
egyszer, nyomatékosan fejezi ki. A költó'-imádott viszonylat tartalmazza mindazokat a jellemzőket, 
amelyeket már A' féltékeny megfogalmazott: a hideg, fényes csillag, az éber kín, az egyszer érezni 
kívánt láng mind a korábbi versekből ismerős. E költeményt azonban megkülönbözteti rokon társaitól 
egy új motívum: a fénybe hálásé. Itt már nem arról van szó, hogy a ragyogó imádott miatt elvész a 
költő. A ragyogó imádott fényéhez akar emelkedni a vers lírai hőse: „El kívánok veszni Fényben 
általad: Érezzem csak egyszer, Egyszer lángodat." A fény itt a megdicsőülés, az átlényegülés jelképe, s 
a hangsúly mindinkább az apoteózisra tevődik át. A költő túljutott érzelmi élete válságperiódusán, 
higgadtabban, bár nem kevésbé szenvedélyesen foglalja össze az elmúlt esztendők szerelmi költészetét. 

Shakespeare fekete hölgyét évszázadok óta sűrű fátylak rejtik. Vörösmarty „fekete hölgye" 
kevésbé rejtélyes, kevésbé titokzatos; annak ellenére, hogy testi valójában, személyesen ritkán van jelen 
a lírai versekben. Nem tudunk meg róla semmi közelebbit, csak azt, hogy ha meghallgatja is a költőt, 
elválasztja őket egymástól a világ, az előítélet, a költő megannyi kétsége, a hölgy csapongó természete. 
Setét hajadnak árnyában. . . ez minden tárgyi adat. S még ez is kétséges: hiszen épp a shakespeare-i 
utalás miatt kerülhetett be a szonettbe a sötét (barna? fekete? ) haj. S bár közvetlenül alig tudunk 
meg a versek hősnőjéről valamit, közvetve annál jobb ismerősünk. Mindegyik költeményben drámába 
illő szituációban, konfliktus-helyzetben lép elénk. Az idézett versek egy részét lírai monológnak is 
fölfoghatjuk, szenvedélyes betétnek egy szerelmi tragédiában. Egy 1838-as epigramma ezt a címet 
viseli: Álom és valóság. A csattanó így szól: „Oh mért álmodnom nem lehet ébren a' kéjt!" Kínzó 
gyötrelmek, édes bánatok közepette lebeg a Vörösmarty-líra e néhány darabja, az álom és a valóság 
között, ébren álmodna a számára oly valóságos gondokról, amelyek csak a lehetséges talaján valósul
hatnak meg. Hiába lázad szíve, nem meri áttörni a valóságos építette korlátokat, hiszen e korlátok az 
ilyen típusú költészet lényegéhez tartoznak. Nemegyszer a költő maga építi föl e korlátokat, hogy a 
lehetséges kontrasztja annál jobban érvényesüljön a valóságos szegényesnek aligha mondható világával 
szemben. 

Vörösmarty „fekete hölgye" egyszerre valóságos személy és egyszerre képzeletbeli. A színésznő 
(szerintünk a legvalószínűbb jelölt: Lendvayné Hivatal Anikó) és a színésznő által alakított megannyi 
figura. Köztük Ida is, a Marót bán hősnője. A színésznő a valóságos világ képviselője, s az általa 
alakított figurák a lehetséges, a megeleveníthető birodalom képviselőié. Álom és valóság, öröm-bánat 
játéka és az eltépett életöröm valósága. Az élet és a művészet örök-egysége, amely Vörösmarty 
lírájában megkapó formában tárul elénk. Ezért hat át szíveket minden szó, amely Lendvayné 
színpadáról és Vörösmarty lírájából csendül felénk. 

Fried István 

A romantikus történelemszemlélet és Jósika Miklós II. Rákóczi Ferenc című regénye 

Ismeretes, hogy a történelmi regény a modern történelemfelfogással egyidős: mindkettő a fejlődés 
eszméjével születik meg a XVIII. és XIX. század fordulóján. Ismeretesek azok a történelmi tapasz
talatok, melyek már a XVIII. század végén s a XIX. század első évtizedeiben végtére tömegélménnyé 
tették a történelmet európai méretekben. Magát a műfajt is egy formálódó „történelmi érzék" 
teremtette meg, mely a fokozatos evolúció felismerésén alapult, szemben a statikus szemlélettel. Ez a 
mozgásszemlélet időben és térben szabadon és korlátlanul érvényesült; természetesen népenként és 
társadalmanként más-más indítékkal, de egyformán a polgári életérzést és törekvéseket fejezte ki. A 
kialakult szemlélet nyomán magától értetődővé vált, hogy minden kornak megvan a maga valóság
tudata, a más koroktól elütő jellege, hogy a világról formált elképzelés koronként változik és ezt az 
elképzelést rekonstruálni lehet. 

A romantikus történész-nemzedék a feltámasztott korszakoknak a sajátos körülményeit, a más 
koroktól elütő jellegét kutatva, a „történelmileg fejlődő" társadalom tudományos tételét alapozta 
meg. 

A történelmi regény a fejlődés szemléletéből született meg: múltidézésnek ezt a rekonstruáló 
módját formálta epikussá. Ez az összefüggés eleve előtérbe állítja egyrészt a történelmi regénynek és 
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történettudománynak a kapcsolatát, másrészt az epikus alakítás fikción alapuló lehetőségeit.1 Hiszen a 
történelmi regény végső fokon a felidézett múltat mindig a jelennek „fedezi fel" s ami a múltból hat 
benne, az mindig az emberformálás perspektívájában áll, s mindenkor a szerző jelenének a társadalmi 
erőin és intézményein át érvényesül. Ezért a műfaj (mondhatni) mindig múltnak s jelennek egy 
különös „elegye". Csakhogy mindenkor a szerző szemléleti beállítottsága és a kor önismerete szabja 
meg, hogy a két idő - múlt és jelen - egybejátszása „milyen rugóra jár"? 

Ebben a problémakörben egyetlen kérdést kívánunk felvetni itt, mégpedig azt, hogy Jósika Miklós 
— aki történelmi regényeivel a regény-műfaj egy típusát tette népszerűvé a magyar irodalomban — 
múltnak és jelennek müyen sajátos találkozását kínálja és kelti életre legérettebb regényében, a 
II.Rákóczi Ferenc-benl Jelen közlemény egy hosszabb tanulmány kutatási eredményeit és konklúzióit 
tartalmazza csupán. 

Jósika éppen akkor érik szépíróvá, amikor a múltba vagy a távoli kultúrákba való elmélyedés szinte 
divattá vált a század íróinál. A romantikusok végül is csak kifejezői voltak egy általános kor
hangulatnak, mikor zászlaikra a múltat és az egzotikumot, a „couleur locale"-t írták. Valamennyiük 
közös őse és mintaképe Walter Scott, a romantikusok atyja volt, aki az Ivanhoe-ban korántsem 
menekülésszerűen kereste fel az angolszászok és a betolakodott normannok harcának időszakát.2 De 
amit a „romantikusok" gyakran szélsőségesen fejeztek ki, vagy olykor külsőségesen ragadtak meg 
csupán, az törekvésként ott élt a kor tudományának és irodalmának legjavában: az ember konkrétabb 
megismerése. 

Ez a szándék a múltnak epikussá formált rekonstruálásában ugyancsak érvényesült. Túl azon, hogy 
a romantika korában egy egységesebb, oszthatatlanabb múlt-szemléletnek lehetünk tanúi, ahol a fel
fedezés, a ráeszmélés élménye már egymaga alkotói indíték, a romantikus történelmi regény már egy 
olyan történelemlátáson alapult, mely a történelem menetében megkülönböztette egyik oldalán a 
politika történetét és a személyiség tetteit, míg a másikon a személytelen társadalmat magát s a 
történelmi mozgást ennek a két oldalnak a kiegyenlítődésében volt képes szemlélni már.3 S ha a 
társadalmi feszítőerőknek és a történelmi tényeknek bonyolult kapcsolatát még nem is ismerte — nem 
is ismerhette - fel, az összefüggések bizonyos láncolata a romantikus fogantatású történelmi regény 
határain belül is adva van. 

Jósika a kor áramába kapcsolódott be történelmi regényeivel, s mint Uyen, európai jelenség. Csak
hogy mégsem kizárólag a nyugat-európai regény írásbeli vonzása érvényesült ebben a tájékozódásban, 
műveinek a megszületéséhez mindenkor a hazai életigények adták az alapvető impulzusokat. Az ebből 
fakadó tudatos alkotói magatartásnak és szándéknak őrzi legértékesebb tradícióit a II.Rákóczi Ferenc. 

Ez a regény Jósika más műveihez viszonyítva, egy elmélyültebb és összetettebb művészi látás
módban fogant. Már a keletkezés-története is elősegíti Jósikának a regény egész világára jellemző 
érettebb szemléletét. 

1847-ben kezdett hozzá a megírásához, közvetlenül a demokratizmusnak a nemesi liberalizmustól 
való elszakadása és felfejlődése után, amikor az egyre nagyobb erővel érvényesülő demokratikus törek
vések felerősítették az irodalomnak a néphez közelebb álló rétegét s az 1848-as forradalom előestéjén 
lehetővé tették, hogy az az élre kerüljön. A népies és népszerű irodalom egyenesen kivívta a neki kijáró 
helyet a Parnasszuson. 

Ennek a forradalmasodé időszaknak a közhangulata mondhatni mindenik író munkásságában 
idézett elő változásokat. Ismeretes, hogy a negyvenes években egyaránt megnőtt az érdeklődés a 
közvéleményben és az irodalomban a Habsburg-uralom elleni szabadságharcos hagyományok iránt. így 
került a kisemmizett és elnyomott néptömegek felemelkedésének már-már szimbólumává vált Rákóczi-

1 Vö., CSEHI Gyula: Klio és Kalliopé (a történelem és az irodalom határairól). Bukarest, 1965. 
214-222. Szerző foglalkozik a történelmi regény e kettősségének megítélésében eltérő véleményekkel, 
lásd 257-263, 400-424., Paul Van TIEGHEM: Les grandes doktrines litteraires en France (Theorie 
romantique des génre en proser). Paris, 1963.197-201. 

2 Hippolyte Adolphe TAINE: Az angol irodalom története, Bp. 1883. IV. 180-183., Visszarion 
Nyikolajevics BELINSZKIJ: Esztétikai szemelvények. Bp. 1955. 152-153, Honoré de BALZAC: 
Előszó az emberi színjátékhoz. LUKACS György: A történelmi regény. Bp. 1947.16-25. Histoires des 
litteratures. Encyclopédie de la Pleiade, Paris, 1956. 455-470. 

3 LUKÁCS György: i.m. 20-23 
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szabadságharc a figyelem középpontjába. Nem a véletlen műve, hogy 1847-ben egyszerre írt róla 
drámát Szigligeti Ede (77. Rákóczi Ferenc fogsága) és elevenítette fel regényében Jósika. 

Művét azonban csak a szabadságharc bukását követó' évtizedben fejezte be, a regény megjelenésére 
pedig csak 1861-ben került sor.4 Ily módon az erdélyi származású Jósika regényébe belefoglalhatta 
egyszersmind a tragikus bukás legfőbb tanulságait is. Az író, aki az 1848-as forradalomban való 
részvételéért a fejére kimondott halálos ítélet elől maga is emigrációba kényszerült, a II. Rákóczi 
Ferencben levonja azokat a végső következtetéseket, amelyeket a radikális reformeri álláspontról 
egyáltalán belátni lehetséges volt. 

A Rákóczi-szabadságharc kitűnő témalehetőségeket kínált Jósikának ahhoz, hogy saját élmény
világa és személyes benyomásai beleömölhessenek. A morális célzatosság helyébe - ami jellemzi 
regényeit - ebben a művében a történelmi tapasztalatokban megerősödött nyílt politikai állásfoglalás 
lép. A regény esemény rendjét, történéssorát és cselekményszálait szereplőinek sorsával együtt az a 
rendkívül pozitív felismerés és művészi szándék alakítja, hogy a forradalom és a szabadságharc 
győzelmének a záloga csakis Erdély népeinek az összefogása lehet. 

Ez a történelmi jelentőségű, de meg nem valósult összefogás érik művészi felismeréssé és ölt 
szemléleti alakot az erdélyi származású Jósika tollán az emigráció éveiben. 

A Rákóczi-szabadságharc tematikája szinte kínálta az analógiát. Jósika meghallotta, hogy mit üzen 
a múlt a jelennek és mit igényel a múlttól a jelen, ugyanakkor a múlt hitelesebb, objektívebb ismere
tében történik ez a jelenhez és jövőhöz szólás. Korántsem stilizálja a maga igényeihez a hagyományt. A 
Habsburg gyarmatosítás és katolikus reakció akkori körülményei között a közös feudális elnyomásnak 
valóban áldozatává vált parasztság számára - elmondhatjuk - a népi összefogás életben maradásának 
egyetlen lehetősége és egyetlen lehetséges feltétele volt, s ez a Rákóczi-szabadságharcban történelmileg 
meg is valósult. Ezért toborzódott a zsarnokság elleni harc igazi serege - a szegénylegényeké - a 
mindenéből kifosztott magyar-román-szláv parasztok elszántabb elemeiből, ami 1703-ban nyílt 
Habsburg-ellenes felkelésbe torkollott Rákóczi zászlaja alatt. A regény lapjain valódi szenvedéllyel 
szólal meg ennek a népi kurucságnak a zsarnokság elleni gyűlölete. 

A történelmi korszak mélyebb megismeréséhez Jósika beható tanulmányokat folytatott. 
Regényének forrásául krónikákat, emlékiratokat is felhasznált s elmondhatjuk, hogy történelmi 
tájékozottsága nem volt felületes. A megbízhatóságára rendkívül érzékeny volt. Vallotta, hogy a 
regényírónak a történettudományban nemcsak tájékozottnak, de jártasnak kell lennie, amit a regény
hez illesztett gazdag jegyzetanyag mellett egyik, akkoriban tett, általában a regényírás műhely
gyakorlatára érvényes nyilatkozata is igazol: „A regényirodalom most ott áll, hogy jó regényt alig írhat 
más, mint tudományosan kiképzett s nagy élettapasztalással bíró szerző."* 

Regénye megírásához főleg Cserei Mihály krónikájából és Fessler Ignác Aurél tízkötetes értékelő 
rendszerezéséből merített, mely akkoriban az újfajta történelemidézésnek volt példája. 

Az említetteken kívül Rákóczi francia nyelvű emlékirata szolgáltatta a forrásanyagot, melyből 
leginkább a történelmi eseményekkel együtt kibontakozó lélekrajz, a hős egyéni-szubjektív világának a 
történelmi események egységében való szemlélete vonzotta. Az említett művekben ehhez keresett 
megfelelő forrásanyagot. Főleg a krónikás adatok mögött rejlő életkör és a kor maga ihlette, s a 
szűkszavúbb előadásokból nagyszerű epikus művet fejlesztett. Regénye a kuruc szabadságharcnak 
mintegy húsz évét öleli fel, amibe Thököly Imre felkelését is beleszövi. A valóban élt hiteles alakok 
mellé Jósika maga-teremtette szereplőket és világot formált. 

A történelmi tapasztalatokból sarjadt kompozíció számos művészileg is érdekes következménnyel 
jár. 

Térben és időben tágas, többszintű világot kelt benne életre, a diplomáciai szférától a népéleten át 
egészen a politikai kalandorok, kémek, titkos megbízottak, romantikus atmoszférát teremtő tarka 
embercsoportjáig, a szabadságharc történelmi sodrásában alakuló sorsukkal. 

Szélesen hömpölygő mederben, epizódokban gazdagon, a kor látképe tárul fel előttünk. Az 
elbeszélés tempója is a középponti témához igazodik: „mint a forrás, mely a hegy tövében ered, s 
beleszivárogván keskeny erén, útjában kis patakkal találkozik, s csevegve lejt.. . színes kövecseken, míg 

• 

4 II. Rákóczi Ferenc, Pest, 1861. 
s Eszter sat. szerzője, Regény és regényítészet, Pest, 1858,159. 
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tág völgybe ér és gyengéden a széles folyó öleli fel és mennek untalan... míg végre egy óriás jő, hátán 
gályákkal, utat törve hegyen-völgyön át s mindent magához ragad diadalmas hullámaival: úgy 
történetünk is. . .mint a csendes patak folydogált addig igénytelen medrében; míg majd az események 
árja úgy hisszük, nemsokára felöleli, s mint hatalmas folyó terjeszti szét hullámait." így jellemzi egy 
hasonlatban regényének felépítését Jósika.6 

A mozgalmas korkép középpontjába ezúttal a hiteles történelmi hőst, magát Rákóczit állítja. Bár 
Walter Scott „receptje" alapján gazdagabb írói lehetőségeket kínál az a megoldás, hogy a szerző a 
történelmi regény középpontjába olyan kitalált hőst emel, aki a kor „átlagembere", akinek a 
történelmi személyiségeket megkötő akadályok nem állnak útjában, s éppen ezért a mozgáslehetőségei 
mondhatni korlátlanok,7 Jósika mégis éppen ezzel a konvencionálisabb megoldással tudott minden 
más művénél érettebb íróra valló kompozíciót teremteni. Művészi ösztönével rátalált a témakínálta 
legjobb megoldásra, mert a történelem mozdulása éppen Rákóczi szerepében válik leginkább érzékel
hetővé. Alakja az események gyújtópontjában áll s törekvései külpolitikai térre is kisugárzanak. 

Jósika bemutatja a regény lapjain Rákóczinak francia összeköttetéseit. Ellentétben a Habsburg
párti feudális történetírás felfogásával, amely Rákóczit a francia külpolitika bábjának tüntette fel, ő 
úgy állítja elénk, mint az események központi irányítóját, aki megfontoltan, teljes politikusi meg
győződéséből és a nép iránti felelősségérzetéből vállalja a forradalmi cselekvés útját. Nemcsak nevét 
adja a csatákhoz, de maga is cselekvő hadvezér. Jellemét a bizakodáson és önzetlenségen keresztül tárja 
fel leginkább Jósika. 

Rákóczinak a regénybeü középponti helyzetét a szerző anélkül teremti meg, hogy a cselekmény 
fonalát az egyéni élet, a személyes sors romantikusan túlzó kalandosságának irányába sodorná tovább, 
jóllehet életsorsának belsőbb, intimebb szálait is beleszövi, mint csalódott szerelmét Darmstadti 
Magdaléna iránt, házasságát, majd élettársának igazi segítőtárssá nemesedő cselekedeteit. 

Rákóczi alakja kapcsolja össze a regény többszintű világának három, egymásra épülő életkörét. 
Az egyik a politikai. Ebben az érdekszférában Jósika kirajzolja a jezsuita rend és a császári titkos 

megbízottak vetületében az uralkodóház magyarországi politikájának tényeit, mellyel gondosan elő
készíti és ugyanakkor körültekintően motiválja a szabadságharc fellángolásának okait és körülményeit 
egyaránt. 

Változatos cselekménysorban bontja ki Rákóczinak és leánytestvérének ifjúkorát; császári titkos 
fogságuk körülményeit, a körülöttük szövődő intrikákat és érdekellentéteket, Bécstől Prágáig, miköz
ben felvonultatja a történelmi és költött alakok sorát. (Longueval, Mater Honoria, Kollonich bíboros 
stb.) 

Nem véletlen, hogy a progresszív hagyományoktól elforduló akadémizmus valósággal bojkottálta 
ezt a művet, mely annak kompromisszumos szellemétől igen távol esett. Negatív értékítéletéhez hozzá
járulhatott a regény másik érdekes életkörének, a havasok népének titkos rejtekekben, föld alatt is 
terebélyesedő szervezkedésének ábrázolása. Ez a nagyszabású és félelmetes erejű forradalmi készülődés 
a nemzetiségek közös szabadságharcának felemelő szimbóluma. 

A történelmivé érő események sodrában az égbe nyúló havasokon élő román pásztorfiú, Vaszü 
alakja a szabadságharc központi szervezőjévé és tábornokává magasodik. 

A regény sok szeretettel megformált, népi leleményre példát mutató hőse ő. Az ő segítségére, a 
havasok világát önmagánál is jobban ismerő jártasságára van szükség, hogy Thököly Imre a híres 
zernesti csatában nagyszabású győzelmet arathasson az ellenség felett. Vaszil egy vakmerő vállalkozás 
furfangos taktikájával vezeti át Thököly seregét a Törcsvári szoroson. Hadicselével váratlanul rajtaüt az 
ellenséges túlerőn és keresztülhúzza annak számításait. (Az 1909-es Franklin-kiadásban I. k. 
154-162.) 

Tanúi vagyunk a titkos földalatti toborzónak is a Caura Dracului-ban, immár Rákóczinak zászlói 
alatt, ahová Pintye Gligor román hajdú is elhozza embereit. (II. k. 73-105) Köztük találjuk az öreg 
bagye Ursa-t, Thököly seregének veterán katonáját, régi lakóját a Cibles tövének, aki „sajátkezűleg 
negyven medvét ejtett el, s számtalant megsebesített: vadászkalandjai pedig közmondásos hírre emel
kedtek".8 

6 JÓSIKA Miklós: II. Rákóczi Ferenc, Bp. 1909. II. 232. 
7 Vö. LUKACS György: i.m. 7-40. 
8 II. Rákóczi Ferenc Bp. 1909.1.13. 
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A havasok szervezkedő népének élén ott látjuk az öreg Mirián-l a román papot, az őserejű nép 
szimbólumaként. Az ő alakjával Jósika azt a legendateremtó' eró't idézte meg, ami a nép képzelet
világában született történetekben élt tovább. Mirián alakja a szabadságharc epizódsorában mindinkább 
népmesei méretűvé növekedik, akinek a szerepe küldetésszerű, ö áz, aki a csata eló'tt megáldja 
fegyvereiket.9 

Ez a népmesék szellemét idéző romantika a regény cselekményét is áthatja. A szélesre bontott 
kompozíciót tág horizontú, panoramikus nyitó és zárókép fogja keretbe. Bennük a Cibles magasodik 
fel előttünk. Jósika a havasok urának, Vaszilnak „titkos toborzó"-jával indítja az eseményeket. A 
regény epilógusában, hosszú évek eltelte után ugyanide vezeti vissza az olvasót, hogy végül azzal a 
szimbolikus erejű képpel járja le a történetet, melyben az öreggé lett Vaszil nyakán Rákóczi halálának 
a percében a valamikor tőle kapott aranylánc kettépattan. 

„Egyszerre kebléhez kapott: szigorú arcán kedvetlen meglepetés tűnt fel s kettészakadt láncot 
húzott ki durva, de tiszta inge alól... Mint becses talizmánt őrizte ezt Vaszil - . . .Különös! - kiáltott 
fel: évek óta viselem ezen erő láncot, mindenemet, mit megmentettem.. .* ° Az aranylánc-motívum az 
„ügy" melletti elkötelezettség és kitartó hűség életre szóló élményének szép jelképe. 

Ebből a népi életkörből magasodnak ki a tábori világ kavargó képei a zernesti ütközet nagyszabású 
történelmi tablójával s a körülötte megelevenedett sok kisebb csatakalanddal. (I.k. 185-216.) A 
freskószerű képeken, egységeken belül a cselekményrészek kerek, novellaszerű formákat öltenek, 
melyek hatásukban aprólékos és pontos megfigyelésből összeálló, valóságerejű részletek. A szabadság
harc szakaszait megelevenítő helyzetek gazdagon tárják fel előttünk Jósika művészetét. A különböző 
harci jelenetek, csataképek egyre fokozódó és kiszélesülő ábrázolást nyernek a regényben és a népi 
erények újabb és újabb változatait tárják fel előttünk. Ez mutatkozik meg a kallói vár elfoglalásakor, 
ahol Vaszil és Ursa „a majom ügyességével s a medve biztosságával" hajtják végre az ellenséget végül 
megadásra kényszerítő merész kísérletüket. (Ill.k. 32-51.) Jósika az epikus folyamatban érzékeltetni 
tudja, hogy a szabadságharc hatalmas, kisugárzó hajtóereje az, ami fokozatosan gazdagítja ezeket az 
erényeket. 

A szabadságharc sodrában, a harci eseményekkel hol összefonódva, hol eltávolodva azoktól a titkos 
megbízottak, kalandorok, romantikus szerelmesek tarka embercsoportja alkotja ennek a többszintű 
világnak harmadik életkörét s szereplőinek helyzete, sorsa és életvonala a történelmi események vonzá
sában alakul. Ez változtatja meg és telíti értelemmel azokat vagy új reményekkel a hősöket. Közép
ponti alakja, Amadik, az intrikák és tőrbeejtések útvesztőin át kerül közel a szabadságharc részt
vevőihez, amitől új fordulatot kap az élete. 

Titkos találkozások, cselszövések, Brankovicsnak, a mesteri kettős kémnek kiterjedt kapcsolatai, 
rejtélyes kémhálózatának vakmerő tettei és Amadil titokzatos esküvőjének körülményei elevenednek 
meg a regény lapjain, melyek a legváltozatosabb színterekre vezetnek el. 

A havasok világának részletezésében valószerű és mégis eredeti költői leírásai, mint a Cibles és a 
Bran vidéke (Törcsvár) vagy a Máramarosi havasok, mind megannyi prózaköltemény s tájleíró erejével 
csak Jókai vetekedhetett. 

A változatos életanyagból, az izgalmasan érdekfeszítő jelenetekből nem hiányoznak a meg
lepetések, de mégsem érezzük valószínűtlennek azokat. Kavargó tarkaságukkal valóban életre keltik a 
tízezreket megmozgató Rákóczi-felkelést, amelynek vagy így, vagy úgy, de valamilyen formában az 
egész társadalom részese volt. Jósika nemcsak a regény hőseivel, de kétes sorsú szereplőivel is a kor 
képét kerekíti ki. Megmutatja általuk, hogy a mozgalom áradata felszínre hozta a törmeléket is. 

A szabadságharc egyre elszántabbá váló harci eseményeinek a sodrában mindinkább kiszorulnak a 
fiktív elemek, hogy helyüket inkább a krónikaszerű történelmi jeleneteknek adják át, hogy a vesztett 
csaták és az elnyomó túlerő győzelmei, mondhatni helyzetjelentésekké szűkszavúsodjanak a regény 
utolsó lapjain. 

A témában Jósika felismerte és megértette a történelemnek az utókorhoz intézett üzenetét s a 
művész felelősségével közvetítette. 

9 Engel Károly szerint Mirián alakja dák reminiszcenciákat őriz. Vö., ENGEL Károly: Román 
vonatkozások Jósika Miklós életművében. Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1966.1. 26. 

1 ° II. Rákóczi Ferenc, Bp. 1909. III. 306. 
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Olvasóit a történelmi igazság felfedezése felé vezette s a színes és mozgalmas eseményekben az 
életre keltett történelem mélyben lappangó lényegének a megértése felé tartott. Nem a saját hibája 
volt, hogy a társadalmi feszítőerőknek és a történelmi tényeknek a bonyolult kapcsolatát még nem 
ismerhette fel. Korának még csak formálódó történelmi érzékében kereshetjük annak szükségszerű 
akadályait. 

V. Szendrei Júlia 
(Kolozsvár) 

Babits Vörösmarty-tanulmányairól 

Babits Mihály sokrétű munkássága nem csupán életében ingerelte heves vitákra kortársait, hanem 
halála után is tovább izgatta a költőket és az irodalommal foglalkozókat; minket, az „utókort" pedig 
állandó szembenézésre kényszerít. Érthető tehát, hogy a Vörösmarty-évforduló ismét a figyelem elő
terébe helyezte a nagy költővel foglalkozó - a negyvenes évek második felében hevesen vitatott — 
tanulmányait. Laczkó András a korábbi ítéletekkel vitázva igyekezett új megvilágításba helyezni e 
fontos műveket.1 írása a továbbgondolásra érdemes kérdések sorát veti föl. Vörösmarty felől közelítve 
Babits tanulmányaihoz, nem vállalkozhatom e kérdések teljes kifejtésére - még kevésbé megoldására -
néhányat azonban szükségesnek tartok fölvetni. 

Mindenek előtt azt, mi e két tanulmány jelentősége a Vörösmarty-irodalomban? 
Megkerülhetetlenek. 
Megkerülhetetlenek márcsak azért is, mert Babits gondolatai — részben mások, főleg Szerb Antal 

közvetítésével - mélyen beépültek az irodalomtudomány mai Vörösmarty-képébe. Ennek a részletei
ben állandóan változó képnek tudós kialakítói Babits megfigyelései közül sokat átvettek, egyesek 
nyomán értékes új eredményekhez jutottak, avagy éppen vitára késztetve értek fontos fölismerések
hez.3 Vörösmartyval komolyan foglalkozni ma Babits tanulmányainak ismerete nélkül nem lehet. 
Ugyanakkor megállapításait, gondolatmenetét senki nem tekinti zárókőnek. Ellenkezőleg: Babits írásai
nak korszakos jelentősége abban van, hogy fölkavarta a Vörösmarty-fölfogás állóvizét, kilendítette 
holtpontjáról a kutatást; eredményeivel, tévedéseivel, félreértéseivel és kidolgozatlan zseniális Ötleteivel 
egyaránt serkentette a költőre és életművére vonatkozó kérdések korszerű átgondolását. 

Babits oldaláról viszont úgy kell az első kérdést föltenni, ahogy Laczkó András kezdi fejtegetéseit: 
A Vörösmarty-tanulmanyok „igazi értékének és mondanivalójának megértéséhez az adott év 
eseményeinek, biográfiai adatainak áttekintése nélkülözhetetlen".3 így igaz. „Legfőképpen az a tény 
fontos, hogy a költő Fogarasrol Újpestre került. Az addig csak levelekkel áthidalható távolságot a 
személyes ismeretség közelsége váltotta fel, a közvetlen nexus az irodalmi élet vezéralakjaival... A 
nagy lehetőségekre azonban árnyékot vetettek a fogadtatás körülményei. Még meg sem érkezett 
Újpestre, a rosszindulat gúnyos nyilai máris célba vették. Később a Világ és a Népszava támadásait,-
téves és sértő - feltevéseit kellett cáfolnia áthelyezésével kapcsolatban. Majd a Nyugatban megvédeni 
elveit egy programszerű cikkben..."" Egyetértve e gondolatmenettel, Babits késői olvasóját 
mindenekelőtt az lepi meg, milyen erős nyugtalan bizonytalanságot tükröznek a Vörösmarty-
tanulmanyok (191 l ) s közelében keletkezett versek és tanulmányok. 

Elég nyilvánvaló, mit jelentett Babits életében Fogaras: úgy érezte magát, mint a száműzött Ovidius 
Tomiban. „Egy nagy átok ül Fogarason" - írja Levél Tomiból című, a Nyugat 191 l-es évfolyamában 
megjelent versében, s így szólítja meg „római", azaz a barbár gyarmatot személyes tapasztalatból nem 
ismerő olvasóit: 

1 LACZKÓ András: Babits és Vörösmarty. ItK 1975. 584-598. 
a BARTA János SZAUDER József, HORVÁTH Károly, TÓTH Dezső és mások közismert 

munkásságára gondolok. 
3 LACZKÓ: i.m. 584. 
4 Uo. 
5 BABITS Mihály: Az ifjú Vörösmarty. Nyűg. 1911. és A férfi Vörösmarty. Nyűg. 1911. In: írás és 

olvasás. Bp. 1938. 58-106. (Idézeteim innen.) 
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Te nem ismered, ti nem ismeritek 
e fellegeket, 
mellyek az ember vállaira szállnak 
elbírhatatlan vasmadárnak: 
törpék vagyunk 
s egeket hordozunk. 

A fenti gondolatmenetből következően e versnek ellentéte kellene hogy legyen egy másik - ugyancsak 
a Recitatív című kötetbe foglalt - vers: a Palotai est. A Palotai est első szólama azonban az elvágyódás 
Róma-Budapestről, a nappali fényben kegyetlen városi valóságból a falusi este álmodozási alkalmat 
kínáló lágyabb közegébe, hol a költő lelke madárként szárnyalhat. Itt a fénytelen, zajtalan bizony
talanságban „Messziről csodára várok: /tűnjön föl egy új alak!" - sóhajtja, de rögtön hozzáteszi az 
ellentételt fortissimóban ütve meg: „Messziről egy rémre várok"; majd pedig ismét hangot váltva: 
„messziről egy fényre várok/ melytől meggyógyul a vak / és a látóra hull a hályog". 

Lukács Györgynek Dosztojevszkij regényhőseire alkalmazott hasonlatával élve - Babits ezekben az 
években a vasútállomáson várakozó utas feszültségével él. E feszültség átmeneti állapot érzéséből 
fakad. A kényelmetlen fogarasi állomáson nehezen tűri a várakozást, de itt még az a fő gondja, hogy 
tovább kell utaznia, a cél kérdése csak áttételesen - átszállásosan - merülhet föl, hiszen Fogarasnak 
csak egyetlen vasútvonala van. Más a helyzet az elegánsabb, kényelmesebb pesti pályaudvarokon, 
ahonnan rengeteg vonat indul a legkülönbözőbb égtájak felé. Itt már az utazási lázhoz hozzátartozik a 
szorongató nyugtalanság: jaj, csak el ne tévesszem a vonatomat, jaj, csak jó - célhoz vivő - kocsiba 
szálljak. 

A költő szorongó bizonytalanság érzete, útkereső nyugtalansága jól érzékelhető abban, ahogy egyes 
versei feleselnek egymással. Alig néhány hónap választja el egymástól az észnek „új végtelent" nyitó 
Bolyai Jánost ünneplő szárnyalló versét (Bolyai) - a fáradtságról, tétovaságról valló, az élet semmivé 
létét panaszló Spleen-tői; majd a Spleen-t Babits legerősebben forradalmi versétől, a Május húszon • 
három Rákospalotán-tól, melynek végén a legtágabb közösséghez szólóan kiáltja: 

Mindnek: „Félre vakult csökevények, s ti koholt ideálok! 
Nem játék a világ! Látni, teremteni kell." 

Olyan tudatos költőnél, mint Babits, semmiképpen sem lehet véletlen, hogy sajtó alá rendezve verseit, 
a Május huszonhárom Rákospalotán elé közvetlenül A „fiamhoz", az elé pedig az Ady Endrének 
címzettet illesztette. Közvetlenül forradalmi hangvételű verse előtt tehát mélységes kételyt sugárzó 
sorait olvashatjuk: 

S én mit hagyok rád, milyen kincseket? 
Sok súlyos munka hitvány kezdetét, 
félig kigondolt gondolatjaim, 
el nem mondott, el nem ért vágyaimmal, 
a meg nem tett kötelességeket, 
kétségeimnek vívódó hadát, 
élettelen éltem, és álmatlan álmom. 

Az 1912. május huszonharmadikán - a nagy tüntetés élményének hatása alatt - Babits meg
rendülten mondja: „Magyarország nagy betegágyán /vér és kínok között megszületett a Jövő". Ám a 
Jelennel szemben a Jövő mellé állva, abban reménykedve nem tud csupán a megváltó fordulatra 
gondolni, hanem rögtön megjelenik tudatában a kétely: milyen lesz ez a Jövő? És még most, amikor 
talán legközelebb került a forradalom szükségességének fölismeréséhez, akkor is arra kell gondolnia, 
hogy a Jövő „sűrű fátyol alatt" jön, „boros... ezer eszme őrült borától", s „kóros vágy szennyezi" a 
rá vonatkozó álmok ízét. Ennek a kételynek fényében értjük meg az Ady Endrének szóló költői 
üzenet zaklatóttságát; Babits küzdelmét a nemzeti összetartozás, sorsközösség, sőt egyfajta barátság 
érzésével - annak tudatában, hogy képtelen Ady útjára lépni. Ne feledjük: mindketten a Nyugat 
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zászlaja alá tartoznak, mindketten a konzervatív irodalmi tábor kivetettjei, üldözöttjei és ellenségei, 
mindketten valami újat akarnak; s Babits mégis kénytelen - belső okokból kénytelen - úgy tekinteni 
Adyra, „kinek nem tudtam lenni társa". így jutunk el a Vörös mar ty-tanulmányok egyik alapvetően 
fontos mondatához - amire oly élesen reagált Waldapfel József,6 amit oly nehezen magyarázott meg 
az előbbi félreértéseit 1948-as tanulmányában teljesen megsemmisítő Vas István.:7 „A költőben már 
nincs annyi hit, amennyi a forradalmi költészethez kell". 

Vörösmarty nem forradalmár, noha tudja és teljesíti kötelességét a forradalomban is - mondja 
Babits, és gondolatmenetében ismét utal Arany János példájára. Ismét, mert nem sokkal a két 
Vörösmarty-tanulmány előtt (1910-ben) már Aranyban látja a forradalmár Petőfi - számára elfogad
hatatlan példájával szemben - a „másik" költői lehetőséget. Úgy gondolom, eljött az ideje, hogy ezt az 
alapállást kertelés nélkül értékeljük. Előbb azonban egy más jellegű ösztönzésre is rá kell mutatni, 
aminek figyelembe vétele nélkül nehezen érthetjük meg Babits szándékát. 

Nem itt a helye, hogy újból átgondoljuk Babits Petőfi és Arany című tanulmányának8 jelentőségét, 
értékeit és tévedéseit. Azt azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Babits a tízes évek erősen 
konzervatív Petőfi-képét akarta e tanulmánnyal rombolni. A szólamokat és frázisokat akarta a költő 
képéről lehántani, hogy megmutassa az „igazi" Petőfit - már ahogy ő látta. Arannyal is megkísérli 
ugyanezt, s Arany azért szerencsésebb ebben az elég szerencsétlen összehasonlításban, mert egyénisége 
és főleg világnézete közelebb áll Babitséhoz. Nagy költőink sorában példaképet keresve azonban 
kétségtelenül jó érzékkel talált rá Vörösmartyra. 

Nem hiszem, hogy érdemes lenne túlságosan sokat töprengeni azon, mennyire „stilizált önarckép" 
Babits két Vörösmarty-tanulmánya, illetve mennyiben nem az. Egyrészt minden írás tükrözi szerző
jének személyiségét, másrészt semmi kétségünk sem lehet, hogy Babitsot nem tudós vagy irodalom 
népszerűsítő törekvései, hanem saját költői gondjai késztették a költőelőd művészetének és példájának 
átgondolására. A csupa láz és nagyot akarás Babits figyelmét elsősorban a csupa láz és nagyot akarás 
Vörösmarty ragadja meg. A korabeli költői formák újjáteremtésén fáradozó költőt az új költői nyelvet, 
új típusú költészetet teremtő előd példája nyűgözi le. A költő, aki oly szívesen mélyedt el az ars, a 
mesterség titkainak tanulmányozásában, csodálta a költőt, „aki tanulja mesterségét"; a kötelességtudó 
a kötelességtudót. Páratlan beleélő érzékenysége mellett az azonosulás szándéka tette képessé Babitsot 
sok finom megfigyelésére. Gondoljunk arra a finoman árnyalt folyamatra, amelyben Vörösmarty 
lázadásának történetét fölépíti, ahogy a fiatalember egészséges alkatát figyelembe véve eljut a filozófus 
Vörösmarty fölfedezéséig. Közben megcsodálja a nagy látomásokat, és ugyanakkor ujjongva írja: 
„Ahogyan Vörösmarty utánozza a csalogány (és más madarak) hangját: az világirodalmi specialitás, 
össze lehetne hasonlítani a Milton, a Matthew Arnold, a Shelley, a Keats, a Meredith (Night of Frost in 
May) és Arany (Fülemüle) csalogányával. A két utolsó az, ki tényleg felidézi a madárhangot: de 
Vörösmartyé mind felülmúlja."9 

Babits a költő és világ drámai konfliktusát emeli ki Vörösmarty életének és költészetének tanul
ságait keresve. E konfliktus fölfogása hűen tükrözi mélyen gyökerező elképzelését a nagy költő kétféle 
lehetőségéről, amit először a Petőfi és Arany című tanulmányában, majd Ady Endrének szóló versében 
érintett. Eszerint Petőfit és Adyt a forradalomba vetett fenntartás nélküli hit tette naggyá, és képessé 
arra, hogy nyílegyenesen törjön előre; Vörösmarty, Arany — és ő - azonban a gondolkodó intellektus 
„átkával" megvertek, látják a dolgok másik oldalát is, s így a kételkedés állandó válságokba sodorja 
őket, szüntelen belső küzdelemre kényszerülnek a helyes út megválasztásáért. Babits Vörösmarty-
tanulmányaiban ennek a drámai küzdelemnek az állomásait fejti ki. Első lépcsője az ártatlanság -
lázadás előtti - állapota, amikor a költő csak kötelességével törődik, a lehető legjobban akarja 
betölteni azt a szerepet, amit a világ - a korabeli társadalmi-nemzeti fölfogás - kijelölt számára. (E 
gondolatmenet szembetűnő következménye például a Zalán futásának, bizonyos lebecsülése.) A követ
kező állomáson mélyül filozofikussá Vörösmarty költészete - és Babits számára ez a legizgalmasabb. 
Ezért kerül a tanulmányok középpontjába a Csongor és Tünde elemzése. Babits a Csongor és Tünde 

6 WALDAPFEL József: Vörösmartyért. In: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1957. 317-326. 
7 VAS István: Vörösmarty és Babits. In: Az ismeretlen isten. Bp. 1974. 42-50. 
8 BABITS Mihály: Petőfi és Arany (1910). In: írás és olvasás. Bp. 1938. 39-57. - Babits 

gondolatait Hartmann János erősen konzervatív kötete (Petőfi-tanulmányok) indította el. 
9 BABITS: Vörösmarty... i.m. 100. 
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költői szépségeinek kiemelése mellett a mű világirodalmi jelentőségű értékét elsősorban a filozófiai 
mondanivaló súlyával magyarázza. Ezzel lényegében ugyanarra az eredményre jut, mint Lukács 
György a modern drámáról írott könyvében1 ° Ök ketten mondják ki elsőnek - és majdnem egyszerre 
- azt, ami ma már magától értetődő, de a tízes években - Gyulai lebecsülő ítéletének árnyékában1' -
igen merészen hatott, hogy a Csongor és Tünde egyszerre kiemelkedő alkotás Vörösmarty életművében 
és a magyar dráma történetében. A harmadik állomás arra a tételre épül, hogy a kor költőjétől világos, 
egyértelmű állásfoglalásokat vár, őt pedig filozofikus igényessége az emberlét mély és bonyolult ellent
mondásaival kényszeríti szembenézni. Babits Vörösmarty drámájának végső tragikumát abban látja, 
hogy a kötelességtudás - intellektuális kételkedés összeütközése fölborítja lelkének belső harmóniáját, 
zaklatottsága az őrületig fokozódik, s lázas képzelete vad víziók között vergődik. 

Lukács György évtizedekkel későbbi Babits-ellenes támadása miatt érdemes külön fölhívni a 
figyelmet 191 l-es nézetazonosságukra a Vörösmarty-kérdésben, illetve annak egy fontos elemében: 
mindketten a költő gondolati mélységeit becsülik.12 Megvizsgálva azonban, hogy mi ellen lázad Babits 
Vörösmarty-tanulmányaiban, rögtön érthetővé válik, miért juthatott Lukáccsal egy véleményre. Egy
szerű tévedés azt gondolni, hogy a költőt Gyulai Pál Vörösmarty életrajzának „pozitivizmusa" 
ingerelte ellentmondásra.1 3 Tévedés azért, mert Gyulai munkája sem szűkebb, sem tágabb értelemben 
nem tekinthető „pozitivistának". Babits persze, aki nem folytatott filológiai kutatásokat Vörösmarty-
tanulmányaihoz, óvakodott az életrajzi tények síkján vitába bonyolódni Gyulaival. Sőt, kész volt 
megadni bizonyos tiszteletet is a nagy tekintélyű, nemrég elhunyt irodalomtörténésznek: elismerte, 
hogy Gyulai Vörösmarty-kiadásai „mintaszerűek". Az életrajznak azonban csak a nyelvét és stílusát 
dicséri, semmi többet.1 4 Mivel nem voltak új adatai, nem hivatkozhatott rájuk, noha munkájából 
világosan kiderül, hogy érzékelte, amit ma már minden Vörösmarty-kutató tud: müyen óriási hézagai 
- mondhatnám szakadékai - vannak Gyulai Vörösmarty életrajzának. A költő belső fejlődésének 
megrajzolására vállalkozó Babitsnak minduntalan tapasztalnia kellett, hogy az életrajz alapvetően 
fontos eseményeinek sora homályban maradt, hosszú évek eseményeiről szó sem esik; s ráadásul 
Gyulai gyakran dokumentumok helyett szóbeszédekre hagyatkozik.1 5 Nem a műelemzések hiányát 
vagy elhibázottságát kifogásolja elsősorban Babits, hanem azt, hogy Vörösmartyt úgy jeleníti meg, 
amint „kortársai előtt mutatkozott".16 És ez a lényeg. 1911-ben már másként, az új kor szellemének 
megfelelően kell Vörösmartyt látni. 

Gyulai egy harmonikus egyéniség képét színezgeti, Babits a versek mögött föltáruló lírai „én" 
diszharmóniáját emeli ki. Gyulai igyekszik mindent elsimítani, Babits a felszín alatt rejlő, ki4cirobbanó 
vulkánra figyel. Gyulai elérzékenyül a jó barát, a szerető férfi, a nemesi hazafi megjelenítésének 
gondolatától, Babitsot megrendítik Vörösmarty erőfeszítései, amivel szerepét vállalta. Gyulai Deák 
Ferenc közvetlen irányításával, de teljes eszmei egyetértéssel a kiegyezés költőeszményét mintázza. A 
morál talapzatán álló kiegyensúlyozott, költészetben, életben és főleg politikában mértékletes nagy 

10 LUKÁCS György: A modern dráma fejlődésének története című művében (Bp. 1911.) a 
legnagyobb magyar drámának nevezi filozófiai mondanivalója alapján a Csongor és Tündét. A dráma 
részletes elemzésére azonban - sajnos - nem vállalkozott. 

1 ' GYULAI Pál: Vörösmarty életrajza. Bp. 1866. - Gyulai elhibázott műnek minősíti a Csongor és 
Tündét. 

12 Vö. LUKÁCS György: Babits Mihály vallomásai. In: írástudók felelőssége. Bp. 1945. 64-66. -
Nézetazonosságról magától értetődően csak a Csongor és Tünde értékelésében van szó. 

1 3 LACZKÓ:i.m.586. 
14 BABITS: i.m. 59. „Nyers adatokat" is csak Gyulai Vörösmarty-kiadásaival kapcsolatban amieget 

elismeréssel, az életrajzot még ezért sem dicséri. 
15 Gyulai munkájának nehézségeiről és korlátairól részletesebben írtam a Vörösmarty-Bajza-Toldy 

triász negyedik tagja cím alatt. It 1975. 692-709 1. 
16 BABITS: i.m. 59. - A teljes mondat így hangzik: „Gyulai Pál egy mintaszerű kiadással és egy 

eleven és tiszta nyelven művészüeg megírt életrajzzal ajándékozott meg bennünket; de a kiadás adatai 
csak nyers adatok; s az életrajz inkább kor- és miliőrajz, melyben a hős alakja csak kívülről nézve 
jelenik meg úgy, amint környezetében mozgott és kortársai előtt mutatkozott." Babits tehát az 
általam kiemelt érv mellé másokat is fölsorakoztat. Az „inkább" vüágosan érzékelteti, mennyire nem 
becsüli Gyulai művét. A kor- és miliőrajz minősítés vádja azt indokolja, hogy ő mindezekről 
lemondva a lélekrajzot, a belső fejlődés történetét állítja előtérbe. 
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ember szobrát, akire föl kell nézni, s akit minden tekintetben csodálni kell. Erre volt szüksége a 
morált, az eszményeket, az igazságot, jogot, emberi tartást politikai hatóerőként messze túlbecsülő 
Deák Ferencnek. Babits és nemzedékének világosabb szellemei azonban már a tízes években tisztán 
látták, amit majd a költőhöz eszmeileg oly sok vonatkozásban közel álló Szekfü Gyula fogalmaz meg 
híres munkájában, a Három nemzedékben,1 7 tudták, hogy a kiegyezés kora nem „Deák és Eötvösék 
magasabb, idelasztikus humanizmusát" valósította meg.18 Babits számára Gyulai erősen tendenciózus 
műve egyik példája annak, hogy - ugyancsak Szekfü szavaival: „az Akadémia, a tudományágak, a 
történetírás nem töltik be feladatukat".19 Babits Gyulaival vitázva a kiegyezés-kor irodalom
szemléletével - és ezzel együtt egész ideológiájával - is leszámol. 

A Vörösmarty-tanulmányok ugyanúgy tükrözik, mint - többek között - a Május huszonhárom 
Rákospalotán is, a változás szükségességét fölismerő, átlag fölötti műveltsége révén koránál messzebb 
látó polgár aggodalmait. Babits elsőnek ismeri föl Vörösmartyban a polgárt, akit — akárcsak őt, közel 
egy évszázaddal később - a feudális szellem nyomaszt, és aki ezért meggyőződéses híve a polgári 
fejlődést elősegítő reformoknak; de az élet és történelem, a gondolat és tapasztalat nagy ellent
mondásait érzékelve rettegve féli a forradalmi úton megvalósuló új bizonytalan tartalmát, aggódik, 
hogy az ismeretlen erők mást valósítanak meg, mint amit ő helyeselni tudna. A negyvennyolc-
negyvenkilenc és a tizennyolc-tizenkilenc előtti korok minden ismerője előtt világosak persze az alap
vető különbségek. Babits azonban a kapitalizálódó magyar gazdasági élet viszonylag gyors fejlődése 
helyett elsősorban a társadalmi tudat elmaradottságát, makacsul feudális jellegét érzékelte. Ezért 
domborítja ki oly nagy gonddal Vörösmarty - Gyulai által figyelemre se méltatott - polgárerényeit. 

Szó sincs róla, hogy Babits Vörösmartyja a világ dolgaiból kimaradni akaró, a mindennapok 
kérdéseit megvető személyiség lenne. Már a Waldapfellel vitázó Vas István kiemelte, mennyire 
„döntőnek érezte Babits Vörösmarty hazafiságát, harcos humanizmusát, hitét az emberi haladásban és 
bekapcsolódását a reformkor nemzeti életébe. . ."20 Babits így kezdi a költő jellemzését: „Nevel
tetésénél fogva szerény és munkás fiatalember volt, születésénél fogva nagy energia, aki éber, ifjú 
szemekkel nézett az életbe és leste, hogy az élet mit vár tőle, az energiától Aktív szellem volt; férfi; az 
élet pedig pezsgett körülötte, egy felébredt, felifjult nemzet élete, eleven pezsgés, eleven munka, 
megfogta magának... Később, mikor nagy filozófiai kérdések bántották, ez a dolog teljesen 
öntudatossá vált benne: 

Előttünk egy nemzetnek sorsa áll: 
Ha ezt kivívtuk a mély süllyedésből... 
Köszönjük, ó sors, áldomásidat: 
Ez jó mulatság, férfi munka volt:"2' 

A feudális gondolkodásban oly mélyen megvetett polgárerény, a munka Vörösmarty tevékeny
ségének és költői filozófiájának egyaránt sarkpontja Babits fölfogásában. A munka, a szorgalom jut
tatja Vörömartyt ahhoz a tudáshoz, amelynek birtokában lázadnia kell a régi világszemlélet korlátai 
ellen. Mivel azonban lázadása eltávolítja a mindennapi világtól, a korabeli valóságtól, „a lázadás tető
pontján, a makacs és erős lélek, aki annyira ragaszkodott munkájához, észrevette, hogy kisiklott a 
munka alól. Mi hozta eszébe? Először a külső kötelesség . . . " - mondja Babits2 2 (külső kötelességen 
a megélhetés kényszerítő erejét értve), aztán a történelmi felelősség átérzése, teszi hozzá. Vörösmarty 
következő nagy konfliktusát abból vezeti le, hogy a világ régi típusú hazafias költeményeket vár tőle, 
ő pedig — új, messzebb tekintő szellemi álláspontra emelkedve - valami mást keres. Ennek a „más
nak" a legkiteljesedetebb művészi példáját látja Babits a Csongor és Tündében, amit „még senki sem 
méltatott igazán, - bár Kölcsey érezte benne a nagyot". Újabb belső összeütközésnek fogja föl, hogy 
a költő pályája 1832-re csúcspontjához jutott. Miközben tiltakozik Gyulainak a költő ezutáni műveit 

1 7 Vö. SZEKFÜ Gyula: Három nemzedék. Bp. 1920. 
1 8 SZEKFÜ :i.m. 324. 
19 SZEKFÜ: i.m. 331. 
2 0 VAS István: i.m. 43. 
2 1 BABITS: i.m. 61. 
12 BABITS: i.m. 67. 
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lebecsülő állásfoglalása ellen, rámutat, hogy Vörösmarty úgy érezte, „tetőponthoz jutott . . . És ez 
szomorú érzés volt."2 3 Ezután merül föl újból Csongor drámájának egyik alapvető tanulsága Babits 
gondolatmenetében: a végtelen elérhetetlen, Tündérhonba nem lehet eljutni, a mindenséget nem vehet
jük birtokunkba. Vörösmartynak a merengőhöz intézett szavait idézi: „Ne nézz, ne nézz hát vágyid 
távolába / Egész világ nem a mi birtokunk." Innen jut az életmű központi gondolatának tartott sorok
hoz: 

Mi dolgunk a világon? küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesebbekért, 
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. -

„És íme, e lélek életének örök körforgása: erejét ismét a nagy nemzeti munka szolgálatába veti, 
mely lázasabban pezseg, mint valaha. A munka: ez az utolsó reménység a kielégülésre.. ."24 E 
gondolatmenet végén következik a költő tragédiája, amikor a „fölfordulás", a káosz, értelmetlenné 
teszi a szorgos, mindennapi munkálkodást. Babits szerint a forradalom küszöbén értéküket vesztik 
azok a fogalmak - a törvény, a vallás, a haza - amelyek a világ észbontó bizonytalanságában a költő 
egyedüli fogódzói voltak. A történelem fejlődése nem a reformer polgár elképzeléseinek megfelelően 
alakul. Ugyanúgy látja negyvennyolc drámáját, mint a Kossuth útjával szemben Széchenyi igazát valló 
Szekfü Gyula; de Babits nyomatékkal emeli ki, hogy Vörösmarty forradalmár hit nélkül is vállalja a 
forradalmár szerepét. Okfejtésében a bukás utáni teljes káosz, a világrend teljes fölborulása őrli föl a 
költő lelkierejét. „A költő szegény, a megélhetés legapróbb gondjaival küzd. A költő beteg, idegbeteg, 
valóban az őrültség szélén. A költő hazája rab, barátai halottak, őrültek vagy foglyok.. ."2 s Ennek a 
mélyen átérzett lelkiállapotnak a művészi tükröződését látja Babits A vén cigány zaklatott soraiban, s 
tanulmánya befejező mondatában innen idézi a Vörösmarty-jellem magjának tartott dacot, a mégis, 
mégis fáradozni kell gondolatát újból kifejező logikailag oktalanul reménykedő fölkiáltást: „Lesz még 
egyszer ünnep a világon!" 

Babits 1911-ben Vörösmarty példájában elsősorban a maga számára járható utat akarta meg
világítani. Ezen az úton a költő nem ismer biztos válaszokat, nehéz helyzetekben is célt mutató hitet; 
ehelyett a fölmerülő kérdések mély átgondolásával tölti be hivatását. Ugyanakkor a magyarországi 
elmaradottság - a polgári demokrácia, életfölfogás és közgondolkodás - hiányának tudatában a 
változásra váró, de a forradalom „veszélye" miatt aggódó polgár drámáját is belevetíti Vörösmarty-
tanulmányaiba. Lukács György helyesen ismerte föl 1945-ben, hogy egy Babits nevével zászlót bontó 
- a szocialista forradalom helyett polgári demokráciára vágyó - író vagy értelmiségi csoport e 
tanulmányok alapján magának követelheti Vörösmartyt is. Kritikáját26 ennek a reális veszélynek 
tudatában kell ma újra olvasnunk. Mai szemmel Babits Vörösmarty-tanulmányait a kutatás új ered
ményeire épülő - marxista szellemű — korszerű Vörösmarty-képpel vethetjük össze, a benne 
tükröződő korszellemet és egyéni kérdéseket pedig a történelem részének, a polgári szellem magyar
országi uralomrajutásáért vívott évszázados harc érdekes dokumentumának tekinthetjük. Olyan 
dokumentumnak, amely Babits egyéni művészi gondjai mellett a tízes évek polgári értelmiségének 
világnézeti útkeresését is tükrözi.2 7 

Taxner Ernő 

2 3 BABITS: i.m. 80. 
24 BABITS: i.m. 96. 
2 5 BABITS: i.m. 105. 
26 Vö. LUKÁCS Vörösmartyról i.m. 
2 7 E dolgozat megírása után több fontos tanulmány jelent meg Babitsról. Szeretném leszögezni, 

hogy miközben fontosnak tartom a Babits és Ady világnézeti állásfoglalásai közötti különbségeket, 
nem hiszem, hogy ez szembenállást jelentene. Egy táborba tartoztak ők - ha annak különböző szár
nyán helyezkedtek is el - : a haladás táborába a fennálló rend ellenfelei közé. 
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