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a résztvevők). Pedig egy teljesebb és tágasabb tájékozó-
dás aligha lehetett volna kárára a magyar politikai köl-
tészet igazi történeti dimenzióinak a végiggondolása-
kor. S a 19. századi magyar költészet vonatkozó anya-
gának a felmérésekor sem szabad megelégedni Petőfi 
mechanikus emlegetésével : az 1830-as, 1840-es évek-
nek a politikához való viszonyát számos ponton cél-
szerűbb ugyanis Vörösmarty életművével szemléltet-
ni, mert az egy, Petőfiétől egészen eltérő lírai pozíciót 
és poétikát segíthet megragadni, ráadásul korábbi je-
lenség is (s e nemben természetesen Petőfi számára is 
mintát és elrugaszkodási pontot jelentett).

A vita számos érdekes és vitatható állítása közül most 
csupán egyet szeretnék kiemelni. Elek Tibor a követ-
kezőt mondta, miközben Bán Zoltán András nézete-
it vitatta : „S ha [Petri György – Sz. M.] valóban olyan 
nemzeti költő lenne, mint Petőfi és Ady (ahogy B. Z. A. 
állítja, szerintem inkább a nemzet egyik fontos költő-
je), akkor tudnunk kellene olyan verseket (ráadásul 
politikai verseket) sorolni tőle, amelyek éppolyan mé-
lyen beivódtak a nemzet tudatába, emlékezetébe (vagy 
amelyektől ez egyáltalán elvárható lenne), mint Petőfi, 
Ady versei...”2 Ennek a kijelentésnek ugyanis van egy 
alapvető szemléleti és módszertani hibája, ezért meto-
dológiai szempontból is igen izgalmas kiindulópontot 
jelenthet. Miközben ugyanis Bán Zoltán András eszté-
tikai állítást fogalmazott meg, Elek Tibor ezt recepció-
történettel vélte megcáfolhatónak. Petrinek a „nemzeti 
költő” státuszába való beiktatása ugyanis kánonizációs 
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Vörösmarty mihály

és a politikai költészet
Részlet egy hosszabb, Vörösmarty költészetéről szóló elemzésből

a politikai költészet mibenlétéről nemrégiben, 
az Élet és Irodalom 2011-es, 2012-es évfo-
lyamaiban folyt egy felparázsló, majd igen 

gyorsan elhaló vita. A kiindulópontot egy kortársi vers 
(Kemény István : Búcsúlevél) megjelenése adta, s a vita 
ennek megfelelően alapvetően a jelenlegi magyar iro-
dalom és a politika viszonyáról szólt, a kitekintések is 
legföljebb az utóbbi évtizedek jelenségeit érintették. 
Egy majdani kritikatörténeti elemzése korszakunknak 
aligha nélkülözheti ennek a jellegzetes és fölöttébb ta-
nulságos eszmecserének az analízisét ; jelen témánk, az-
az Vörösmarty szempontjából is vannak azonban fon-
tos következményei. Az egész polémia nagy vakfoltja 
ugyanis – ahogyan ez szinte minden jelenkori irodal-
mi vita kapcsán elmondható – a  történeti perspektí-
va szinte teljes hiánya, de legalábbis igencsak szelektív 
jelenléte és ötletszerű felidézése volt. Akadt olyan hoz-
zászóló is, aki kifejezetten azt állította : „Ám az iroda-
lomtörténeti perspektíva nem a legszerencsésebb válasz-
tás, ha a kortárs irodalmi folyamatok természetéről és 
a kortárs művek esztétikai értékéről szeretnénk valamit 
mondani.”1 Általában is másképp gondolom : az még 
egyetlen vitának sem ártott, ha a részvevői rendelkez-
tek valamiféle tágabb ismerettel. S éppen ebben a vi-
tában meg aztán végképp szükséges lett volna a törté-
neti előzmények némi ismerete. Hiszen itt – sajnála-
tos módon – az „irodalomtörténeti perspektíva” leg-
följebb Petri György munkásságáig terjedt (néhány té-
tova említés erejéig még Petőfi Sándort hozták szóba 
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kérdés, s Bántól aligha lehet elvitatni azt a jogot, hogy 
képviselje ezt az ízlést és az ezen alapuló álláspontot. Az, 
hogy Elek számára a politikai költő inkább másban tes-
tesült volna meg (írásának egy későbbi pontján ezt vi-
lágossá teszi, hogy számára Nagy Gáspár a mérce), ter-
mészetesen szintén képviselhető álláspont lenne, s ak-
kor a vita befejeződhetne ott és azzal, hogy eltérő sze-
mélyes kánonok állnak egymással szemben. Csakhogy 
Elek érve ebben a mondatban óhatatlanul alkalmatlan 
lesz állításának az alátámasztására (s ezzel persze rögtön 
diszkreditálja is azt) : az egy nem definiált, imaginárius 
közösség3 (az úgynevezett „nemzet”) „tudatában” való 
jelenlét Petőfi és Ady esetében sem spontán folyamat 
révén jött létre, hanem olyan intézményrendszerek (pl. 
az állami iskolahálózat és a központi tankönyvek anya-
ga) hosszas működése révén, amelyeket elsősorban nem 
a versek esztétikai potenciálja érdekelt, hanem ideoló-
giai vagy pedagógiai hatásosságuk. S nyilván sem Petri 
György életműve, sem az ő költészetét nagyra értékelő 
kritikusok nem felelősek azért, hogy ezen versek eseté-
ben nem működött és nem működik a propagálásnak 
ez a mechanizmusa. Egy deklaráltan politikainak szá-
mító költészet esetében alapvetően az irodalmi szöve-
gek egy jellegzetes használati módjáról van szó, amely 
működhet jól és rosszul : ez praktikus kérdés, s a politi-
kai költészet mint kategória nem értékminősítés, amely 
csak a legjobb (vagy éppen legrosszabb, kinek mi tet-
szik) szövegekre alkalmazható, hanem szerzői szándék-
ként, esetleg bizonyos verses szövegek intencionált je-

lentéseként ez a törekvés leíró értelemben is azonosít-
ható. S ezért is fontos (no meg a történeti távlat bővíté-
se érdekében is hasznos), ha hangsúlyozzuk : Vörösmar-
ty esetében különösen jól érzékelhető az a tendencia, 
hogy bizonyos versei politikai intencióval rendelkez-
nek – s ez életművének nem elhanyagolható hányada. 
Az sem tanulság nélkül való, hiszen ez lesz a saját ko-
rában erőteljes politikum sorsa általában is, hogy en-
nek a jelentősége egy idő után elhalványul, s ezt utó-
lag már jórészt csak filológiai eszközökkel lehet feltár-
ni. Ezt a kritikai kiadás – jó esetben – elvégzi/elvégez-
te. A valóságban persze számos ponton azért nem, mert 
a Vörösmarty kritikai kiadás harmadik kötete, amelyet 
Tóth Dezső rendezett sajtó alá, saját maga is erősen át 
van politizálva, ezért rendszeresen elrajzolta az 1840-
es évek politikai erőviszonyait s az ebből következő vi-
tákat. Ám ettől még számos Vörösmarty-versnek meg-
ragadható a politikai háttere – s ez a szövegek retorikai 
és poétikai működésében áll, s ennek bemutatása le-
het a legerősebb érv lehet ennek a költészetnek a poli-
tikuma mellett. (Csak közbevetőleg jegyezném meg : 
ne értsük félre, ez a 2011-es sajtópolémia voltaképpen 
burkolt kánonvita volt, s Elek Tibor is csupán saját ér-
tékrendjét kérte számon a szövegében megkonstruált, 
úgynevezett „másik oldalon”, kísérletet sem tett arra, 
hogy valamiféle szöveg- és kontextuselemzéssel érvel-
jen saját költői példái, például Nagy Gáspár mellett, 
így aztán nem is tűnt túlságosan meggyőzőnek az ál-
lítása, bármit gondoljunk is Nagy Gáspár jelentőségé-
ről és életművének maradandóságáról.)

Vörösmarty életművének van egy másik fontos ta-
nulsága is. A  rendelkezésünkre álló recepció adatai 
ugyanis eleve nem teszik megragadhatóvá minden eset-
ben egy politikai hatásra törekvő költői alkotás való-
di intenciójának a közösségi visszaigazolását (ez ismét 
Elek Tibor idézett szavainak a tükrében látszik igazán, 
hiszen emiatt nem lehet azt a bizonyos „beivódást”-t 
általános kritériumként számon kérni, egyébként a 20. 
századi magyar irodalom vonatkozásában sem), azaz 
a  legtöbb, amelyre egy irodalomtörténész vállalkoz-
hat, az a valószínűsítés : a korszak politikai nyelvének 
a nyomait lehet kimutatni bizonyos szövegekben, s ez-
zel lehet feltételesen megragadni a politikai intenciót. 
Hasonló módszertani problémáról Dávidházi Péter be-
szélt a vallási-bibliai szövegelőzmények kimutatása kap-
csán – hiszen ott is az értelmezés metódusában jelenik 
meg az az intencionált tartalom, amelynek hatását és 
egykorú felismerését semmiféle egyéb forrás nem teszi 
kétségtelenné : „Konkrétabban, s ezáltal már a vizsgálat 
legfontosabb eredményét is felvillantva : hogyan kerül-
tek e költeménybe [a Szózatba – Sz. M.] olyan bibliai 
érvelés- és szerepminták, amelyek jelenlétét a kortár-
sak még öntudatlanul felismerték, hatásukat a vers je-
lentésére, sőt egész működésére nézvést magától érte-
tődőnek vették, noha nyomaik az utóbbi mintegy száz 
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év mentalitástörténeti és politikai változásai során el-
tűntek az értelmezők szeme elől, s ma már csak a szo-
kásos irodalomtörténészi módszerek sajátos kiegészíté-
sével lehet föltárni őket ?”4 Dávidházi kérdésére a vá-
laszt grandiózus tanulmánya, s az ezt közzétevő köte-
tének egésze adja meg. Nem lehetetlen tehát a vizsgá-
lati mód bizonyos elemeinek az alkalmazása a politikai 
költészet esetében sem.

Vörösmarty kapcsán persze érdemes némileg más-
hová helyezni a vizsgálat fókuszát. Hogy az eltérések 
jobban megragadhatók legyenek, érdemes a politikai 
költészet kapcsán legtöbbet emlegetett 19. századi al-
kotó, Petőfi példájából kiindulni. Margócsy István tö-
mör meghatározása szerint : „Petőfi igazából talán ami-
att lenne nevezhető a magyar költői politizálás vagy ide-
ologizálás felszabadítójának, mert azt a szabadságot vit-
te be a költői megszólalás nyilvánosságának játékteré-
re, mely az általa megfogalmazott »Egy ember szól…« 
programjának egyediségét és közvetlen személyhez 
kötöttségét javallta, s minden konvencionális, egyén-
feletti vagy egyéniség nélküli megszólalást kárhoztat-
ni volt képes.”5 Margócsy kijelentése azért is igen ér-
dekes, mert ő Petőfit a politikai költészet szempontjá-
ból nem kezdeményezőnek vagy tetőpontnak tekinti, 
hanem „felszabadító”-nak, azaz egy már létező hagyo-
mány átértelmezőjének. Innen nézvést tehát Vörösmar-
ty különösen érdekesnek mutatkozhatik, hiszen a Pe-
tőfi számára is létező költői tradíció egyik fontos rep-
rezentánsának tekinthető, aki ráadásul más jellegű köl-
tészeteszményt képvisel. Nála ugyanis nem elsősorban 
a lírai én újraszituálására érdemes figyelni az ide von-
ható művek elemzésekor (bár ez is lényeges szempont 
lehet), hanem célszerű egy másik módszertan lehető-
ségét fönntartani.

Ehhez pedig a  legtöbbet ígérő metodológiai 
megfontolást a  politikai nyelvekre irányuló, újabb, 
kontextualista eszmetörténeti szakirodalom jelenti, 
amelynek vannak a magyar szakirodalomban is figye-
lemre méltó eredményei.6 Irodalmi szövegekre való al-
kalmazásukra eddig még viszonylag kevés kísérlet tör-
tént, de már talán itt is túl vagyunk az első lépéseken.7 
Egy történelmi korszak politikai nyelvének és az iro-
dalmi szövegeknek a kontrasztív vizsgálata arra a felis-
merésre épülhet, hogy az 1830-as, 1840-es évek poli-
tikai közbeszéde, a korabeli, legfontosabbnak számító 
politikai-közéleti problémák nyilvános megfogalma-
zásának módja egy olyan nyelvi közeget hozott létre 
(vagy mértéktartóbban fogalmazva : egy olyan nyelvi 
közeg módosulásához járult hozzá legalábbis), amely-
nek nyelvi terében a korszak irodalmi szövegei is je-
len voltak. S persze ez a  folyamat fordítva is műkö-
dött : vagyis a  korszak irodalmi alkotásainak nyelvi 
teljesítménye megalapozhatott egy olyan fogalmi há-
lót és frazeológiát, amelyhez a közvetlen politikai ha-
tásra törekvő retorikai szövegművek (az országgyűlési 

szónoklatoktól kezdve a korabeli nyilvánosság publi-
cisztikai formáiig) kapcsolódhattak. A kölcsönhatások 
mibenlétének és működési mechanizmusainak a feltá-
rása sokat elárulhat a szövegek lehetséges egykori ha-
táspotenciáljáról.8 S amihez ilyenformán eljuthatunk, 
az egy korabeli, rejtett olvasat lehetőségének a feltárá-
sa : az egykorú olvasó számára ugyanis természetes kö-
zegként adódott egy ilyen retorikai alapozású szövegér-
tés, hiszen egyformán rendelkezésére állt például Kos-
suth újságcikkeinek a világa és Vörösmarty költészete, 
s ilyenformán a két terület, s az eltérő műfajú szövegek 
egymásra hatása is természetes lehetett a számára. Sok 
esetben az egyes művek egykori hatása, népszerűsége 
is magyarázható egy ilyen összefüggés létével : a kora-
beli befogadó ugyanis azonosítani tudhatott olyan át-
hallásokat, amelyek a mi számunkra csak a filológia 
eszközeivel tárhatók föl.

A Vörösmartynál felbukkanó jelenségek között akad-
nak a magyar irodalom hagyományos, komoly előtör-
ténetre visszanyúló toposzok is (mint ahogy felbukkan-
nak újabb, aktuális témák is). Az előzőre lehet példa 
a nemzeten belüli megosztottság kérdése, amelyet tra-
dicionálisan „visszavonás”-nak neveztek.9 E köré épül 
Vörösmarty 1822-es A’ belső háború, illetve az ennek 
végső megfogalmazásaként 1826-ban elkészült Salamon 
király című dráma is, amely egy történeti tematika ke-
retében, a 12. századi magyar történelem emblemati-
kus jelenségeként fogja föl Salamon király, valamint 
Géza és László fejedelmek, későbbi királyok egymás 
elleni harcát.10 Ezt Vörösmarty maga is így, a „vissza-
vonás” szót alkalmazva fogalmazta meg, amikor Virág 
Benedekhez írott, 1822-es episztolájában – egyébként 
első nyomtatásban megjelent művében – minősítet-
te ezt a művét (kronológiai okokból az utalás csak az 
előbbire vonatkozhatott, az átdolgozással ekkor még 
nem volt készen) :

Már a’ veszni menő Salamont játékba vezetvén
Elzengém, fene visszavonást mint gyújta közötte
’S a’ fejedelmek közt Vidnek ravasz ördögi lelke, …11

Mi több, nem sokkal később az 1822-es Volt tanítvá-
nyaimhoz című episztolában a „fene Visszavonás” mint 
a bűnök egyike allegorikus alakként, megszemélyesítve 
is felbukkant.12 Az 1825-ös András és Béla című versben 
egy történeti jelenet, a korona és kard közötti választás-
ról elhíresült várkonyi jelenet kapcsán „vak visszavonás” 
alakban szerepel (ez az eset logikailag is a Salamon ki-
rállyal kapcsolatos tematika előképének tekinthető).13 
Láttuk, hasonló megközelítés, későbbi korszak ábrázo-
lásakor aztán A két szomszédvárban is felbukkant. Az 
egyik leglátványosabb megfogalmazása, ráadásul pon-
tosan a szokásos terminológia felidézésével azonban az 
1827-es Eger című kiseposzban található, immár egy 
harmadik történeti szituáció ábrázolásakor, ahol nem 



84

narrátori közlésként, hanem mintegy kívülről, a ma-
gyarokra (s csak rájuk) érvényes nemzetkarakterológiai 
jellemzésként hangzik el : két, egymással harcolni kez-
dő török vezért fékeznek meg ezekkel a szavakkal (ez 
a kijelentés is egy török szájából hangzik el) :

Váljatok el ! vagy azon holdat, melly pajzsotokon van
Vessétek tova, ’s menjetek a’ vészlelkü magyarhoz,
Mert ott visszavonás, ’s egymás rontása kelendők.14

Az életműnek a politikával érintkező legkorábbi réte-
gét a sérelmi politika hagyományos tematikájához va-
ló kapcsolódás adja.15 Az 1823-as keletkezésű epig-
ramma, A’ három egyesült fejedelmekre éppen ezt a köl-
tészeti tradíciót mutatja : a  címben megszólított sze-
mélyek a  Szent Szövetség vezetőit jelentik, s  magá-
ban a versben szerepel is egy utalás erre a szövetségre 
(„melly szentségtelenűl szentnek itéli magát”).16 A disz-
tichon legfontosabb ellentétpárja azonban a magyar al-
kotmány és ennek új hatalmi centrumnak a feszültsé-
ge, pontosabban az előzőnek az utóbbitól való veszé-
lyeztetettsége. Ezen a ponton Vörösmarty műve ahhoz 
a politikai nyelvhez kerül közel, amelyet Takáts József 
mint az „ősi alkotmányra hivatkozás politikai nyelvét” 
különített el, s amely a 18–19. század egyik leggyako-
ribb politikai beszédmódja volt.17 Ebben az epigram-
mában ennek a nyelvi vetületnek nem annyira a szó-
használat, mint inkább a logika a meghatározó eleme : 
egyfelől a  szembeállítás, másfelől az a  végső konklú-
zió, amely az immár ezerévesnek minősített alkotmány 
végső győzelmét állítja – s igen figyelemre méltó az is, 
hogy a  fennállás időtartamára tett célzás szerint Vö-
rösmarty az ősi alkotmányt a honfoglalás előttről, azaz 
gyaníthatólag a vérszerződéstől eredeztetheti. S ilyen-
formán az alkotmány ősisége régebbi, mint a magyar 
államiság. Ezt erősítheti némileg az a tény, hogy a vér-
szerződésre Vörösmarty majd az 1842-es Fóti dalban 
is utal, igaz, ott ez nem az alkotmány ősiségével van 
összekapcsolva, ám ennek a két versnek az egybeolva-
sása kirajzolhat egy ilyen összefüggést is. Ahogy a Fó-
ti dal fogalmaz :

’S most hadd forrjon minden csep bor
Mint a’ vér,
Mellyt hajdan frígyben ontott
Hét vezér ;18

Az előbbi vers kapcsán emlegetett sérelmi politika ha-
gyományához tartozik az 1825-ös Országgyülés című 
epigramma, amely nyilvánvalóan az ez évben összeülő 
diétára reagált.

Melly már honnunknak sebeit valahára bekötné
’s vajha, de félnünk kell, hogy vérzeni hagyja  

  továbbra is.19

Aligha van igaza a kritikai kiadás jegyzetének, amely 
a szöveget az országgyűlésben való csalódással magya-
rázza : a disztichon egyértelműen a sérelmi politika szó-
kincséhez kapcsolódik, s a nemzet gyógyításra váró se-
beinek az emlegetése a gravamenális politika képzet-
köréhez kapcsolódik, s ilyenformán inkább az ország-
gyűlés összehívását övező általános várakozás légköré-
vel magyarázható.

A politikai tartalom másik típusát az 1826-os Mi-
kes búja című versben lehet igen látványosan megra-
gadni.20 Ennek a versnek a legfőbb politizáló tenden-
ciája a címben rejlik : nem önmagában persze, hanem 
a „Mikes” név konnotációi révén. A költemény kelet-
kezésekor ugyanis már oly mértékben ismertnek volt 
tekinthető Mikes Kelemen Törökországi levelek fiktív 
episz to la gyűj te mé nye, hogy a  szerző nevének említé-
se természetes módon előhívhatta az olvasók tudatá-
ból azt a személyt, aki a versben megidézett lírai én leg-
főbb vonatkoztatási pontja, akinek haláláról (és hiányá-
ról) voltaképpen a monológ beszél : ez a személy pedig 
II. Rákóczi Ferenc.21 Ehhez a legfőbb, centrális célzás-
hoz mérődik aztán hozzá a vers másik hangsúlyos ál-
lítása (s ez ezáltal válik politikai utalássá), hogy tudni-
illik Magyarországon Rákóczi azért nem maradhatott, 
mert ott nem volt szabadság. Tanulságos, hogy Toldy 
Ferenc egy, Bajzához írott levelében már egykorúan is 
ebben látta a vers politikai tendenciáját : „Vörösmarty 
egy, valami 30 hex[ameter]ből álló darabot írt. Mikes 
keserve. Csodáltuk, mert ha én, vagy Károly [értsd : Kis-
faludy – Sz. M.] valánk is a censorok, ki nem eresztjük : 
ő még is azt várta, de visszavettetetett a Censortól. Most 
V[örösmart]y »A bujdosó keserve« czím alatt akarja 
adni, de így ki fogja érteni. Revolutionalis darab va-
lóban, s te tudod, mennyire tetszik V[örösmart] y ma-
gának az illyenekben.”22 Toldy levelének az egyik leg-
érdekesebb tanulsága az, hogy a verset ő is forradalmi 
tartalmúnak véli – viszont azt is egyértelműen rögzíti, 
hogy a címbe foglalt Mikes név megváltoztatásával ez 
a vonása a szövegnek észrevehetetlen maradna. A köl-
temény megjelentetéséhez (azaz a  cenzúra kijátszásá-
hoz, a politikai tartalom elrejtéséhez) valóban elegen-
dő volt a cím megváltoztatása : ettől ugyanis a koráb-
ban politikai célzás átváltott semleges történeti utalás-
sá. Hiszen a vers először a következő címen jelenhetett 
meg a Felsőmagyarországi Minervában : Az öreg rabszol-
ga Pompeius’ sírja fölött.23

Vörösmarty életművének ez a darabja tehát jól mu-
tatja, hogy a politikailag reflektált tartalom a szöveg 
és az olvasó interakciójában jelentkezik, s ilyenformán 
döntő mértékben az olvasás alakzatának tekinthető 
a politikum, amelynek az előhívására elég lehet bizo-
nyos fölfejthető célzásoknak a szövegbe való beépíté-
se. A parabolisztikus történeti példázatok a nyílt, agi-
tatív politikai mozgósítás retorikai eljárásaihoz képest 
rejtettebb, akár még a cenzurális megfontolásokat is 
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kikerülni képes eszközöknek mutatkoznak – s persze 
ebben rejlik esendőségük és mulandóságuk, a közvet-
len kontextusuk megváltozásával szinte észlelhetetlen-
né válik itt a politikum léte, s érthetetlenné a vers egy-
kori hatása. Vörösmarty verse kapcsán is csak filológi-
ai eszközökkel lehet immár megmutatni azt, hogy még 
1826-ban is tiltás alatt volt a Rákóczira tett nyilvános 
utalás. Megjegyzendő, erre a mechanizmusra nincsen 
túlságosan sok példa a Vörösmarty-életműben, de két-
ségtelenül jelen van nála ez az eshetőség is.

Vörösmartynál azonban gyakoribbak és jelentőseb-
bek az immár újabb politikai kérdések, s nem a ma-
gyar politikai költészet hagyományos témáinak az 
újrafölidézései. Ezek sorába tartozik a felekezetiség ügye. 
Ennek sajátos vetületeként fogható föl a Pázmán című 
epigrammája (1830), amelynek két változata van : az 
elsőt is érdemes külön versnek tekinteni, s nem csupán 
a későbbi, végleges kidolgozás olyan előkészületi fázi-
sának, amelynek csupán a szövegváltozatok között van 
helye, a kritikai kiadás apparátusába befalazva. A kér-
dés ugyanis a Pázmány szájába adott utolsó mondat 
értelme : az egység kérdése, amely pedig itt a felekeze-
ti megoszláson való felülemelkedés elvét jelenti. Az el-
ső változatban így szerepel az epigramma utolsó sora : 

„Testvérek vagytok, bűnös az, a’ ki gyűlöl.” A második, 
a kritikai kiadástól kanonizált verzióban pedig : „Leg-
szentebb vallás a’ haza ’s emberiség.”24 A két változat 
között látszólag nincsen jelentős különbség, ám az ár-
nyalatoknak jelentőséget lehet tulajdonítani. Az első 
sor a gyűlölet elutasításával a megbocsátás keresztényi 
elvét látszik a középpontba állítani, a második viszont 
ennél is továbbmegy : transzcendens és felekezetek fö-
lött álló értéknek minősíti a haza fogalmát, úgy, hogy 
megőrzi ennek az egyetemességét is. Így válik funkci-
onálissá az epigrammának az a megoldása, hogy Páz-
mányt „megtért térítő”-nek nevezi, azaz egyértelműen 
arra utal, hogy ő protestánsból lett katolikus, ilyenfor-
mán tehát saját múltjában hordozza a megbékélés lehe-
tőségét, amely persze csak a halál utáni állapotban, egy 
életút summázataként fogalmazódhat meg. Ez nyilván 
nem Pázmány korának önképe, hanem egy liberális át-
értelmezése a reformáció korának, s erősen összefügg 
az 1830-as években markánsan felmerülő, vallási kér-
déssel, amely az érdekegyesítés egyik legfontosabb te-
repének számított.

Az 1830-as évek egy másik belpolitikai kérdéshez 
kapcsolódik A’ hontalan című vers (1835).25 A felosz-
tott Lengyelország melletti szolidaritás, az ún. lengyel-
kérdés az 1832–36-os országgyűlésen is felbukkant, fel-
szólalások és felirat tárgya lett.26 Mindazonáltal Vörös-
marty verse nélkülözi a konkrétan erre utaló tárgyiassá-
gokat : magából a szövegből nem derül ki, hogy a pár-
beszédes szerkezetű vers megszólítottja (a „hontalan”) 
éppen lengyel lenne. Vagyis a költemény a ráérthető-
séget használja ki poétikai eszközként – s ez a megol-

dás egykorúan alighanem működött is, éppen a témá-
nak a közvéleményben való erős jelenléte miatt. Vörös-
marty verse ugyanis nem volt egyedülálló : az 1830-as 
évek elején több költő is publikált olyan verset, amely 
a lengyelügy támogatásának volt tekinthető, s ezek kö-
zül nem mindegyik próbált meg konkrét lengyel uta-
lásokat alkalmazni a műben, hanem éppen erre a ki-
mondatlan közmegegyezésre játszott rá. Így tett Baj-
za József (Apotheosis ; A’ vezér búcsúja ; Az útas) és Er-
délyi János (A’ bujdosó ; Honvágy) is. Székács József eb-
ből a szempontból a jelentős kivétel volt, mert ő egy 
nevet és egy helyszínt is megnevezett, már művének 
címében is (Kosciusko’ halma Krakkóban).27 A Vörös-
marty szövegében megképződő személy, a honját vesz-
tett bujdosó felbukkant az életműben korábban drá-
mai hősként is (A bujdosók), ám ott egy középkori ma-
gyar történet keretében jelent meg a honvesztés lehe-
tősége. Hasonló a motívum s a poétikai megoldás az 
1843-as Az elveszett ország című versben is : itt a fiak el-
vesztése a hangsúlyos, a versben megképződő hang az 
anyával azonosítható – s itt sincs a szövegben egyetlen 
utalás sem arra, hogy a mű Lengyelországra vonatkoz-
nék.28 A szövegek a bujdosás állapotát a tehetetlenség 
érzetével kapcsolják össze : ezt majd Az élő szobor fogja 
kiteljesíteni (s ebben a versben, új elemként, már szö-
vegszerűen is megragadható lesz a lengyel témára va-
ló utalás). A másik fontos szál a bujdosás végtelensége : 
ez pedig az örök zsidóban figyelhető meg. Ám az sem 
lehetetlen kapcsolat, amely szintén felbukkant a szak-
irodalomban, hogy A’ hontalan a Szózat kiformálódá-
sának is az egyik állomásaként fogható fel.29
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Az A’ hontalan című vershez az egyik központi mo-
tívuma kapcsán kapcsolódik Vörösmartynak egy má-
sik, ez idő tájt keletkezett műve. A cselekvésképtelenség, 
a tehetetlenség, a lebénultság mint vershelyzet szerve-
zi ugyanis maga köré az Elhagyott anya című verset is 
(1837). Ez már tisztán allegóriaként működik – a mű 
végén olvasható zárlat teszi ezt egyértelművé : „E’ bús 
anya’ képe te képed, o hon ! / Márvány kebel’ átka van 
asszonyidon.”30 Maga a költemény a gyermekeitől el-
hagyott, s ezáltal szinte szoborrá váló anya képével föl-
idéz ugyan egy nagy mitológiai előképet, Niobé míto-
szát, de ezt nem erősíti föl, és nem használja ki, csak 
a zárókép sugallata hordozza ezt :

’S ő ott ül örömtelen és egyedűl,
A’ köny kiapadva szelíd szemibűl,
’S mint lelke-törötten az égre tekint,
Láthatni kövűlve az anyai kínt.
Csak szívdobogása jelenti hogy él,
’S minden dobogással egy élet alél.31

Az élő szobor (1841)32 majd ebből a képből fog kifej-
lődni.33 A cím szerepe az allegóriává olvasásában itt is 
meghatározó, párhuzamként érdemes Az unalomhoz 
című versre utalni (1841), ahol a cím híján egy sokér-
telmű szimbólum működnék a versben (Babits Mihály 
ezt így is olvasta).34 A cím viszont sok mindent egyér-
telműsít. Igaz, Az élő szobor esetében egy dolgot még-
sem : a Lengyelországra tett célzás csak egyetlen szöveg-
helyen félreérthetetlen („Varsó falán”) s talán egy má-
sik locus esetében („bérért ölők éjszak’ csordáiból”), 
amelyben ott van az orosz birodalomra mint „északi” 
hatalomra tett, a korszakban közkeletű célzás. Így a kö-
zéppontba a mozdulatlanságra kényszerített, de még 
élő lény képzete kerül – ami egyfelől persze a már em-
lített, Elhagyott anya című versre utal vissza, másrészt 
pedig az emögött a vers mögött is feltűnő Niobé-mí-

toszt idézi föl. A cselekvésre való képtelenség s az aka-
rat, amely a mozgásra és a szólásra irányul, olyan konf-
liktust rajzol föl, amely a rettenetes kínnal egyenérté-
kű. Vagyis a vers egy bonyolult és árnyalt viszonyt je-
lenít meg, amelyet mégiscsak a cím köt egy jelentéshez 
– az allegóriává válás mindazonáltal inkább az olvasás 
trópusának látszik.

S említsünk meg egy másik lehetséges ókori szöveg-
helyet, amely átsejlik a szövegen.

Gyúlt ház az, melly ön gazdájára ég,
Kit nem ragad ki szomszédok’ keze.35

Emögött a sor mögött ott lehet sejteni az Aeneis má-
sodik énekének 311–312. sorát, amely a „proximus 
ardet Ucalegon” (jelentése : a  szomszédban ég 
Ucalegon háza) utalást tartalmazza – s amelyet szál-
lóigeként a már a közelünkben zajló veszély jelzésé-
re alkalmaztak. Ebben az összefüggésben az 1830-as 
években használták is politikai utalásként országgyű-
lési beszédekben, például Erdély kérdése kapcsán, Er-
dély és Magyarország szoros viszonyának kifejezésé-
re.36 Ezen a ponton tehát legalább annyira klasszikus 
utalás ez, mint politikai célzás, s poétikai összetett-
ségéhez, hatásához nyilván hozzájárul intertextuális 
jellegének kétirányúsága.

Vörösmartynak és a politikum világának a változa-
tos, egészen eltérő műfajokat és poétikai alakzatokat 
eredményező kapcsolata aligha illeszthető bele egyet-
len sémába. Ez a jelenség önmagában is bizonyíték ar-
ra, hogy nem egyszálú a 19. századi lírának és a politi-
kának a viszonya, s végképp nem intézhető el sommás 
megjegyzésekkel. S persze a dolog egy másik nézőpont-
ból is fontos : Vörösmarty lírai költészetének tagadha-
tatlanul fontos vonulata ez, s ettől nem lehet eltekin-
teni, ha az életmű egészének meghatározó tendenciái-
ra vagyunk kíváncsiak.   

Szilágyi Márton : 1965-ben született gyulán. irodalomtörténész, az eLTe Bölcsészkarán a 18-19. szá-
zadi tanszék vezetője. Legutóbbi kötete : Mi vagyok én ? – Arany János költészete (Pesti Kalligram, 2017).
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