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A szövegbe kódolt illúzióvesztés 
(Vörösmarty Az áldozat című szomorújátékának értelmezése) 

 
 
 
Az áldozatot Vörösmarty kevésbé sikerült drámái között tartja számon az irodalomtör-

ténet – s valljuk meg, joggal. A szöveg 1839-ben már javarészt elkészült, majd 1840-
ben, az Ujabb munkák IV. kötetében jelent meg először.1 Áltörténelmi darab ez is, mint a 
Vérnász vagy a Marót bán, s abban is hasonlít hozzájuk, hogy itt is egy régi történet 
újabb fejleményeivel szembesülnek a dráma szereplői – és nézői, olvasói. Ám itt a törté-
neti idő és tér kevéssé behatárolható: az ősmagyar idők mitikus homályába vész mind-
kettő. A szövegből annyi mindenesetre bizonyos, hogy a Kúma-parti őshazából kijött 
magyarok között vagyunk, valamely új hazában, ahol már az őslakosok leigázása is 
megtörtént (ezek rabszolgák alakjában jelennek meg a színen), de mégsem egyértelmű, 
hogy ez a későbbi Magyarország területe lenne-e, vagy egy a pusztai vándorlások állo-
másai közül. Így a történet ideje sem világos, hozzávetőleg a honfoglalás korát kell kép-
zelnünk, legalábbis Álmos és Előd vezérek említése erre utal. Ám nem is a tér és az idő 
itt a lényeges – mint ahogy a korábbi két darabban sem az volt. A romantikus történet, 
mely ezúttal az ősmagyarok világába lett helyezve, sokkal hangsúlyosabb szerephez jut 
itt is, mint a történeti háttér, olyannyira, hogy a dráma atmoszféráján nem is érződik, 
hogy itt újabb honfoglalás-kori cselekménnyel van dolgunk. A Zalán futása, a Hábador, 
de még a töredékben maradt eposz-terv, a Magyarvár2 is jóval közelebb jut az ősmagyar 

 
1 1839-ben, az Atheneaum II. félévi számában már mutatványok jelentek meg a dráma szövegéből. Az első 

kiadás: VÖRÖSMARTY Mihál’ Ujabb munkái, IV. kötet. 
2 A Magyarvár és Az áldozat összefüggéseit MARTINKÓ András foglalta össze részletes és igen érdekes ta-

nulmányában, ami azóta is fontos hivatkozási pont a két mű elemzésekor. Lásd „Magyar” vártól Magyarvá-
rig: Egy cím, egy eszme, egy évszám és több félreértés genezise, ItK, 1964, 425–448. Martinkó szerint Vörös-
martynak a Zalán után írott, ősmagyar témájú művei (a Hábador, a Délsziget, a Magyarvár és Az áldozat) 
valójában „egy felrobbant nagy eposzi terv forgácsai”. Vörösmarty 1826-os és 1827-es olvasmányélményeire, 
levelezésére, hátrahagyott jegyzeteire hivatkozva pedig arra a következtetésre jut, hogy a tervezett eposz 
(melyről Vörösmarty maga írt 1826. január 26-án kelt levelében Stettnernek) nagyobb szabású, hosszabb, 
térben és időben messzebbre nyúló lett volna a Zalánnál is: „világtörténelmibb jellegű eposzt akart írni, mely-
ben a történettudománynak újabb – elsősorban Magyar várral kapcsolatban felvetődött – »eredményeit« is 
felhasználta volna.” I. m., 438. Vagyis egy tágabb értelemben vett, ázsiai ősmagyar eredet-eposz megírását 
tervezhette ekkor Vörösmarty, melyben szerepet kaphattak volna a magyarság (korabeli tudományos vagy 
áltudományos felfogás szerinti) „rokon népei” is: a párthusok, a hunok, az avarok, a szittyák; s általuk akár a 
perzsák, rómaiak is. „Vörösmarty szándéka ekkor a honfoglaló ősök dicsőségének a múltba, visszafelé való 
meghosszabbítása s térben igen jelentős kiterjesztése. […] A legnagyobb illúzió nem is Magyar vár, hanem 
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kor hangulatához, mint Az áldozat, mely története szerint játszódhatna bármikor, nyelve-
zetében semmi nem utal az ábrázolni kívánt korra,3 és egy elemzője4 szerint akár amo-
lyan régi korba visszavetített társadalmi drámának is felfoghatjuk. 

A cselekmény egy rég elkezdődött tragikus történet zárlatát mutatja be: régi esemé-
nyek árnyéka vetül a jelenre és befolyásolja most a néző szeme láttára a színpadon moz-
gó alakok sorsát. Ám itt szinte már minden megtörtént a színfalakon kívül, a cselekmény 
kezdete előtt, még a képzelt őshazában – a színpadra állított események úgy hatnak, 
mintha egy tragédia utolsó két felvonását látnánk. A dráma több elemzője is felhívta a 
figyelmet erre a szerkezeti aránytalanságra,5 ami azért sem lényegtelen, mert – az ábrá-
zolt események természetéből eredően – e bevégzettség hatással van a darab egész han-
gulatára is.  

A négy főszereplőt a szerelmi szenvedély, illetve rokoni szálak kötik össze: a két fő-
személy Zaránd és Zenő, akik valaha szerették egymást, ám most már csak a nő őrzi e 
szenvedélyt, a férfi szabadulni szeretne tőle. Zaránd új házasságra készül, ezúttal az 
elhalt Előd vezér lányával, Csilárral, aki nem tud semmit Zenőről. Csilár bátyja, Sza-
bolcs a cselekmény kezdetén érkezik meg az őshazából, hogy bosszút álljon Zarándon, 
aki – mint kiderül – a neki feleségül ígért Zenőt elszöktette. A történet tulajdonképpen 
nem több ennél, a cselekmény pedig Szabolcs furcsa bosszúját meséli el: négy felvoná-
son keresztül titokban üldözi Zarándot és lesből lődözgeti rá nyilait, miközben Zaránd fő 
törekvése az, hogy a számára nyűgös Zenőtől megszabaduljon – erre azt látja legjobb 
megoldásnak, hogy Hadúrnak feláldozza az asszonyt. Csilár alakja teljesen háttérbe 
szorul, el is feledkezünk róla, csak az utolsó felvonásban bukkan fel újra. A két nő közti 
konfliktus lehetőségét Vörösmarty nem aknázta ki (pedig összehozza őket a színen, 
kétszer is!), amint Szabolcs esetében sem azt a momentumot, hogy ellensége, akire va-

 
sokkal inkább a pánmagyar történetszemlélet: egy világméretűre tágított magyar haza és magyar nemzet lett 
volna a nagy eposz legelsőrendű ihletője. Az áldozat – mint folytatás – arra enged következtetni, hogy a nagy 
tett […] a kivándorlás, az új haza keresése, megtalálása és megszerzése lett volna: a Zalán futása előzményé-
nek utólagos megteremtése.” I. m., 440. Hogy azután miért nem írta meg mégis a tervezett nagy eposzt, annak 
oka egyrészt a Magyarvár-eszméből való kiábrándulás – mely nem volt teljesen független az eszme iránti 
érdeklődését korábban felkeltő Horvát Istvánból való kiábrándulástól sem; másrészt pedig az eposz mint műfaj 
háttérbe szorulása – nemcsak Vörösmarty egyéni, írói pályáján, de a kor irodalmában is. A Zalán futása kielé-
gítette a nemzeti őseposzra vonatkozó olvasói igényeket és a ’30-as években már a dráma kezdi elbitorolni a 
hősi eposz korábbi népszerűségét. Erről bővebbem: i. m., 440–447. 

3 „…e honfoglaláskori férfiak, nők úgy beszélnek, mint Vörösmarty bármelyik más darabjában, úgy mint ő 
költeményeiben”. HORVÁTH János, Vörösmarty drámái, Bp., Akadémiai Kiadó, 1969 (Irodalomtörténeti 
Füzetek, 63), 130. 

4 TÓTH Dezső, Vörösmarty Mihály, Bp., Akadémiai Kiadó, 1974, 255–256. 
5 BAYER József, A magyar drámairodalom története, I–II, Bp., 1897, I, 438–442. – „Az áldozat meséjének 

súlypontja is a darabon kívül esik, de annyival jobb az előbbi drámáknál, hogy az a küzdelem, amely előttünk 
folyik, magában foglalja a tragicumnak elemeit.” (438.) Vértesy Jenő szerint „valami szoborszerű bevégzettség 
és epikus nyugalom van benne. Szabolcs vezér bosszút áll szerelmese elcsábítóján és megrontóján, Zarándon. 
Ez az egyszerű esemény, egy szenvedélyes dráma utolsó felvonása játszódik le előttünk öt felvonásban.” 
(VÉRTESY Jenő, A magyar romantikus dráma 1837–1850, Bp., 1913, 130.) 
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dászik, valójában húga kedvese. Ez nem derül ki Szabolcs számára, csak az utolsó felvo-
násban, Zaránd halála után, amikor már úgysincs semmi jelentősége a ténynek. 

Különös darab ez. Nemcsak azért, mert az elénk tárt történelmi korszak itt csak külső-
ségekben jut érvényre – Hadúr és Ármány emlegetése, pogány áldozat, jóspap stb. –, 
amúgy a cselekmény, a jellemek és elsősorban a nyelvezet hamisítatlanul romantikus. 
Maga a téma is inkább lovagkori (Szabolcs, a gáncsnélküli lovag elégtételt vesz régi 
ideálja, Zenő csalárd csábítóján), és ehhez a történethez olykor valóban zavaróan társul-
nak a kevésbé ismert – és inkább csak Vörösmarty fantáziájában termett – ősmagyarkori 
viszonyok. Nem derül ki például egyértelműen, hogy Zenő felesége-e Zarándnak, vagy 
csak kedvese (egyáltalán beszélhetünk-e házasságról, monogám kapcsolatról oly időben, 
amelyben a pap Hadúrnak készül emberáldozatot bemutatni?6), és az sem világos, hogy 
Csilár miért nevezi férjének Zarándot az utolsó felvonásban.7 De más szempontból is 
különösnek érezhetjük a darabot. Szenvedélyekről, szerelemről, megcsalásról, árulásról, 
bosszúról, tébolyról szól a történet – mégis, a dráma egész szövege valami olyan nyu-
godt fenséget áraszt, ami egyik korábbi darabban sem volt tetten érhető. Bármilyen fur-
csa, Vörösmartynak ez a legnyugodtabb hangulatú darabja,8 ami alighanem egyrészt a 
nyelvezetből adódik (tökélyre fejlesztett, ékes drámai jambusok, patetikus monológok 
sora, lírai betétek és epikus kitérők a múltidézés jeleneteiben), másrészt pedig a fősze-
replők lélektanának azon vonásából, hogy itt már a szenvedélyek első hullámán túl lévő 
embereket láthatunk.9 Zaránd már nem szereti Zenőt, aminthogy Szabolcsról is kiderül 
ugyanez: ő sem érez már szerelmet, csak tisztelettel és együttérzéssel vegyes nosztalgiát, 
s talán szánalmat az asszony iránt. Zenő is tisztán látja már „férje” jellemének sötét olda-
lát. Az egyetlen naiv, tiszta hitű szereplő Csilár, aki viszont kissé kilóg e darabból, lévén 
hamisítatlan biedermeier leányka – ha nem látjuk színpadon, csak olvassuk a darabot, 

 
6 Horváth János ezzel kapcsolatban még azt is megjegyzi, hogy a szerző „elég határozatlanságban hagy 

azonban afelől, hogy Hadúr papja ennyire tartozott-e rögtön engedni egy magánszemély áldozati dühének 
(oltáron való gyilkolásnak)”. HORVÁTH, i. m., 130. 

7 A kissé zavaros párkapcsolati viszonyokat már Gyulai is szóvá teszi – GYULAI Pál, Vörösmarty életrajza 
(1866), Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985, 197 –, és az ő nyomán aztán a darabnak szinte minden elemzője. 

8 Vértesy szerint Vörösmarty saját személyisége köszön vissza a darabban: „valami szoborszerű bevégzett-
ség és epikus nyugalom van benne” – véli. (VÉRTESY, i. m., 130–131.) Ha gondolatának nyomvonalán hala-
dunk tovább, kaphatunk egy lehetséges magyarázatot arra, miért nem tudott Vörösmarty igazán jó, színszerű 
drámákat írni: alaptermészete, egyénisége, költői mondanivalója inkább a líra és az epika területén talált kifeje-
zésmódot. A dráma műfaji követelményeinek nyugodt, tépelődő, befelé forduló személyisége nem tudott 
megfelelni. Csak abban az egy esetben született valóban maradandó drámai alkotás a tollából, amikor ennek a 
filozofikus töprengésnek utat engedett – így jött létre a Csongor és Tünde. És a fennmaradt vázlatokból és 
töredékekből valószínűsíthető, hogy talán egyik utolsó terve, Az örök zsidó is ilyen mű lett volna. A magát 
összetett költői képekben és grandiózus leírásokban kifejező eposzköltő és a filozofikus kérdésekre fogékony 
lírikus mindig is elnyomta Vörösmartyban a drámaírót. Hangsúlyozom azonban, hogy ez csak egy – és megle-
hetősen szubjektív – értelmezése a felvetett kérdésnek. 

9 „Nem szilaj szenvedélyek harca ez. Szabolcsban és Zenőben már elzúgott a szenvedély, Zaránd nyugod-
tabb vérmérsékletében nem lobog, Csilárban csak a lányálmok ébredeznek. Szabolcs bosszúja nem a megcsalt 
vetélytárs megtorlása, hanem a bíró ítélete. Tartozik vele, mint pogány lovaghoz illik, ki nem ismeri a keresz-
tény megbocsátást.” VÉRTESY, i. m., 131. 
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ellenállhatatlanul egy kis szalonba képzeljük őt, ahol ovális keretű képek és zenélő óra 
díszítik a falakat, az ablakban könyöklőpárnára dőlve lehet álmodozni, az asztalon em-
lékkönyv, a fal mellett zongora látható… 

„Mit sejtemény, s a játszi képzelődés / Elődbe rajzol, az mind szerelem.” 

Szabolcsnak a darab elején húgához intézett szavai ezek,10 melyek rávilágítanak nem-
csak Szabolcs, de a darabban szereplő alakok (jelen esetben: dramatic personnage-ok11) 
sajátos érzelmi viszonyrendszerére is: a darab bízvást nevezhető az elmúlt érzelmek és a 
szerelmi csalódások drámájának. Itt minden bonyodalom abból adódik, hogy a szereplők 
érzelmei, szerelmi szenvedélye a nem megfelelő személy felé irányul, hogy ideáljában 
valamennyiüknek csalódnia kell – egyáltalán: maga a szerelem olyan „csalkép”, mely 
tévútra vezet, romlásba dönt, tragédiába torkollik. Ebben a szövegben a szerelem nem 
boldogság többé, nem földi menny, sokkal inkább fájdalom, megaláztatás, „kínba fúlt 
gyönyör”,12 vagy kellemetlen, megunt viszony; kiismerhetetlen, későbbi csalódást ma-
gában rejtő, veszélyes kötődés. Szabolcs – még az óhazában – alaposan félreismerte 
Zenő jellemét („Nem lett enyém: hír nélkül távozott / Nem tudja senki, merre vagy ho-
vá? / S az ősz apának bút és gyászt hagya, / De kínt nekem, kétséget és halált” – I, 345–
348), neki ezért kell szenvednie; ám ugyanez elmondható Zenőről is: ő Zaránd valódi 
jellemének megismerése után csalódik súlyosan, már csak az új hazában ismeri fel, hogy 
a gyenge jellemű „férj” helyett a kitartó, bátor és egyenes Szabolcsot kellett volna vá-
lasztania („Ez volt, ki engem híven szeretett, / S én gyilkosomnak nyujtottam kezet!” – 
III, 159–160), s a rossz döntés Zenő egyéni tragédiájához vezet. Csilár sem azt kapja, 
amit vár és amit – gyermeki, tiszta jellemét ismerve – érdemelne, és még Zarándról is 
elmondható, hogy ő sem azt a társat lelte meg Zenőben, akire régebben vágyott; a Kúma-
parti „vidám és lelkes nő” az új hazába nem hozta magával korábbi önmagát („Én meg-
csalódtam benne: azt hivém, / Hogy ép, vidám és lelkes nőt birandok; / De ő beteg hon-
vágy és bú miatt, / S bágyadt szerelme kínjával gyötör” – II, 492–495).  

Régi közhely, hogy a szerelem elvakít: ilyenkor mintha valami sajátságos, valóságot 
torzító prizmán át tekintenénk vágyaink tárgyára – s ez történik Az áldozat alakjaival is, 
azonban (az egyetlen Csilárt leszámítva) nem a darab cselekményének valós idejében, 

 
10 VÖRÖSMARTY Mihály, Az áldozat: Szomorújáték öt felvonásban = VÖRÖSMARTY Mihály Összes művei 

(a továbbiakban: VMÖM), X, kiad. HORVÁTH Károly, TÓTH Dezső, Bp., Akadémiai Kiadó, 1971. (A tanul-
mányban szereplő idézeteket a kritikai kiadás alapján közlöm, a felvonásokat római, a sorok számát pedig arab 
számmal jelölöm.) 

11 Vagyis nem egységes tudattal rendelkező személy, hanem nyelvileg konstruált karakter, akit elsősorban 
nevével jelölünk. „A perszonázs a színházolvasó teremtménye, amelyet a színész által a színpadon életre keltett 
figurából és a dramatikus szövegben megírt alakból formál. […] A perszonázs nem valós, hanem textuális 
élőlény. Csak a szövegben és csakis az által létezik.” Erről bővebben lásd JÁKFALVI Magdolna, Alak, figura, 
perszonázs, Bp., 2001, 11–27 (idézett rész: 11, ill. 12). 

12 Késő vágy = VÖRÖSMARTY Mihály Összes művei, II, Kisebb költemények, 2, 1827–1839, kiad. TÓTH De-
zső, Bp., Akadémiai Kiadó, 1960, 253. 
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hanem a múltban, a mitikus homályba tűnő óhazában. Ennek ellenére a textus alapos 
vizsgálata során számos olyan jelenetre bukkanhatunk, amelyben a szereplők „megcsa-
lódnak”: olyasmit látnak, tapasztalnak, s vélnek valóságosnak, amiről ott helyben, a 
jelenet lejátszódásának pillanatában már a néző is tudja, hogy nem való, csupán egy 
„csalkép”. Ezek a „csalképek” szinte ritmikusan ismétlődve jelennek meg újra és újra a 
darab szövegében, ellenállhatatlanul azt a benyomást keltve, hogy a négy főszemély 
folyamatos félreértések áldozata, holott – mint tudjuk – ez itt, a darab által vázolt cse-
lekményben egyedül Csilárról mondható el. Akkor mi a magyarázata ennek a sok „csa-
lódás”-nak, félreértésnek, balra magyarázott jelenetnek? A válasz egyfelől egyszerű: ha 
minden alak tudná, amit tudnia kell, oda lenne a tragédia; másfelől viszont egy-egy mo-
tívum makacs ismétlődése szükségképpen túlmutat önmagán, valami üzenetet hordoz. 
Jelen esetben – úgy vélem – a sok „csalkép” azt az általános üzenetet közvetíti a befoga-
dó felé, amit Szabolcs már az első jelenetben megfogalmazott húgával való találkozása 
alkalmával: hogy ti. a szerelem „sejtemény, játszi képzelődés”, nem a valóság, csupán 
megtévesztő illúzió, olyan remény a boldogságra és harmóniára, amely végül nem telje-
sül. A darab egésze – a sok „csalkép”-jelenettel – metaforaként is felfogható: a szerelem 
maga is „csalkép”, amely megtéveszti a szerelmes felet: nem boldogságot lel, hanem 
szomorúságot, nem párra talál, inkább súlyosan csalódik. Ez az általános érvényű üzenet 
lehet az oka annak, hogy bár a főszemélyek közül Zaránd, Zenő és Szabolcs is tisztában 
van már saját érzelmeivel, nem táplálnak több illúziót a boldog, idilli kapcsolatról (Sza-
bolcs, Zenő már lemondott minden örömről; Zaránd, bár semmi oka nincs rá, féltékeny-
kedik az ártatlan Csilárra! Vö. III, 207–211) és voltaképpen teljesen tisztán áll előttük a 
másik jelleme, túl vannak már azon az időszakon, amikor a szerelem hályogot vont a 
szemük elé – mégis minduntalan olyan helyzetben látjuk őket, amikor „megcsalódnak”. 
Ilyenkor maga a szöveg üzen: amit a darab nézője a színpadon lát, olvasója a könyv 
lapjain olvas, valójában a viszonzatlan, reménytelen vagy elmúlt szerelem metaforája. Az 

áldozat szövegének sokat emlegetett líraisága,13 a költői képek bősége is ezzel magya-
rázható: olyan szöveggel találkozunk itt, amelynek minden sorából kiolvasható a szere-
lem érzéséhez kötődő illúzióvesztés és a szerzőnek ezzel kapcsolatos (privát) rezignáció-
ja. 1839-ben, a darab keletkezésének idején az Etelka-szerelem már évek óta a múlté, s 
Laura majd csak két év múlva lép be Vörösmarty életébe. Ez az az időszak, amikor már 
az Etelka-élményt is illúziók nélkül, a lemondás és a csöndes rezignáltság hangján, a 
csalódásba lassan belenyugodva tudja felidézni, mint a szintén 1839-es Késő vágyban: 

 
13 „Az áldozat a jambusok zengzetességére és a szerkezet széparányúságára nézve felülmúlja Vörösmarty 

minden tragédiáját…” GYULAI, i. m., 196. Malonyay is magasztalta a „szép jambusok”-at és a „szárnyaló 
dikció”-t: MALONYAY Dezső, Vörösmarty drámái, Kolozsvár, 1891, 61–64. Tóth Dezső szerint a darab „visz-
szaesés Vörösmarty drámaírói pályáján”, bár „költőisége, líraisága, nyelvi tökélye” felülmúlja a korábbi dara-
bokat – nem számítva a Csongor és Tündét. Vö. TÓTH, i. m., 254. Horváth János némi kritikát rejt a dicséretbe: 
„Szép részletek; de sok is az örökös költői körülírás az egyszerű mondás helyett; szép, de sok…” HORVÁTH, i. 
m., 130. 
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Túl ifjuságomon, 
Túl égő vágyimon, 
Melynek mostohán 
Keserv nyilt nyomdokán; 
Túl a reményeken 
Melyekre hidegen 
Éjszinű szemfedőt 
Csalódás ujja szőtt…14 

E sorokat akár Szabolcs vagy Zenő is elmondhatná Az áldozatban; a Késő vágy és a 
dráma teljes szövegkorpuszának üzenete ugyanaz: a szerelem „ábrándos álom” csupán, 
mely szomorúságot, csalódást hagy maga után, s az illúziókkal való leszámolásra készte-
ti szenvedő alanyát. 

„A mit te láttál, csalkép lehetett”15 

Az áldozat dramaturgiai ügyetlenségei között szokás említeni,16 hogy a bosszúálló 
Szabolcs mit sem tud arról, hogy épp húga vőlegényét készül megbüntetni, ugyanis a 
darab kezdő jelenetében a hosszú idő után egymásra talált testvérpár inkább előtörténe-
tével ismerteti meg a nézőt (Horváth János szerint emiatt „az egész első felvonás leple-
zetlen expozíció”17), de Csilár semmit sem mond bátyjának készülő nászáról, s Szabolcs 
nem is érdeklődik különösebben húga ügyei iránt. Ha itt mindjárt kiderülne, aminek 
természetszerűleg ki kell derülnie, kútba esne a tragédia, de legalábbis más irányt venne 
a történet és a személyek jellemrajza. Ám Vörösmarty nem ragadta meg a lehetőséget, 
hogy Csilárból is tragikus hősnőt faragjon, akinek dönteni kell a bátyjához való lojalitás 
és a szerelem között. Szabolcs is meglehetősen egysíkú, csupán két érzelem által vezérelt 
alak marad: csak a Zaránd elleni bosszúvágy fűti, ill. a Zenő iránti, immár kihűlt szenve-
dély nosztalgikus emléke irányítja tetteit – ha ezen felül még húga privát érzelmeire is 
tekintettel kellene lennie, az már a tragikum csíráját hordozná magában. Hogy mindez 
miért nem így alakul, annak magyarázata (legalábbis technikailag) a szövegkorpusz első 
„csalképe”, Szabolcs és Csilár találkozásának azon pillanata, amikor – a teljesen termé-
szetes módon kínálkozó felismerés és egymásra találás helyett – kissé sutának és az adott 
helyzetben furcsának tűnő elhallgatásoknak lehetünk tanúi. Szabolcs ugyan első látásra 
felismeri húgát, mégsem fedi fel kilétét, csak azért, hogy a lány – a befogadó tájékozta-
tására – elmesélhesse az óhazából való kijövetelt és megemlíthesse Szabolcs ottmara-
dását. Csilár tehát elsőre nem ismeri fel testvérét, ahogy Szabolcs – bár ő azonnal meg-
ismeri húgát – sem tud meg semmit annak érzelmeiről, jelenlegi életéről. Ez annál is 

 
14 Késő vágy, i. m., 253. 
15 Zenő szavai Zarándhoz: III, 255. 
16 GYULAI, i. m., 197; TÓTH, i. m., 255; HORVÁTH, i. m., 128. 
17 HORVÁTH, i. m., 129. 
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furcsább, mert ugyanakkor Szabolcs nagyon is részletesen meséli el saját, szomorú sze-
relme történetét (I, 247–364), de az érzelmek említésekor Csilár kétszer is magában szól 
(I, 256; I, 269–270) arról, hogy a boldog szerelmet ő is ismeri, de a fájdalmat okozó, 
csalódást keltő szerelmet nem. A Csilár névvel jelölt dramatic personnage18 tehát elhall-
gat itt egy fontos tényt, melyben utóbb a Szabolcs nevet viselő personnage is segítségére 
van: ez a testvérek búcsúja (I, 436–455), amikor Szabolcs kurtán-furcsán („ha visszatér-
tem, mindent elbeszélsz” fordulattal) hagyja faképnél húgát, Csilár pedig – immár egye-
dül a színen – az alábbi sorokkal lepi meg az olvasót: 

Oh jó szerencse! Hozd meg őt nekem 
Minél előbb, hogy elmondjam, mi most 

Még tiltva volt, új boldogságomat; 
Hogy hős jegyesnek karja vár reám.19 

Vajon miért volt tiltva, hogy megossza bátyjával saját közelgő nászának jó hírét? 
Nincs rá magyarázat – hacsak az nem, hogy a szerzői szándék nem akar akadályokat 
gördíteni Szabolcs grandiózus bosszúterve elé.20 

Szabolcs e találkozás alkalmával meséli el húgának a balladába illő Kúma-parti jele-
netet (I, 271–321); a vadregényesen romantikusnak induló, de végül szomorú véget ért 
történet azután a szöveg későbbi részein is felbukkan (Zenő utal rá az ötödik felvonás-
ban: 173–177), és a figyelmes olvasó e jelenetnek afféle torz tükörképeit is felfedezheti a 
szövegben. A Kúma-parti kép maga is „csalkép”, Szabolcs legott beleszeret a szirten 
látott leányba, holott az nem neki, hanem egy másik férfinak dob koszorút. Szabolcs 
szavai, melyekkel visszaidézi az akkori eseményeket, árulkodóak: „Először azt hivém, 

 
18 „A perszonázs […] két megkülönböztető jeggyel bír: ő az egyedüli a színpadon jelen lévő entitások kö-

zül, aki tettet hajthat végre, s ő az, aki képes verbálisan kifejezni magát.” JÁKFALVI, i. m., 14. Csilár – mint 
dramatic personnage – itt tehát azzal kelt zavart a befogadóban, hogy esetében a beszéd nem egyezik meg 
pontosan a tett-tel: vagyis nem beszél arról, amit tesz ill. tenni készül; nem említi Zaránddal való kapcsolatát és 
a közelgő nászt sem. 

19 I, 441–444. Kiemelés tőlem – D. A. 
20 A Szabolcs–Csilár–Zaránd kapcsolat és Csilár érthetetlen titkolózása ismerős lehet egy korai Vörösmar-

ty-darabból, az 1826-ban véglegesített szövegű Salamon királyból. Az áldozat Csilárja lett a Salamon király-
béli Jolánka alakjának „kibontása”, továbbfejlesztése, nem pusztán azért, mert mindketten ugyanabba az 
alaphelyzetbe kerülnek, hanem leány-alakjuk hamisítatlanul biedermeier típusa miatt is. Jolánka bátyja (Csa-
tás) és szerelme (Bátor) ellenségei egymásnak, és valamelyiküknek vesznie kell, a romantikus dráma szabályai 
szerint: Bátor végül – csatában – megöli Jolánka testvérét. Ám a tragikus végkifejlet itt is könnyen megelőzhe-
tő lett volna azzal, ha a szerelmes leány egy szót szól a csatába menő bátyjának, ám ő inkább a férfi távozása 
után monologizál: „De a csaták, az átkozott csaták! / Ha áldozatjok léssz. (Félre.) És Bátor, ah / Ha az lesz ő is, 
árva lesz Jolán. […] / Ah a testvért ki menti meg nekem? / Ki menti meg szivem szerelmesét? / Mért Bátorom-
nak meg nem mondhatám, / Hogy az, ki ellen kardja vonva van, / Testvére annak, a kit ő szeret? / Mért esde-
kelve nem szóltam Csatásnak, / Hogy bús hugának kedvesét ne bántsa?” – Valóban, miért nem szólt vajon? 
Mert kútba esett volna a szerelmi tragédia. (Idézet: VÖRÖSMARTY Mihály, Salamon király = VÖRÖSMARTY 
Mihály, Összes művei, VII, Drámák, 2, Bp., Akadémiai Kiadó, 1971, 215–216; harmadik felvonás, 619–621. 
és 655–661.) 
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csak képzelet, / Mert a valóság illyet nem teremt, / Tündérnek véltem őt…” (I, 284–286), 
később is „nem földi tűnemény”-nek nevezi a lányt. E sorokban ráismerhetünk Vörös-
marty egyik kedvelt képére, a tűnő leány-motívumra,21 de Szabolcs szavai arra is fényt 
vetnek, hogy ő, mint a jelenet szemtanúja, már akkor is azzal az érzéssel szemlélte az 
elébe táruló látványt, hogy nem a valót látja, csak a képzelet játszik vele. Szabolcs egész 
történetét, Zenő iránti viszonzatlan szerelmét ismerve könnyű a Kúma-parti jelenet szim-
bolikájának nyitjára jönni: az történik itt kicsiben, ami később nagyban is. A Kúma-parti 
szirtről Zenő Zarándnak dob koszorút (nem Szabolcsnak), majd mindketten eltűnnek; 
Zenő nem veszi észre az őt csodáló Szabolcsot. Később Zenő Zarándért hagyja el Sza-
bolcsot és az óhazát, együtt tűnnek el onnan; Zenő nem viszonozza Szabolcs érzelmeit. 
S ha ebből a szögből szemléljük az eseményeket, láthatjuk, hogy Szabolcs csakugyan 
nem a valót látta életének abban a régebbi, ifjabb korszakában, amikor a Kúma-parti 
jelenet lejátszódott: önmagát is megcsalva elhitte, hogy Zenő az övé lesz, az öreg Ke-
lendi szavát bírva már bizonyosra vette házi boldogságát, túl korán és alaptalanul élte 
bele magát abba a szerelembe, amelyről pedig maga is sejthette volna (épp a Kúma-parti 
jelenet miatt), hogy ingatag alapon áll. Most, hogy a jelenben ismét visszaidézi az akkori 
eseményeket, olyan szavakkal teszi ezt, melyekből kiderül, hogy így, utólag maga is látja 
már akkori „megcsalódását” – s erre rímelnek Csilár szavai is, aki „édes és ijesztő ál-
mok”-nak nevezi a Szabolcstól hallott történetet (I, 322). Szabolcsnak ez álmokból való 
felébredése igen fájdalmas lehetett, s a végeredményt a néző is láthatja: egy szerelemből 
kiábrándult, bosszúvágytól fűtött férfi lett a régi, szentimentálisan rajongó ifjúból. 

A Kúma-parti jelenet fontos motívuma a darabnak, az itt látott szerelmi háromszög 
emléke a befogadó asszociációi révén utóbb a textus olyan részeinél is felbukkan, ahol 
egyébként, szövegszerűen nem történik utalás rá: a jelenet transzformálódott másával 
találkozhatunk a második és a harmadik felvonásban – persze „csalképek” ezek is. Csilár 
és Szabolcs kettősét ugyanis meglátja Zaránd a távolból (II, 195–201), amikor „egy 
csapattal nyargal a hegyháton”, és – a jelenetet félreértve – később számon kéri Csiláron, 
ki volt az a férfi, akivel beszélt. A néző tudja, hogy Zaránd féltékenysége alaptalan – ezt 
Csilár is mondja neki, azt azonban, hogy saját testvére volt a vitéz, már nem (illetve 
megint csak magában). Ismét egy oktalan elhallgatás, melynek semmi egyéb funkciója 
nincs, mint hogy Szabolcs bosszújának teljesülését tovább nyújtsa.22  Maga a jelenet 
azonban annyiban emlékeztet a Kúma-partira, hogy itt is egy férfiról van szó, aki a kí-
vülálló szemszögéből figyel egy másik férfit és egy nőt – akik láthatóan összetartoznak.  

Az eredeti jelenet visszája a harmadik felvonás elején látható: Zaránd – anélkül, hogy 
őt magát észrevennék – tanúja Szabolcs és Zenő találkozásának, különösképpen annak, 

 
21 A motívum-egyezés a fentebb már említett Salamon királyban is megfigyelhető: a történelmi cselek-

ménybe betoldott regényes epizód szereplőinek, Jolánka és Bátor szerelmének kifejlődését nem láthatjuk; első 
találkozásukkor a leány alig jelenik meg, máris eltűnik, igen mély benyomást téve a férfira („Most angyalarc-
cal egy tünő leányka / Leng el, s tavaszt nyit lelkem vad telén.” VMÖM VII, 203. (Harmadik felvonás, 320–
321.) 

22 Bayer igen találóan fogalmaz, amikor azt írja, hogy „a dráma hősei, úgy látszik, kerülik az összeütközést, 
mintha félnének, hogy idő előtt kenyértörésre kerül a dolog.” BAYER, i. m., 441. 
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amint a férfi átöleli a nőt, aki „átolvadva, epedőn” (III, 95) simul hozzá – legalábbis 
Zaránd szerint. Amit Zaránd lát, ugyancsak „csalkép”: hiszen nem szerelmi légyottról 
van szó, ahogy ő hiszi, csupán két embernek egy elmúlt és elárult szerelem romjain való, 
szomorú hangulatú találkozásáról. Sajátságos azonban, hogy a két férfi szereplő hogyan 
értelmezi a bizalmas jelenetet, melynek véletlenül külső szemlélői lehettek: Szabolcs a 
Kúma-parton mintha nem venne tudomást arról a tényről, hogy az ott látott férfi és nő 
nyilvánvalóan összetartozik, ketten együtt egy szerelmespárt alkotnak; ő a maga részéről 
meggyőzi önmagát arról, hogy a tüneményes leányka az övé is lehet. Zaránd a jelenet 
késői másában viszont szerelmespárnak tűnő embereket lát, akik valójában nem azok, de 
ő – Szabolcs korábbi viselkedéséhez hasonló módon – ugyanilyen sikeresen győzi meg 
magát arról, hogy Zenő eszerint már más férfit szeret, másnál lelt vigaszt, és meglepőd-
ve, ugyanakkor érezhető megkönnyebbüléssel nyugtázza a tényt: 

Ábrándozó valék, ki azt hivém, 
Hogy asszonyink terhünkre is hivek! 
A legjobb nő is lel vigasztalást, 
Ha sorsa, vagy tán vére úgy kivánja. 
Ő mást szeret: nyugottan távozom. (El) (III, 96–100.) 

A két, egymás sajátos tükörképeként is értelmezhető jelenet ismét a szerelem csalfa-
ságára, sejtelem- és képzelődés-szerű voltára hívja fel a befogadó figyelmét: a látvány 
megcsalhatja szemünket – ha a szerelem vakít el, azért, ha pedig megunt szerelemtől 
szabadulnánk, azért. Persze egyik férfi sem látja a valóságot, ami Zenő jellemének szere-
lemben való állhatatosságából fakad: ahogy a Kúma-parton is Zarándot szerette, ugyan-
úgy később, az újhazában Zaránd valódi jellemének megismerése és Szabolcs felbukka-
nása ellenére is őt szereti. Ahogy a Kúma-parton Szabolcsnak nem volt esélye Zenő 
szerelmét elnyerni, úgy most Zarándnak sincs esélye ezt a szerelmet természetes módon 
elveszíteni – holott láthatóan mindkét férfi alak ezt igyekszik elhitetni önmagával, ami-
kor Zenőnek a másik férfival való kettősét figyeli. 

Utóbb, mikor Zaránd felrója Zenőnek, hogy „czimborá”-jának karjaiban látta őt, az 
asszony visszautasítja a méltatlan vádat: 

ZENŐ:  […] A mit te láttál, csalkép lehetett. 
ZARÁND: Csalkép e nyíl? Csalkép az üldözés, 
    Melly el nem hagyja sarkamat sehol? (III, 255–257.) 

Igazat kell adnunk Zarándnak: a rá kilőtt nyilak és a hajtóvadászat, amit Szabolcs in-
dított ellene, valóban nem nevezhető „csalkép”-nek, nagyon is valóságos. Az azt előidé-
ző személy viszont – Zaránd számára! – nem valóságos. Egy korábbi monológjából (III, 
187–208) kiderül, hogy az egész üldözésben nem a veszély az, ami nyugtalanítja, hanem 
az üldöző láthatatlan, megfoghatatlan volta. Ha Szabolcsnak az volt a célja, hogy az 
elvetemült, sötét lelkű Zaránd élő lelkiismerete legyen, úgy ez a szándék sikeresen telje-
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sült. És bár a gazember Zaránd egyáltalán nem érzi kényelmetlenül magát Zenő eldobása 
miatt, de Szabolcs lesből küldött nyilainak hatására legalább némi kényelmetlenséget 
kell elszenvednie: 

Egy ördög van nyomomban, aki űz, 
Megfoghatatlan mint a levegő; 
S hatalma olly nagy, hogy vészes köréből 
Kitörni nem tudok […] 
Hah! Mért nem látom szemtől szembe itt: 
Ha tűz, ha villám volna, szembe szállnék; 
De láthatatlansága rémület 
És aggalommal tölti lelkemet. (III, 187–190, 195–198.) 

Ez az „aggalom” az, amit hasonló körülmények között (Zenő elhagyása, új nász ter-
vezése) más, kevésbé elvetemült és önző személyiségű embernek éreznie kellene. Mivel 
Zaránd – mint a dráma egyik, meglehetősen negatív személyiségjegyekkel felruházott 
szereplője – lelkifurdalást nem tud érezni, szükséges, hogy a szerzői szándék nemezis-
ként küldjön rá egy másik alakot, aki eléri, hogy legalább „aggalom” kínozza a Zaránd 
nevű dramatic personnage-t. Egyébként Zarándnak a magyar közösség előtt mutatott 
arca is a dráma szövegéből kibontakozó „csalképek” sorát gazdagítja: Szabolcs színre 
lépéséig ugyanis az egész, újhaza-béli magyar gyülekezet – Zenőt és öreg szolgáját, 
Kalózt nem számítva – bátor, nemes hősnek tartja őt, méltónak az elhalt Előd vezér he-
lyére. A nép bosszúért kiált Zaránd holtteste fölött, a nép hangjaként is értelmezhető 
Apor (valójában Zaránd hadnagya) fegyvert fog Szabolcsra, mondván: „Uram Zaránd 
nemes volt, és vitéz” (V, 231), Csilár pedig különösen meleg szavakkal siratja el kedve-
sét: „Nem volt-e ő szép, ifju és erős, / nem volt-e ő ezer felett dicső?” (V, 195–196) – 
igen, az volt, Csilár számára különösen, de a magyar közösség számára is, csakhogy ez 
is „csalkép” volt, senki sem látta Zaránd valódi személyiségét, aki „az árulók legalja-
sabbja volt” (Szabolcs szavai, V, 227), noha valaha talán rászolgált a tiszteletre. Zenő 
mondja egy helyütt, hogy „láttam mint lehet / nemes vitézből aljas áruló” (III, 253–254), 
ami legalábbis arra látszik utalni, hogy Zaránd jelleme nem volt mindig ilyen sötét; felté-
telezhető, hogy személyiségének az az oldala, amit a cselekmény játszódásának idején 
mutat a közösség felé, és különösen a Csilárral való párbeszédben a közönség felé is, 
megőrzött valamit a régi Zarándból, akibe Zenő annak idején beleszeretett és aki talán 
valóban nemes vitéz lehetett. A Zaránd–Zenő jelenetek kegyetlen, érzéketlen, elvetemült 
és cinikusan aljas Zarándja kiáltó kontrasztot képez a második felvonásban Csilárral 
látott Zaránd-alakkal – mintha két különböző személyt látnánk a színen. Csilár vőlegé-
nye oly szavakkal kér hűségesküt a lánytól, melyek nem hagynak kétséget érzelmei 
komolysága és mélysége felől („Ha sejteném, / ha tudhatnám, hogy egykor mást sze-
retsz, / Meghalnék e helyett” – II, 207–209), ugyanakkor azonban a tapasztalt csábító 
gyanakvása is tetten érhető bennük, aki – saját példája nyomán is – jól tudja, hogy a 
legnagyobb szerelem sem örök. Korábban ő maga mondta, hogy „Szerelmi eskü lenge, 
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könnyü nád, / S ki benne bízott, méltán meglakol” (I, 477–478), s ez a gondolat – bár 
nagyon kiábrándító – az egész darab szerelem-szkeptikus, lemondó és a szerelem illúzió-
jával leszámoló légkörébe nagyon is beleillik. Zenő szavaiból, ill. a Szabolcs által elme-
sélt Kúma-parti jelenetből leszűrhetjük, hogy Zaránd korábbi szerelmében is szenvedé-
lyes, elszánt, romantikus hevületű és kizárólagosságra törő férfi volt; most Csilártól 
esküt kíván, akkor maga esküdött – ezt Zenőtől halljuk: „Megátkozád a perczet, s maga-
dat, / Mellyben szivemtől szíved elhajolna.” (IV, 149–150.) És bár Zaránd valószínűleg e 
szavakra gondol, amikor saját, meg nem tartott szerelmi esküjéről beszél, s hasonlítja azt 
„lenge, könnyü nád”-hoz, mégis azt kell látnunk, hogy a meg nem tartott eskü, az önma-
gára mondott átok most visszahull Zaránd fejére, aki voltaképpen saját kegyetlensége, 
csalfasága és szószegése áldozata lesz. Zaránd maga idézi fel a büntetést, ami itt Sza-
bolcs bosszújában ölt testet, de Szabolcs (mint a nemezis eszköze) csak bevégzi azt a 
folyamatot, amit Zaránd voltaképp már megkezdett. Épp ezért úgy vélem, nem pusztán a 
darab dramaturgiai hibájaként kell elkönyvelnünk azt, hogy Szabolcs bosszúja oly hosz-
szan késik. A nézőnek látnia kell, hogyan dől össze az az intrikából, megtévesztésből, 
hatalomvágyból, hazug eskükből álló építmény, amelyen Zaránd a darab cselekménye 
előtti években és még a cselekmény idejében is dolgozott, és hogyan temeti maga alá a 
hitszegőt. 

A második felvonás zárlata különös „csalképet” hoz elénk: Zenőt látjuk Csilár rabnői 
közt. A rabnők csoportja23 Zaránd sajátos ajándéka menyasszonyának, melybe a szerel-
mes Zenő valamiképp belevegyül, hogy vetélytársát megismerje. Zenő tehát valójában 
nem rabnő, de Csilár – mivel ő sem ismeri a másik nőt – annak hiszi. A két női alak 
között itt könnyen kialakulhatna konfliktus, ennek azonban gátat vet Zenő nemes jelle-
me, aki – felismerve Csilár ugyancsak nemes jellemét („A hölgy ifjú, s szép. […] Szép 
és nemes szivű. Oh jaj nekem” – II, 270, 276) – rögtön visszavonul, meg sem próbál 
szóba elegyedni vele, inkább „megszökik”, Zaránd legnagyobb megkönnyebbülésére. 
Nem tudni, miért nem fejleszt ki a szerző valamilyen konfliktust a két női szereplő kö-
zött, hiszen erre kézenfekvő lehetősége kínálkoznék ezen a ponton – mindenesetre elma-
rad. Ha Zaránd csalfasága Csilár számára is kiderülne itt, a darab elején, akkor a darabot 
záró gyászos tabló-jelenet alól csúszna ki a talaj. Így viszont – bár Vörösmarty elvben 

 
23 Tóth Dezső hívta fel a figyelmet a darab kissé tendenciózus rabszolga-jeleneteire. Mint mondja, „a 

Zalánban Ete még fölénnyel és kíméletlenséggel vágta, terelte az itt lakók fellázadt pór-csordáját”, ám Az 
áldozatban a Kárpát-medence meghódított népei már árnyaltabb megvilágításban szerepelnek. Míg Csilár 
emberségesen bánik a rabnőivel és elhalt anyja sírja fölött is felszabadított rabszolgák (őslakók) énekelnek 
háladalt (I, 393–412), addig az elvetemült Zaránd portáján korbáccsal fenyítik a szolgákat (II, 18–24). Tóth 
Dezső szerint a dráma keletkezésének idején egyre élesedő nemzetiségi kérdés szűrődik be ilyen módon a 
darabba: itt már csak a negatív szereplőhöz köthetőek azok a viselkedési normák, melyek 1825-ben még sem-
mi fennakadást nem okoztak a hős Ete jellemének megítélésekor. Tóth szerint a rabszolgák ábrázolásakor 
„érezhető a nemzetiségekkel való bánásmód visszavetített programja, s egyben az az igazolási szándék, hogy 
nekik a magyar uralom alatt mindig is jó dolguk volt” – értve ezt természetesen nem a Zaránd, hanem a Csilár 
házánál látott bánásmódra. Vö. TÓTH, i. m., 256. 
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elítéli a gyakorlatot24 – a méltatlanul szenvedő erény témájának felbukkanásával jár ez a 
szerzői megoldás, annak dacára, hogy ez a téma kifejezetten az Elméleti töredékekben 
negatív példaként felhozott (érezhetően a német romantikus) drámákra jellemző. 

A darab zárlata, az ötödik felvonás, ahol minden szereplő föllép ismét és mindenre 
fény derül – Szabolcs magyarázó zárszaváig szintén „csalképek” sorozata. A felvonás 
Csilár esküvői készülődésével indul, örvendő szolgák és ünneplőbe öltözött rabnők szol-
gáltatják a hátteret az idillhez, hol a jelenet elején fellép Zaránd szolgája, hírül adni, 
hogy „Zaránd küldött ide, / Megmondanom, hogy itt lesz nem sokára / A boldogító nászt 
megtartani” (V, 14–16) – holott tudjuk, hogy Zaránd ekkor már halott. Csilárnak a 
Zarándot firtató kérdéseire a szolga elmondja, hogy „vezérem ép s vidor” (V, 19). A be-
fogadó borzongását célozza az a jelenet is (V, 54–94), amikor a rabnők különböző, Za-
ránd által küldött ajándékokat („nászjeleket”) nyújtanak át a menyasszonynak: gyöngyös 
pártát, melyen a gyöngyök Csilár „hervadatlan boldogság”-át lennének hivatva jelképez-
ni; gyűrűt, mely Csilár és Zaránd „ércz-szilárd” és „végtelen üdvű” frigyét szimbolizál-
ná… Miközben más ajándék is érkezik: Szabolcs véres kardot küld (V, 31–40), s mi 
tudjuk, hogy azon az imént „ép s vidor”-nak mondott vőlegény vére van; majd gyászdal 
hallik és lassan gyászmenet bukkan fel, lepellel takart holttesttel.25 A gyászlepel ebben 
az esetben nemcsak praktikus színpadi kellék, hanem jelkép is: a leplet felemelve meg-
kezdődik Csilár valóságra eszmélése. A kínzó felismerést, hogy vőlegénye fekszik itt és 
a gondosan előkészített esküvő elmarad, újabbak követik: az őrjöngő Zenő26 szavaiból 

 
24 Vörösmarty az Elméleti töredékek végén fejti ki az új, modern drámákról vallott nézeteit, konkrétan az 

erkölcs és erkölcstelenség kapcsán fölmerült problémáknak szentel nagy figyelmet: „…mi nemű színművet 
lehessen általában erkölcstelennek tartani…? […] Mit értünk költői igazságon […] ha ez művészetben min-
denkor szem előtt tartatik, már megvan, mit józanan kívánhatni: a műnek erkölcsi hatása. Azonban sokan 
erkölcsiebbnek hiszik, inkább csak tévedő, mint az erénytől elpártolt embereket festeni, s ezen kiméletes bánás 
által inkább tiszta s bűnt nem ismerő édeni ártatlanságban tartani meg a közönséget, mint a jónak és gonosznak 
tudása által felvilágosítva annak szeretetében s ennek utálatában megerősíteni. De e nézetben csalódás fekszik. 
[…] Jőjön elő a bűn minden szörnyűségeivel, de ne tétessék kivánatossá, s ne legyen szeretetre méltó, álljon 
elő a hiba ezer alakú különféleségében, de lakoltassék meg; szenvedjen az erény, de dicsőüljön is. […] Hibáz-
nak véleményem szerint azok, kik a költői, s színi világot minden megrázóbb s nagyobb szerű vétkektől s az 
általok úgynevezett botránkozattól tisztán szeretnék tartani […] úgy vélik legszelídebben s emberibben mulat-
tatni nézőiket, ha egy nyavalygó erényt a legméltatlanabb szenvedések iskoláján végig hurczoltatnak, s ez az, 
mit ők morálnak neveznek. De részemről igen keveset hiszek az ily simaszájú Musának: hasonlónak tartom a 
sziszegő kígyóhoz, melynek foga tövén halálos mérge van. Hol igen sok dolgot nem nevezhetni saját nevén 
[…] ott álerények születnek, gyakorta rosszabbak a bűnnél. […] Állíttassék elő bűn és erény magához méltólag 
s ez a legjobb erkölcsi tan, melyet színműtől várhatni.” Elméleti töredékek = VÖRÖSMARTY Mihály Összes 
művei, XIV, Dramaturgiai lapok (Elméleti töredékek – Színibírálatok), kiad. SOLT Andor, Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1969, 56–57 (kiemelés tőlem – D. A.). 

25 HORVÁTH János is túlzónak tartja a jelenetben tapasztalható kontrasztot: „nászra készületek, fitogtatással, 
hogy annál borzasztóbban hasson a halott vőlegény odahozása”; i. m., 129. 

26 „Zenő megőrülése Zaránd miatt inkább színpadi csíny, mint lélektani fejlemény” – mondja Gyulai, és 
ebben egyet kell értenem vele, olyannyira szemmel látható a színi hatásra való törekvés (majdhogynem hatás-
vadászat). Idézet: GYULAI, i. m., 198. Érdekes, hogy bár Zenő megőrülése dramaturgiailag nem túl hiteles, 
mégis akadt olyan színésznő, aki menteni tudta ezt a helyzetet. Jászai Marinak többször is alkalma nyílt elját-
szani ezt a szerepet, lévén a Nemzeti Színház művésznője, ahol rendszeresen megemlékeztek vagy Vörösmarty 
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világosan kiderül, hogy korábban ő volt Zaránd asszonya (mármost ne firtassuk, hogy 
Vörösmarty terminológiájában ez pontosan miféle kapcsolatot is jelöl). Szabolcs azután 
átvitt értelemben is lerántja a (gyász)leplet az elhalt Zarándról, annak félreismert jelle-
méről, leszögezve, hogy „E férfi, a ki halva fekszik itt, / Az árulók legaljasabbja volt.” 
(V, 226–227.) Az ötödik felvonás Zaránd holttestének megérkezéséig – és különösen a 
tetemet fedő lepel felemeléséig – statikus, állóképszerű; a nászi készületek és az előző 
felvonás végén történt gyilkosság kontrasztja miatt baljós hangulatú. A lepel felemelésé-
vel viszont lassan tisztul a kép, dinamikussá válik a cselekmény: kiderül minden elhall-
gatott tény, ami eddig nem kerülhetett napvilágra, tisztázódik a szereplők egymáshoz 
való viszonya, betelik Zenő tragédiája, Szabolcs pedig elfoglalja az őt megillető helyet: a 
magyar közösség vezére lesz. A halotti lepel felemelése tehát amolyan vízválasztó moz-
zanatnak érezhető az ötödik felvonásban – és nemcsak abban: amikor felemelik a leplet 
Zaránd holttestéről, véget ér a „csalképek” sorozata. Érdekes, hogy e jelenetnek szintén 
található tematikus párja a szöveg egy korábbi részén: a negyedik felvonás palástcsere-
jelenete. Szabolcs a Zaránddal való leszámolás után ugyanis leveszi saját palástját, s azt 
teríti a halottra, míg ő maga felveszi Zaránd vezéri köpenyét. Mindez azért történik, 
hogy a rövidesen visszatérő Zenő – Szabolcsnak vélve a holtat – szenvedélyes és vad 
sírbeszédet mondhasson „e szent tetem” (IV, 303) fölött, majd utóbb, a palástot felemel-
ve és alatta nem Szabolcsot, de Zarándot látva, „ájultan lerogy”-hasson. Mindkét nőnek 
osztályrészül jut tehát, hogy szerelméről a halotti leplet (avagy palástot) felemelje, és a 
kijózanító valósággal szembesüljön. Csakhogy amíg Csilár valóban kijózanul, addig 
Zenő épp fordítva: elveszíti józan eszét. 

Az áldozat cselekményvezetése nem mondható ugyan túl fordulatosnak, de épp ezért 
szembetűnő a fent vázolt „csalképek” sokasága, melyek amolyan szövegbe kódolt üze-
netként foghatók fel. A szereplők gyakorta olyasmit látnak, hallanak vagy tapasztalnak, 
amiről előbb-utóbb kiderül: nem ez a valóság, félreértés áldozatai lettek. Ugyanakkor a 
cselekmény, amely négy ember többszörösen összefonódó, egymással több ponton érint-
kező szerelmi történetét meséli el, korántsem nevezhető félreértésekre okot adónak, 
hiszen e négy szereplő közül három a cselekmény kezdetének pillanatára már tisztába 
jött saját és imádottja érzelmeivel, jellemével. Az egyedüli személy, aki valóban „meg-
csalódik”, Csilár – ennek dacára a „csalképek”-nek a többi szereplő is áldozatul esik. Ha 
meggondoljuk, hogy Az áldozat tulajdonképpen az elmúlt vagy viszonzatlan és csalódást 
keltő szerelem drámája; hogy a szerelem csak „sejtemény, játszi képzelődés”; szerelem-
be esni itt annyit tesz, mint kitenni önmagunkat annak, hogy becsapnak, elhagynak, 
megbántanak, vagy – végső esetben – akár életünkre törnek; szerelmesnek lenni önáltató 
illúzió, olyan remény a boldogságra, amely önmagában hordozza a kiábrándulás lehető-
ségét; nos, ha mindezt számba vesszük, elmondhatjuk, hogy maga a szerelem is 

 
születésnapjáról, vagy temetése évfordulójáról – többnyire Az áldozattal. Az 1896-os kritika szerint „olyan 
őrültség ez, amelyben harmónia van. Jászai Zenője a negyedik felvonásban átszenvedte mindazt, amit asszony 
átszenvedhet, őrültsége nyugalmas, csöndes őrültség, amelyben nincsen szenvedés és nincsen fájdalom. Jászai 
Mari e felvonásban megbékít Az áldozat előadásával”. Pesti Napló, 1896. december 2. (aláírás: h. s., valószínű-
leg Hevesi Sándor). 
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„csalkép”: a boldogság reményével kecsegtet, de keserű csalódást hagy maga után. A da-
rab teljes szövege voltaképpen a szerelem csalkép mivoltára hívja fel a figyelmet. Ha Az 

áldozat értelmezése során ezzel a megfontolással közelítünk a szöveghez, logikus zárlat-
nak látszik a két leleplezés-jelenet is (palást és halotti lepel): más-más végkicsengéssel 
ugyan, de mindkét jelenet azt példázza, hogy a szerelem oly súlyosan befolyásolja érzé-
keinket, ami szükségképpen elhomályosítja a látást, ám a tisztán látás visszanyert képes-
sége fájdalmas illúzióvesztéssel egyenlő. 
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