. Ármeán Ottilia, Kürtösi Katalin, Odorics Ferenc, Szörényi László, Szeged, Pom-
peji Alapítvány, 2004, 249–260.

28 Szabolcsi, i. m., 208.
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Mérimée-ig és tovább, a lengyel (forradalmi) eseményekkel összefüggésben Mickiewicz műveinek 
megjelenése a német és a francia könyvkiadásban árnyalta az európai romantika irodalmait. S akik 
szűkebb körben működtek, és nem hivatkozhattak oly európai irodalmi befogadásra, mint a lengyel 
és később az orosz szerzők, mint a cseh Karel Hynek Mácha, a szlovén France Prešeren és Vörösmarty 
Mihály, nem pusztán a romantikus dikciónak adtak új színt és új mozgást, hanem a „klasszikus nyelv 
hangsúlyrendszerét” segítették felbontani azáltal, hogy „a maguk természetes anyanyelvét beszélték”. 
Az európai romantika lehetőségeit fokozták, az anyanyelv zeneiségét a nyelv által született dallammá 
bájolták. „A dallam – írja Szabolcsi Bence – még sohasem volt oly ingó, alakuló, pillanatról-pillanatra 
rezzenő, változékony tünemény, mint ezekben az évtizedekben. Itt a századközép melódiáiban válik 
legnyilvánvalóbbá a romantikus dallamosság időbeli, időben lélegző jellege, végtelen sóvárgása az 
után az „eltűnt, tündéri táj” után, mely Keats verssoraiban, Schumann sóhajtó arabeszkjeiben öltött 
először tapintható formát.” Mikor idáig értem az olvasásban, egy pillanatig azt hittem, a Csongor és 
Tündét jellemzi Szabolcsi Bence, hol a költő a különféle verselési formák, a spanyol trochaeustól a 
shakespeare-i blank vers-ig, rímes-népies strófaképlettől a nyugat-európai verselésig a zenéből köl-
csönzött motívum-szervezési technikával határoz meg szituációkat, hanglejtést, szereplői viszonyokat. 
Persze, a továbbolvasás sem térített el teljesen feltételezésemtől: „Schumann, Chopin, Liszt és Brahms 
dallamaiban – s itt már magukban a dallamokban – az ablak állandóan nyitva áll s már nem is nyílik 
máshová, mint a révületbe, az álomba, a múltba, a messzeségbe, életen és valóságon túli régiókba.29 
(Főleg Schumannra […] kell utalnunk, újra meg újra; mert ő az, aki romantikus költőtársaihoz, 
kor- és sorstársaihoz, Hölderlinhez, sőt Vörösmartyhoz hasonlóan merész és lázas dallamokkal idézi 
a múltat, az álmot és a messzeséget, egész életén keresztül.”)30

A magyar költő vázlatos bemutatásával errefelé igyekeztem célozni; Vörösmarty lírájának meg-
annyiszor lázas-látomásos dallamvilágát A hős sírjával demonstrálom.31 Furcsa ballada (vagy 
balladaszerű? Zsánerképnek csak nem mondhatnám) a Vörösmartyé: messze nem bizonyos, hogy 
amiről szó esik, valóban megtörtént-e, megtörténik-e, a sűrű hangzóság (is) elfedi az elbeszélést, 
az idő ritmusát a kürtszó fölzengései tagolják. Az álominak itt sem epizódszerep jut, a „gótikus” 
környezet és az árnyszerű hős az efféle balladák titkokkal teljességét reprezentálja:

Éjfélre a hős rideg álmainál
Felhangzik az őslaki bolt,
Kürt híja ki harczra az ősz daliát […]

E néhány sor szinte leltárát kínálja föl a romantikus szólásnak, ezt fokozzák a hangi jelenségek, az 
úttalan utakon talán csak a hangok jelölik az irányt:

A kürt tova és tova zengve rival,
Rémhangja betölti az éjt,
Megy bátran a hős csatagondjaival,

29 Uo., 215, 216–217.

30 Uo., 217.

31 Vörösmarty, Kisebb költemények, II., 135–136.
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Érezve veszélyteli kéjt,
Megy zordon utakban a hangok után:
Nagy messze körűle a puszta magány.

Nem marad szinte idő a kérdésre, miféle kürt hív csatára, miféle harcot kell az ősei kastélyából 
induló hősnek egyedül, puszta magányában(!) vívnia? S miféle küzdelem az, amelyről alig tud-
ható valami, csupán visszhangzik, s ha nem is lágy dallamokkal kecsegtet, hanem rikító zajjal, a 
történés, amennyiben valóban van történés, csupán az ősz bajnok auditív képzeletében játszódik 
le, hogy aztán a harmadszori kürtszólamot a kiegyenlítődés lassú mollja halkítsa a megbékélés 
énekévé:

S fölzengeni hallja a harcz moraját […]
Hall rémületes csatadalt
Kard, dárda zörömböl […]

Harmadszor a kürt riad és szomorún
Vég hangja bucsuzva kihal […]
A hír örök éneke zengi körül.

Minden mozzanathoz (tehát) a zene valamely „megnyilatkozása” fűződik, ezáltal, nem pusztán 
eszerint tagolódik az idő, hanem erősödik a hallucinatív elem, minek következtében „valós” és álomi 
(képzeleti) között oszcillál az előadás. Az időmérték ezúttal is alájátszik a fonikus elgondolásnak, s a 
szerkezetben oly szerep jut az ismétlésnek, hogy a történések látszatát keltsék, valahonnan valahová 
halad a beszéd, ám a strófák meg a ritmus ismétlődése visszafogja a cselekményt.

Szabolcsi Bence még egy, könyve rendkívül fontos helyén játszatja össze a költészetet meg a zenét 
(a dallamot), mottóul ugyanis két olyan verset (versrészletet) választ, amely éppen a társművészetek 
lényegi hasonlóságát hirdeti. Kiváltképpen Keats Ode to a Nightingale (Óda egy csalogányhoz) című 
verséből választott (és akár a madárszimbolikából, akár az angol romantikus költészet dallamából 
ismerős) versszak szinte kijelölte a költő/költészet zenére emlékeztetésének, zenéhez azonosu-
lásának tematikai és hangnembeli lehetőségei közül a leginkább elgondolkodtatót – a leginkább 
célra irányzottat; azt a verset, melynek rokonulása más európai irodalmak madárszimbolikájában 
szintén kiemelten jelentős csalogány-poézissel, a csalogány–költészet egymásra látására messzeható 
példával szolgált. Vörösmarty számára is, noha egyrészt kevéssé valószínűsíthető, hogy eljutott 
hozzá ez a Keats-vers (akár közvetve), másrészt a maga csalogány-élményét mintegy szétosztotta 
különféle műfajú, de a lírai megszólaláson belül maradó versei között.  Mielőtt az európai irodal-
mak két, fontos csalogány-verséről szólnék, segítségül híva Lilian Furst szuggesztív elemzését,32 
nem kitérőképpen, éppen ellenkezőleg, csupán máshonnan közelítve, egy Heine-versről szólnék,33 
amely ma már elválaszthatatlan Mendelssohn jellegzetes, „édes-epedő” dalfelfogásától, ugyanakkor 

32 Lilian Furst, Romanticism in Perspective: A comparative study of aspects of the Romantic mouvements in England, 
France and Germany, Macmillan, London, Melbourne, Toronto, St. Martin’s Press, New York, 1969, főleg: 191–
193, Shelleyről és Wordsworthról: 52–63, 69, 169–170.

33 Heine, i. h.
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egy versen belül hozza létre a romantika szókincsét igénybe véve a zenévé lett költészet alaphely-
zetének különféle kapcsolódásait, amelyek egyúttal a romantika költői terminológiájának zenei 
megfeleléseire emlékeztetnek (Szabolcsi Bence értelmező leírásaira utalok).

 Auf Flügeln des Gesanges   A dal szárnyára veszlek,
 Herzliebchen, trag ich dich fort,  úgy viszlek el kicsim,
 Fort nach den Fluren des Ganges.  a legszebb rétre vezetlek,
 Dort weiβ ich den schönsten Ort.  a Ganges tájain. 
       (Ford. Lator László) 

Ami történik/történhet, a szerelmes csak arra vállalkozhat, amit a dal tud, amire (csak) a dal képes. 
Nincs más erő, mint a dalé, nem létezik oly segítség, amely az elvágyódást tetté formálhatná, a 
közeliből, a jelenlévőből a távoliba juttathatná. Méghozzá nem akárhová: az 1820-as esztendőkre 
német irodalmi „topos”-szá vált Indiába. Mindezt a rímek teszik nyilvánvalóvá, a „Gesanges” meg 
a „Ganges” között nem akármilyen a megfelelés, a Gesanges magába foglalja a Gangest, mint 
amiképpen a fort az Ort-ot34  a távoli a helyet, ahová eljutás a vágy tárgya, mely a dalban benne 
foglaltatik. Így a dal nemcsak kizeng egy érzelmet, hanem maga az a távoli hely is, amely befogad-
hatja az odavágyókat. A továbbiakban körvonalazódik ama legszebb hely, immár a dal hangzása 
közben létezővé varázsolódva: 

  
 Dort liegt ein rotblühender Garten  Ott szelíd holdsugárban
 Im stillen Mondenschein;   virágzó kert susog,
 Die Lotosblumen erwarten  Rád nővérükre várnak
 Ihre trautes Schwesterlein.  A lenge lótuszok.

 
A dal nem a nagyra törés, a hősi elszántság művészete, hanem a világ leképeződéséé, meghitt 
keretek közé tömörítéséé; és bár nem felejthető a távoli vidék varázzsal teljes különössége, a belé-
pés ebbe a világba, mivel nem felejthetően a dal által történik, a ráismerést, az elképzelten igazi 
otthonivá elismertet segít körvonalazni. A színekben pompázó kert s a békés holdsugár mintegy 
komplementer jelenségek.

A következő két versszakban lelkesül át ez a messzisége ellenére oly hazai világ, a kerti intimitás 
úgy része a mesének, hogy élővé és meglepetéssel telivé szemléli/szemlélteti a virágokat lenn, a 
csillagokat fenn, a békés-okos gazellákat itt, a szent folyamot ott. A záró versszak az álomiba transz-
ponálja a dalban találkozó, a dal által egymásra találó szerelmeseket:

  
 Dort wollen wir niedersinken  Leheverünk a gyepre,
 Unter dem Palmenbaum,   hol pálmák árnya ring,
 Und Liebe und Ruhe trinken.  s álmodjuk mind örökre
 Und träumen seligen Traum.  Szerelmes álmaink.

34 Heinénél a fort ismétlése hasonló Keats versében az away ismétléséhez: az elvágyódás jelzései, Keatsnél a forlorn 
az elveszettségre utal.
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A megálmodott dal vagy az álomban sem szűnő ének (Csongor és Tünde záró éneke) a dal által léte-
sülő boldogság, mivel csak ott létesülhet a hangzássá lett világ, amelynek jelképe több romantikusnál 
a csalogány, mindez a műfajok kiválasztottjává fokozza a dalt, mely ekképpen a művészetköziséget 
gondoltatja el, sürgeti a költészet zeneivé válását. Nem pusztán arról van szó, hogy a zenei műfa-
jok közé ékelődik (például) a ballada, a poéma, zongorán szólal meg Lisztnél a Petrarca-szonett, 
Schumannál Manfrédnak zenei portréja lesz, és megfordítva, a vers a hangi élmény visszaadására 
törekszik, mintegy számot ad a zene kínálta élményről, mindenekelőtt arról, hogy a romantikus 
dalban a zene meg a szöveg egyenrangú, dalciklusok születnek (Schubertnél, Schumannál), melyek 
történetet beszélnek el, az irodalomban pedig a csalogány helyettesít(het)i a költőt/költészetet, a 
találkozás a zeneiséggel a költészet státusának átértékelésére késztet. Egy vers (de akár egy szónok-
lat) jóhangzása az antikok óta igénye a poétikának, retorikának, a hanghatással élés, a hangfestés 
szintén ismerős az antikok óta. De a romantikus költő nem éri be ennyivel, noha nem tartózkodik 
efféle „eszközök” igénybe vételétől sem (a Zalán futásából és máshonnan számos példát gyűjtött 
össze a Vörösmarty nyelve típusú, stilisztikai kutatás). Ám Vörösmarty éppen azt kísérletezi ki 
(elődeihez és kortársaihoz hasonlóan), miként nyitható ki a költészet a társművészetek előtt, miként 
írható egymásba vers, képzőművészet és zene. Arra a kutatás már célzott, hogy a Zalán futásában a 
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pajzsleírás mennyit köszönhet Achilles pajzsának, feltétlenül hozzáteendő, hogy a Széplakban leírt 
pajzsok az ekhphrasisnak újabb változatát prezentálják; a lírai költészetet tekintve pedig a magyar 
irodalomban nagy valószínűséggel Vörösmarty az első, aki „egy kép alá” ír egy verset, nemcsak 
azt mondja el a vers, ami látható, hanem azt is, ami hozzágondolható – és ami hallható. Az Árpád 
emeltetése befejező sorait idézem ennek szemléltetéséül: „S a bús csendbe merült országok puszta 
határát / Napkelet ifjainak dobogó paripái tiporták”.  A tiszta dactilusi sor párhuzamát szintén Vörös-
martytól idézhetném (a zene bűvöletes erejét elővarázsló sorból): „és te sodorj sipot a sok szózatu 
hangabokorból.”, nem oly távoli előzményként az Aeneis nyolcadik énekének sora: quadrupedante 
putrem sonitu quatit ungula campum (Baróti Szabónál: Tördelik a dobogó paripák körömökkel 
az ösvényt) – Babits Vergiliusszal szemben Vörösmartynak adja a pálmát.35

Az európai romantika akképpen váltja az előző korszakot, hogy tág lehetőséget biztosít a 
rendkívülinek, amelyet nem domesztikál, hanem meghagy rendkívüliségében, mint változatot (a 
hagyományoshoz és más rendkívüliségekhez képest). A hagyományos formák szétoldása a zenében 
és az irodalomban párhuzamosan történik; már említettem Lilian Furst monográfiáját, ott olvasható 
idevonatkoztatható megjegyzés, amelynek példaanyaga Schumann gordonkaversenye és negyedik 
szimfóniája.36  Vörösmarty az 1820-as években olyképpen keresi a sokaktól várt nemzeti hősköltemény 
formáját, hogy a vergiliusi kereteket megtartva, sőt, az eposzi kellékekkel is bőségesen élve, a kor 
szóhasználatával élve „tündérezik” (itt még a tassói jelenlétet is jegyzi a kutatás), ám részint modern 
pszichológiát használva mélyíti el a hősök jellemrajzát (más epikus költeményekben úgyszintén), 
valamint a zenét szinte „láthatóvá” tévő, „cselekményes” eszközökkel világot létesítő történések moz-
gatójaként iktatja a sorok közé. Az európai romantikus irodalmak a hangzásnak eddig kipróbálatlan 
módját kísérletezték ki, számukra a madár-szimbolika tagadása annak az allegorikus-antropomorfi-
záló szemléletnek, amelyet évezredeken keresztül az állatmesék testesítettek meg, ezzel lemondtak 
a didaktikus „többlet”-ről, ember–állat azonosítása/azonosulása más költészeti síkon valósult meg.  
S még ott is, ahol arra gyanakodhatnánk, hogy egy hagyományos képzet munkál (a farkaslét azono-
sítása a szabad élettel), ott is jóval inkább egy romantikusabb-hősibb magatartás példájába ütközünk 
(ragaszkodva följebbi állításunkhoz, de Vigny A farkas halála című poémájára utalok). Ebben a 
viszonyrendszerben érdemes egy pillantást vetni a Lilian Furst által teljes joggal „kulcsversek”-nek 
tartott és bemutatott két versre, melynek párhuzamos elemzéséből a francia és az angol romantika 
eltérő karakterére, költő/költészetfelfogására és nem utolsósorban természetszemléletére következ-
tet. Az angol romantikát közelebb érzi a némethez, így állításai mindkét irodalomra vonatkoznak. 
Keatstől az Ode to a Nightingale (Óda egy csalogányhoz),37 Lamartine-tól Rossignol (Csalogány) című 

35 Vörösmarty, Kisebb költemények, I., 320. (Hozzáolvasandók Horváth Károly jegyzetei.)

36 Lilian Furst, i. m., 82.

37 Tanulsággal olvastam az alábbi műveket: Jeffrey Baker, John Keats and Symbolism, Sussex, New York, The Har-
vester Press, St. Martin’s Press, 1986, 134–154; Péter Ágnes, Keats világa, Bp., Európa, 1989, 247–254; Báthori  
Csaba, Örökké és egyszer ( John Keats, Ode to a Nightingale) = Uő, Egyszer a földön: Esszék, Bp., Napkút, 2015, 
271–302. Itt csak jelezni tudom, hogy a korai Ode to Apollo című vers költészettörténeti strófái közül a Vergili-
usról szóló közelíti a poétai szólást a zenéhez: Then through thy Temple wide, melodious swells / The sweetest 
majestic tone of Maro’s lyre.” The Poetical Works of John Keats, ed. H. Garrod, Oxford, Clarendon Press, 1958, 
429–430, a csalogány-óda: 257–260. Shelley, Egy mezei pacsirtához (To a Skylark) című versében (1820) – 
Kosztolányi Dezső fordításában – olvassuk: „Olyan vagy, mint a poéta, / ki elbujt valahol, / a föld körötte néma, /  
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versének konfrontatív bemutatására kerít sort az értekező, melynek során a közös téma elágazásai jóval 
lényegesebbnek bizonyulnak, mint az, hogy a költő/költészet meg a csalogány miként jeleznek eltérő 
világokat, eföldit és képzeletit; s mindez a versbe foglalt zene révén tárul föl, miként a fölemelkedés, a 
szárnyalás, Keatsnél igen hangsúlyosan, az elvágyódás motívumai hangzanak föl. A madárszimbolika 
olyan ódai alakzatot igényel, amely a klasszicista óda fenségesétől eltávolít, mivel a csalogány dala által 
teremtődik meg a megindító és a fenséges (Lamartine-nál: Ah ta voix touchant et sublime). Keats 
az emberi lét végességét állítja szembe a csalogány örök életével (immortal bird), Keats a képekben, 
képekkel jelöli (Furst szerint), amit Lamartine a szavakba öltöztet; ám mindkét költő a csalogány 
által zenévé lett megszólalásnak ünnepies, a földi léttől elvonatkoztató szépségét csodálja, mint amely 
többet képes elmondani (Lamartine-nál: égi ihletű) annál, amit valaha elmondtak. Keats versének 
hatodik versszaka az ember végesre kimért idejével szemben az időtlenség madarát ünnepli, amelynek 
énekét hallva/hallgatva lép be egy elképzelt történelembe:

Thou was not born for death, immortal Bird:
No hungry generations tread thee down;
The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown:
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad of Ruth, when, sick for home,
She stood in tears amid the alien corn;
The same that ofttime hath
Charm’d magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.

Te nem halálra lettél és irigy
idő rád nem tipor, örök madár!
Éji dalod mondhatlan rég sír így,
hány császár s bús bohóc hallotta már!
Oh épp ez a dal járta át talán
a Ruth szivét, állván az idegen
rozs közt, mikor síró honvágya fájt!
s mély vizek nyílt falán,
az örvénylő óceán-üvegen
talán e hang tár tűnt tündéri tájt. 
  (Ford. Tóth Árpád)

Keatsnél (is) megjelenik a faery land (mint Heinénél), versében éjszaka van, mint Lamartine-nál, 
kinél a csalogány dala kizeng az éjszakába (egyébként ő szólítja görög nevén: Philomêle, és ezzel 
Keatshez hasonlóan dalának időtlenségére utal). Keats többlete (talán), hogy szinte párhuzamos 
„történet”-té formálja a költő és a csalogány kettősét, a költészet láthatatlan szárnyai ugyan repítenék 

s merész-új szava szól, / azután az egész világ vele dalol.” Szerb Antal szerint Shelley „csodálatos vers-zenéjé”-vel 
ér el hatást, Keats pedig „festőiség”-ével. A világirodalom története, Bp., Révai, II., 241, 245.
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a költőt vágyától vezérelten, de a csalogány nem válik láthatóvá, csak hallhatóvá; mindaz, amit a 
költő mond (vagy gondol), nem juthat el a halhatatlan madárhoz. A Keats-vers utolsó strófája 
fájdalmas búcsúzás, melyet a tragikum közelébe sodor annak sejtése, hogy érzékei megcsalták.  
Was it a vision – döbben belé a kérdés, or a waking dream? (Látomás volt-e, vagy ébren-áldomás?). 
Nem érkezik felelet, csak a zene tűnik el, az álom meg az ébren-lét közötti állapot (határán?) nyitva 
hagyja, mi történt az éjszaka, hallotta-e valóban a csalogány dalát a költő, meghallotta-e a csalogány 
az ő panaszszavát; a zenébe oldott ének üzent-e számára valamit?

Ehhez képest Vörösmarty csalogány-verse (Csalogány, 1839)38 mintha gondolatilag igényte-
lenebbül szólaltatná meg az elveszettség, a megfosztottság énekét, a disztichonos „megoldás” a 
görögös-elégikus epigrammát idézi meg; és egyfelől nem rendelkezik Lamartine retorikust-fen-
ségest megképző versdallamával, mely megszólító és megszólított egymásra utaló helyzetében 
szemléli az éneklőt és a hallgatót; de nincs szó arról a személyes érdekeltségről sem, amely Keatsnél 
a fölzengő csalogányra figyelve tematizálja az e földre ítéltséget, a megszabadulásnak legfeljebb 
vágyba foglalhatóságát – és mindezzel szemben az élményt, amely a költői szónál ékesebb csalo-
gánydalból árad a sötétségben. Vörösmarty „őszi” verse a hiányé, a reménytelenségé, amelyet még 
a sejtés sem képes visszavonni. A csalogány dala legfeljebb az emlékezetben csendülhet föl, ez a 
madár is ki van téve a halandóságnak. A természet megújulhat, de a csalogányt nem kíméli a télbe 
forduló idő. A természet őszkora megfosztja a madarat bokrától, s ha a bokor a következő tavaszon 
kivirít is, a csalogányt már talán hiába várja. Az elbizonytalanító záró kérdésre éppen úgy nem 
érkezhet sehonnan sem felelet, mint a Keats-vers kérdésére. A Vörösmarty-vers beszélője kívül áll 
a versen, jelzői a szokványosak, szókincsét tekintve nem lep meg, a csalogányról (szemben más 
verseivel, illetőleg versrészleteivel) csak annyit tudunk meg, hogy hallgat. Mégsem állítható, hogy 
jelentéktelen lenne e vers. Tárgyszerűsége inkább visszafogott beszédről árulkodik, a verssorok 
metszetei mintegy előkészítés és kiegészülés ritmusának pontos megoszlását jelzik. S éppen ez 
a célra törés, ti. annyi hangzik el, amennyi feltétlenül szükséges, a valamiről hallgatás gyanúját 
ébreszti. Az első olvasásra megállapítható, hogy az elmúlás(ra ítéltség) verse; továbbhaladva, meg-
kockáztatható, annak figyelembe vételével, hogy másutt a csalogány „főművésznő”, „az erdő szíve”, 
a Mese a rózsabimbórúl című39 versben: „Midőn elő jön a kis csalogány, / S édes dalától fölzeng a 
magány”, mindehhez hozzávéve az európai irodalmi kontextust, talán a csalogány nemcsak hallgat, 
hanem elhallgat valamit; az elmúlás látványa némítja el? A csalogány sokféleképpen jellemződik, a 
szerelem, a költészet madaraként. Az ő hallgatása (talán leírható) a szerelemé, a költészeté, melynek 
térre és időre van szüksége, és mely ha elveszíti a teret (a levelét elhullajtott bokrot) meg az időt 
(őszre jár, tél közeleg), elnémul. De nemcsak elnémul, hiánya érzékelhetővé válik: „A csalogány 
hallgat. Hol erő, mely visszaidézze // Lengő bokrait és mennyei hangu dalát” (A mennyei hangú dal 
változata Lamartine-nál is megtalálható). A hallgató csalogány nem leli terét-idejét, hiába hallanák, 
ebben a versben dalához személyes – látható – jelenléte volna szükséges. Ezért visszaidézhetetlen.  
A Vörösmarty-vers hozzáad valamit a csalogányversekhez, mint ahogy a Madárhangok40 a szerelmi 
hűtlenségről daloló madara felülmúlja az emberi hangot:

38 Vörösmarty, Kisebb költemények II., 257.

39 Vörösmarty, Kisebb költemények III., 57–61.

40 Uo., 102–109.
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És annyi fájdalom van
És annyi kín szivén:
Embert megölne százszor
Illy gyilkos érzemény.

A csalogány éneke a teljes érzelem-megnyilatkozás hangja, abszolút líra, lehetne (talán) némi túl-
zással állítani. Olyat tud ez a csalogány, amit európai társai, formába önteni és kifejezni az emberi 
szóval kifejezhetetlent. Még egy részlet a versből:

Szakadj ki, lelkem, s zengj el mint dalom;
Mi vagy te más, mint hangzó fájdalom.

Így énekelt a cserje vad bogán
Az erdő szíve, a kis csalogány.

Az ének a tökéletesnek tetsző önkifejezés, amely nem riad vissza attól, hogy a végletességnek a dal 
alakját kölcsönözze. Mivel a dalban – Vörösmartynál – (láthattuk) nem feltétlenül harmonikus 
hangzatai zendülnek meg, hanem a fájdalom másképpen mondhatatlan „gyilkos érzeménye”; 
nem kizárólag az enyhülés, hanem olykor a vihar zenéje is. Annyi mindenképpen leszűrhető, hogy 
Vörösmarty belépett azok közé a költők közé, akik a madárszimbolika jegyében a dalszerűséget 
vagy az elégikus hangzatot újszerűen tolmácsolták, ezzel lírájukat a zeneiség romantikusan értett 
elemeivel dúsították föl. Arról azonban eddig nem esett szó, hogy epikájában nem egyszer arra 
vállalkozott, hogy a zene születéséről adjon számot, arra tegyen kísérletet, hogy egy átromantizált 
természet- és világszemlélet jegyében annak nyomába eredjen: honnan eredeztethető az a zene, 
amelyet epikájában fölzendít, s ezzel kapcsolatban azt is kutatja, miként fordítható (és lefordítha-
tó-e) költői szóra az egyes hangszereken megszólaló zene.

A Zalán futása41 első énekében alkotja meg Vörösmarty a maga változatát a Lehel kürtjére. Kro-
nológiai okokból nem utalhat a kalandozó vezérre, inkább a kürt „eredetmondá”-jának leírásával 
szolgál. Itt egy ősz tündérhez fűződik egy bájsíp megalkotása, ez magyarázhatja hangzását, a gyenge 
szülötthöz illő tónusát. Az újszülött él a lehetőséggel, megszólaltatja az ősz tündér ajándékát, s a 
szólam megfelel a hangszer „természetének”.

   
„egy ősz tündér lágy hangu dalokkal
Zengedező sípot nyújtott a gyenge szülöttnek”, akinek
   „bájos sípja

41 Vörösmarty Mihály, Nagyobb epikai művek I, s. a. r, Horváth Károly, Martinkó András, Bp., Akadémi-
ai, 1963. Az innen idézetteket külön nem hivatkozom. A szakirodalomban jórészt megegyezés van abban, 
hogy Wieland Oberonjának varázskürtje (mely Weber Oberon című operájában is megvan) számon tartan-
dó Vörösmarty motívumainak kontextusában. Ezúttal hadd figyelmeztessek Keats említett Apolló-ódájára, 
melyben az alábbi sor lelhető: A silver trumpet Spenser blows. Afelé irányítanám az érdeklődést, hogy nem 
az átvételek kimutatása tetszik lényegesnek, hanem (ezúttal) is az, miként gondolkodik Vörösmarty együtt az 
európai romantikával. Arnim és Brentano gyűjteményének (Des Knaben Wunderhorn) híre eljutott Magyar-
országra.
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Anyját lágy dallal tisztelte, s az ősz tavi tündért,
Énekeket mondott el a késő napnak…”

Egy idő után azonban Lehel elégedetlen lesz a tündéri ajándékkal.

„S kéré a tündért, hogy változtassa keménnyé
Sípja szelíd hangját…”

A Lehel keltette „zene” csak azért szólhat, mivel emberen—földön túli hatalmak gondoskodnak a 
zeneszerszámról. Így az a kettősség válik érzékelhetővé, amit az emberi és tündéri erő összjátéka 
teremt: a tündér lehetőségként bocsátja az ember rendelkezésére a hangszert, akinek meg kell 
tanulnia a hangzóvá tételt, a dallammá formálást. A hangszeren nem szólalhat meg akármi, csak 
ami a hangszer természetéből következik.42 A másik kettősség: a bájos síp és a hadi kürt eltérő 
lényegéből adódik:

  
s hadi kürtté lett a gyenge dalú síp,
Harsány most, és rettenetes hangjával, az égi
Dörgésként zeng táborokon, s vérharci mezőkön.

(Utóbb: „Fújja Lehel cifrás kürtét diadalmas ajakkal”.)

Lehel mindkét hangszer kezelését megtanulta, előbb a tündér ajándékával élt olyképpen, hogy a 
keletkező dallam a tündéri szellem sugalmazásait kövesse, ezután önállósulni kíván, a saját „kottájából” 
játszana, szolgálná és ösztönözné azokat, akik seregében elkötelezte magát. A bájsíp életre keltésével 
nincs más célja, mint a gyönyörködtetés, ezt kevesellve a szabad használat lehetőségét kéri a tündértől. 
Előbb szűk körben maradva az idilli környezethez illő énekben leli kedvét, majd csatlakozik a küz-
dőkhöz, a hangszer megváltozott formája, hangerőssége, immár nem dalt vagy éneket zengő szólása 
nem emlékeztet egykori „én”-jére. A zene felerősödik, az ősz tündér maga sem gondolta, miféle erőt 
hív elő ajándékával. Viszont egészen más zene születik meg, hogy az Álom lesz úrrá a Földön:

Ilyenféle, s ezer más képet tüntet az Álom
Lágy szöveten, mikor a nyugvókat elönti ködével,
Azt pedig a jó, vagy rossz színnel nyomja fejökre.
Most jöve s csendes dalt mormolt még távol az égben,
És hallék zúgása, miként a szirteken omló
Kis pataké, vagy az erdőé, mikor esti szelektől
Lassan meghajlik leveles feje s benne moraj kél.

Nem elég, ha Vörösmarty képi képzeletét emlegetjük, e fantázia a hangzóság változatainak széles 
„skálá”-jára is kiterjed. Általában megfigyelhető: a képek s a hangok „természetközeliek”, a jól 

42 Itt mutatható ki a közelebbi rokonság az Oberon által Hüon lovagnak adott kürttel, amelyet csak addig birtokol-
hat, amíg érdemesnek mutatkozik rá (Oberon szerint).
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ismertnek hitt, de legalábbis a romantika instrumentáriumából visszaköszönő természeti képek 
hol festőivé színesednek, hol hangjelenségként érzékeltetik különösségüket. A különösség jórészt 
onnan származtatható, hogy a megszokott valami szokatlanhoz idomul. Az érzékenység költé-
szetének Álom–álmodozás képzete egy mélabús képből emelhető ki (holdvilági ábrándozás és 
affélék), ez esetben Vörösmartynál a megszemélyesített, az eposzi masinériában mítoszi–allegorikus 
jelentéssel telített Álom bejárja az ismert helyszíneket, a szirtekről omló kis patakot, esti szellőtől 
érintett erdőt, ám azáltal, hogy részint hangképzetekkel kapcsolódik össze, részint az elbeszélő 
az ismétlődő történés (Álom esti megjelenése) részévé teszi, epizódként talál helyet a történések 
sorában, amelynek negativitása, ti. hogy ki-ki elnyugszik, elalszik, sosem lehet teljes, hiszen a hang-
képzetek még a nyugalom idején is (bármennyire is pianissimo) munkálódó életről árulkodnak.

A hangi képzetek egyetlen hangszerbe gyűjtése, egyetlen (sokféle) hanggá válása a Délsziget 
bájsípjának története. Ha valahol, itt elszabadulnak a dallammá sokáig válni képtelen hangok, 
míg megformálódik a bájsípon fölcsendülő zene, és a tagolatlanságból a tagoltság felé tart. Ezúttal 
már nem szükséges a tündéri beavatkozás, az ember maga formálja meg azt, ami majd hangsze-
rén megszólaltatható lesz. Beszédes, hogy a „gyermek” a tomboló-zabolázatlan természettől, az 
őshangot kibocsátó síp dühödt tulajdonosától szerzi meg a hangszert, mely eleinte az ő kezében, 
közreműködésével sem szelídül meg, nem válik zenévé, míg rá nem döbben arra, hogy a csak 
egyféle, torzult hangot, zavart okozó hangzást kibocsátani tudó hangszerbe össze kell gyűjteni a 
természet hangjait, és csak ez a (zenei) sokféleség, együtt/összehangzás, hogy a görög jelentésre 
emlékeztessek: ez a szimfónia lesz emberhez méltó zene, „dús hangú síp”.

  
És te sodorj sipot a sok szózatu hangabokorból… (Majd)

Héja pedig síp lett, ezt a szél vette magához,
Meglyukgatta s fölét beszegé pintyőke torokkal,
Szózatos és minden hangok hamar eltanulója
Lőn a síp…

Ezzel, a kronológiát és a műfajok „sorrendiségét” kevéssé tisztelő előadással jutottam el a Liszt 
Ferenchez43 című, sokat idézett-elemzett ódához, melynek egyik különössége, hogy legalább annyit 
szól ki a Liszt Ferencet ünneplő hallgatósághoz-kortársakhoz, mint amennyit Lisztről elmond. 
Élményköltészetnek csak megszorítással nevezhető, a nevezetes hangverseny után mintegy esz-
tendővel született meg az óda. Ami nem vitás: a vers Liszt Ferenc személyéhez köthető, Liszten 
keresztül az újtípusú előadóművészhez, aki nincsen feltétlenül egyetlen nemzethez kötve (Hírhe-
dett zenésze a világnak), aki Európa minden hangversenytermében otthon van (ahol megfizetik), 
s aki nyílt színre állítja művészetét, nem utolsósorban „technikai” tudását, sosem feledkezve meg 
az előadóművész szuverenitásának tudatosításáról. Ugyanakkor Liszt tematikailag újat hozott az 
európai művészetnek, akár Chopin (eleinte Liszt a magyar rapszódiákkal, Chopin polonézeivel, 
mazurkáival), ezt követőleg Liszt egyrészt programzenéjével, másrészt azzal, hogy zongorázásával (és 
zenedarabjaival) zenekari hatást volt képes előidézni, miközben még úti naplójának is zenei formát 
kölcsönzött. Ezzel szemben a sok kísérletezés ellenére (magán- és mássalhangzó számolgatásokkal 

43 Vörösmarty, Kisebb költemények III., 10–13.
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próbálkozván)44 talán valamivel kevesebb eredményt hozott annak „kimutatása”, mond-e valamit a 
vers a zenész-személyiségről, azon kívül, hogy „hangok nagy tanárja” meg „hű rokon”. Megszólal-e 
a Vörösmarty-versben valami, ami mégiscsak emlékeztet Liszt Ferenc zenéjére (hozzáteszem: nem 
annyira az 1840-től ismeretes magyar rapszódiákra, hiszen a Liszt-életmű értékesebb, máig ható 
hányada ennél jóval későbbi eredetű, így az a zongorára komponált „történelmi arckép” is, amelyet 
Vörösmarty emlékének szentelt). Az első olvasásra is kitűnik, hogy hányféle formában olvasunk a 
versben zenéről: dal, hang, ének, zengzet, zeng, zengő, zengj, zengesz, húr, zongorája, fuvolája, de 
ideszámítható: harc mennydörgése, rengedezzen, feldobogjon, feldobog, a jelzős szerkezetekből 
egyelőre ennyit: szilaj ének, diadalmi ének. A másik feltűnő eseménye a versnek: az ellentétek-
ben elgondolt előadás, ősök–unokák, haza–árulói, áldás–titok, gyenge–erős; „jó és rossz” között 
ingadozik a beszéd, ilyen szerkezetekben is, mint szív háborgatója–bánat altatója. Ez a szélsőségek 
között kilengő, ugyanakkor a versdallamból jottányit sem engedő versalkotás Liszt zenéjétől sem 
mondható idegennek, az 1840-től megjelenő magyar rapszódiák is végigjárják a lágyabb–lassúbb, 
majd viharos gyorsaságú, a befejezéshez közeledve teljes hangerősséggel, olykor extatikusan zengő 
(többnyire népies dalokból vett) dallamok „élet”-útját. Az oly Vörösmarty-szerkezetek, mint érez-
zük érverését, szenvedjük szenvedését fonikus eszközökkel közelítenek a zeneiséghez. Amely arra 
készteti a megszólalót, hogy hol az általánosba emelve („S a művészet fénylő csarnokában”), hol 
szinte a zenei hatást érzékeltetve („szellők fuvolája”, „andalító zengzet”) a kivételes alkalomhoz 
(ti. Liszt zenéjének versre fordításához) méltó szókincset és mondatszerkezetet mozgósítson. 
Miközben annak a romantikus nyelvnek hangvételével szól, amely az 1820-as évek elejétől, folya-
matosan gazdagodva olvasható össze a zenei romantika nyelvével. Ez az a rendkívüli, tág horizontú 
dallamív, amely a Vörösmarty-óda minden szakaszát, a sűrű felszólítások emelt tónusát jellemzi 
(„légyen hangod a vész zongorája”). S ahol inkább távolabbi allúzióra lehet gyanakodni, mint az 
erőteljesebb és csöndesebb szakaszok váltakozásával összefüggésben, vagy olyan megszemélyesí-
tések képivé alakításában, mint: „S férfi karján a meggondolásnak / Kél a halvány hölgy a méla bú”, 
akár a Szabolcsi Bence által körülírt romantikus dallam hatásmechanizmusaira gondolhatnánk. 
De még a Vörösmartyra oly jellemző jelzős szerkezetek, mint a kihalt vágy és az elpártolt remény 
gondolatisága is jól beleilleszthető a romantikus zenei elképzelésekbe, amelyek a felíveléshez és 
a csüggedéshez, a diadalérzéshez meg az apátiához egyként leltek hangokat. „Nagy tanítvány a 
vészek honából” – szólítja meg a vers Lisztet. Kell-e konkrét megfelelést keresnünk? Hiszen Liszt 
szerzeményeinek nem jelentéktelen hányada a vészek honából üzen. Vörösmarty ráérzett volna, 
hogy Liszt hangszere a „vész zongorája”?

Nemigen tudom következtetéssel lezárni töprengéseimet a romantikus zene és az irodalom, főleg 
Vörösmarty között létező vagy tulajdonított összefüggésekről. Inkább olyan gondolatot kockáztatok 
meg, hogy ezeken az összefüggéseken (és nem bizonyíthatatlan megfeleléseken) talán érdemes 
el-eltöprengeni. Párhuzamokról könnyebb értekezni, a zeneiség költői mibenlétéről nehezebb.45 

44 Tóth Béla, A vers muzsikája, Studia Litteraria 5, Debrecen 1967, 29–51.

45 Dolgozatom előzményei közé tartozik (saját Vörösmarty-tanulmányaim mellett) egy pécsi konferencia szerkesz-
tett anyaga: „Mit jelent a suttogásod?” A romantika: eszmék, világkép, poétika: Tanulmányok, szerk. Nagy Imre, Me-
rényi Annamária, Pécs, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 2002. A kötet elméleti-világirodalmi tanulmányokon 
kívül a magyar romantikáról szóló dolgozatokat is tartalmaz.
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