
SzabÂ Magda

NEMZETI °NEKºNK: A àSZñZATÊ

A k´ltem¢nyek bizonyos hÀnyada egyetlen nekifutÀs utÀn is elk¢sz¡lhet, de ez a sze-
rencs¢s kiv¢tel, a versek megsz¡let¢s¢t t´bbnyire a tervezett mondanivalÂ legponto-
sabb kifejez¢si lehetûs¢g¢nek keres¢se, azaz kÁs¢rletek sora elûzi meg. V´r´smarty
SZñZAT-ja arÀnylag hamar megtalÀlta a k´ltûi ¡zenet tolmÀcsolÀsÀnak ¢pÁtûelemeit,
valÂdi harcot ä a sz´vegvariÀnsok mutatjÀk ä voltak¢ppen a vers eg¢sz¢t meghatÀrozÂ,
´nmaga fel¢ emelû kulcsszÂ fellel¢s¢¢rt vÁvott, az elsû, felbukkanÂ verssor k¢tszer is
megkÁs¢rti, aztÀn lehull, mint a nem rÀ szabott ́ lt´z¢k a vers test¢rûl, nem az¢rt, mert
tartalmÀban m¢g nem az, amit mondani szeretne, csak tÃl k´znapi. àHazÀdhoz, mint
szemedhez tarts hÁvenÊ, ez egyszerre sok is, kev¢s is, semmik¢pp sem az, mint a megtalÀlt
kulcsszÂ, amelynek statikÀja ¢s ugyanakkor dinamikÀja van, ´r´k ¢rv¢nyü, de szÀll,
viszi, mint a nemzeti totemmadÀr csûr¢ben a tizenhÀrom betü formÀlta hatÀrozat,
amely a hazafi-magatartÀs modellj¢v¢ csontosul.

A versnek k¢t elû- ¢s egy v¢gleges formÀjÃ k¢zirata van, az elsû csonka, s a SZñZAT

elsû tervezet¢nek k¢t versszaka van rajta. A k¢zirat k¢t negyedÁv alakÃ oldalon helyez-
kedik el pÀr epigramma, humoros sz¢ljegyzet s a TöLVILçGI K°P cÁmü versbûl kiha-
gyott n¢hÀny sor kÁs¢ret¢ben.

àHazÀdhoz, mint szemedhez
Tarts hÁven Âh magyar!
B´lcsûd ¢s sÁrod az neked
Melly Àpol s eltakar.

A nagy vilÀgon e kivül
Nincsen szÀmodra helly,
çldjon vagy verjen a sors,
Itt ¢lned halnod kell.Ê*

A mÀsodik k¢zirat n¢gy negyedÁv alakÃ oldalbÂl Àll. A vers hÀrom oldalt foglal el. CÁme
ennek sincs m¢g, de strÂfaszÀm, szerkezet, k´ltûi ¡zenet tekintet¢ben mÀr a m¢g ci-
zellÀlÀst ig¢nylû, de k¢ts¢gen kÁv¡li SZñZAT.

àHazÀdnak rend¡letlenül
L¢gy hÁve,1 Âh magyar;
B´lcsûd az s egykor sÁrod is2

Melly Àpol s eltakar.

3 A nagy vilÀgon e kivül
Nincsen szÀmodra hely:
çldjon vagy verjen a sors4

Itt ¢lned, halnod kell.
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* K´zli Gyulai PÀl is. I. 412. o.

çthÃzva:
1 HazÀdhoz mint szemedhez
Tarts hÁven
2 [Az] b´lcsûd az s majdan sÁrod is

sÁrod egykor  

3 Ezen k¡l

4 çldjon vagy verjen sors keze
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Ez a f´ld, mellyen annyiszor5

ApÀid v¢re folyt,
Ez melyhez minden szent nevet
Egy ezred¢v csatolt.6

Itt k¡zdtenek hon¢rt az ûsz
ºgeknek szÀzadi;7

Itt t´rtek ´ssze rabigÀt
Hûs ZrÁnyi Hunyady.

SzabadsÀg!8 itten hordozÀk
V¢res zÀszlÂidat,
S elhulltanak, kivesztenek
A hosszu harc alatt.

°s9 annyi balszerencse k´zt,
Oly sok viszÀly utÀn,
Megfogyva10 bÀr, de t´rve nem
°l nemzet e hazÀn.11

S n¢pek hazÀja, nagy vilÀg!12

HozzÀtok felkiÀlt:
ÏEgy ezred ¢vi szenved¢s
K¢r ¢ltet vagy halÀlt!Î13

14Az nem lehet, hogy annyi15 szÁv
HiÀba16 onta v¢rt.
S keservben17 annyi hü kebel
Szakadt meg a hon¢rt.18

Az nem lehet, hogy ¢sz, erû,
°s olly szent akarat19

HiÀba sorvadÀnak el20

    lÀngolÀnak el
Egy Àtok sÃly alatt

M¢g jûni kell, m¢g jûni fog
Egy jobb kor, melly21 utÀn
BuzgÂ22 imÀdsÀg epedez
SzÀz ezrek ajakÀn.

Vagy jûni fog, ha jûni kell23

A24 nagyszerü halÀl,
Melly a temetkez¢s f´l´tt
Egy orszÀg v¢rben Àll.25

5 Ez a f´ld mellyen annyi sors
hajdan       

6 Egy ¢v
A

7 ºgek [olvashatatlan szÂtaggal] csalÀdai

8 S

9 A

10 Elnyomva. Megfogyva
11 [Olvashatatlan betük utÀn.]

A nemzet ¢lt hazÀn
12 S term¢szet isten [EzutÀn k¢t egymÀsra

Árt olvashatatlan betü.]
13 Nem ¢rdemel halÀlt. [A nem szÂ alatt ol-

vashatatlan betük.]
14 M¢g jÂ, elj´het, m¢g jûni kell [öj vers-

szakkezdet.]
15 [Alatta olvashatatlan szÂtag.]
16 Ontson hiÀba
17 Hogy annyi ÀldozÂ [?]

[Elûbb egy olvashatatlan szÂ s egy szÂ-
tag, azutÀn] S hiÀba

18 Szakadjon a
19 HiÀba olly

Hogy annyi elme
HiÀba fÀradt ¢sz, erû
°s olly szent akarat.

20 HiÀba vesztek volna el
HiÀba sorvadoztak el.

21 Egy jobb kor, szÀza
22 Zeng

23 Vagy Jûni kell, ¢s jûni fog
       vagy
24 Egy
   semmi
25 Melly a szent egyhÀz lapjain

Jegyzûre nem talÀl.
Mellyet magoknak nemzetek
írnak fel



S a sÁrt, hol nemzet sülyed el,26

N¢pek veszik k´rül,
S az ember milliÂinak
Szem¢ben27 v¢rk´ny ül.

HazÀdnak28 rend¡letlenül
L¢gy29 hÁve, oh magyar:
Ez30 ¢ltetûd s ha megbukÀl
HantjÀval ez takar.31

A nagy vilÀgon e kivül
Nincsen szÀmodra hely
çldjon32 vagy verjen a sors,
Itt ¢lned, halnod kell.Ê

A k´ltû indokol: mi¢rt tartozunk rend¡letlen hüs¢ggel. Itt jÀtszÂdott le a magyar t´r-
t¢nelem, itt ¢ltek a honalapÁtÂ daliÀk ¢s a nemzeti hûs´k, çrpÀd helyett m¢g ûsz ºgek,
çrpÀd nagyapja szerepel, s Hunyadi mellett ´r´k bÀlvÀnyÀnak, ZrÁnyinek k¢pe Ãszik
be tudatÀba. Hogy az à...elhulltanak legjobbjaink / A hosszu harc alattÊ szerencs¢sebb meg-
oldÀs az eredetileg megfogalmazott àelhulltanak, kivesztenekÊ-n¢l, az mindenki szem¢-
nek ¢s tudatÀnak nyilvÀnvalÂ, nem veszt¡nk ki, szerencs¢re, m¢g mindig itt talÀl ben-
n¡nket a vilÀg, holott volt szomorÃ es¢ly¡nk az ellenkezûj¢re. Itt mÀr ¢szlelhetû egy
szÂ politikai t´ltet¢nek k¡l´nbs¢ge: az àoly sok viszÀly utÀnÊ àmegfogyvaÊ lett a v¢gsû meg-
oldÀs az eredeti àelnyomvaÊ helyett. B´lcs megfontolÀs, pontos ¢s igaz, igaz volt az is,
hogy elnyomva, de a kirÀly 1836-ban m¢g mindig àszeretettÊ, a tÀrgyalÀsok jÂformÀn
most kezdûdnek majd, a reformorszÀggyül¢sek hajnala csupa rem¢ny, minek ilyen
sÃlyos vÀdat ejteni a t´rt¢nelmi serpenyûbe. TatÀr, t´r´k utÀn ugyan hogy ne fogytunk
volna, s aztÀn a c¢lzÀs Ãgyis mindent vilÀgossÀ tesz, hiszen mitûl lettek volna v¢resek
RÀkÂczi zÀszlai.

Amiben a mÀsodik ¢s a v¢gleges vÀltozat d´ntûen k¡l´nb´zik, a hetedik versszak-
ban talÀlhatÂ: a àn¢pek hazÀja, nagy vilÀgÊ helyett àterm¢szet istenÊ ¢s k¢t egymÀsra Árt
olvashatatlan betü szerepel, utÂbb kerekedik ki csak a vers egyik legd´ntûbb, legfon-
tosabb mondata a v¢gtelen tablÂval, amely mÀr nem is nemzetekben, n¢pekben, de
az egyes¡lt vilÀgban gondolkozik, ennek tagjai r¢szv¢ttel figyelik egymÀs sorsa alaku-
lÀsÀt. àN¢pek hazÀja [term¢szet isten]... / HozzÀtok felkiÀlt: / ÏEgy ezred ¢vi szenved¢s / K¢r
¢ltet vagy halÀlt!ÎÊ Ez m¢g csak nem is a reformkor udvariatlan szele, ez az aufkl¢ristÀk
eszmek´r¢nek ´ntudatlan id¢z¢se: halljÀtok a nagyvilÀgban, amit kiabÀlunk? Egy ez-
red¢ve szenved¡nk, ¢sz- ¢s t´rv¢nyellenes, istent, term¢szetet s¢rt, ami vel¡nk t´rt¢-
nik. Sz¡let¢ssel kapott jogunk volna az ¢let akkor is, ha fennÀllÀsunk Âta nem tett¡nk
volna semmit, hÀt m¢g Ágy, ennyiszer kiÀllva helyettetek, ¢rtetek a porondra, nem ha-
lÀlt ¢rdeml¡nk, ¢letet. çlltok, mint az ¢lûk¢p a finÀl¢ban, ¢s n¢ztek benn¡nket, ahogy
vergûd¡nk, ha nincs irgalom a szÀmunkra, legalÀbb d´ntsetek v¢gre. Vagy adjatok
l¢t¡nknek visszaigazolt ¢rtelmet, lehetûs¢geinknek teret, vagy k¡ldjetek gyÀszkoszo-
rÃt, Ágy nem lehet megmaradni, t´r´tt gerincü hajÂbÂl hasztalan adva v¢szjeleket a
vilÀg tenger¢n.

A nyolcadik versszak mÀsodik fogalmazÀsbeli variÀnsa az àannyi szÁvÊ helyett àÀldo-
zÂtÊ jelez, a àszakadtÊ hely¢n àhasadjonÊ Àll, az àÀldozÂÊ nem fûn¢vi igen¢v, hanem fûn¢v,
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26 S a sÁrt, mellyet

27 M

28 HazÀdhoz
29 Tarts
30 Melly
31 Eltakar

32 °ljen



a nemzet fennÀllÀsa ¢rdek¢ben a n¢p Àltal hozott Àldozatokat, konkr¢tumot jelent, a
szakasz harmadik sorÀban szerencs¢s k¢zzel hagyta ki a megism¢telt àhiÀbaÊ szÂt, s
pÂtolta a v¢gleges k´zl¢sben àkeservÊ-vel. A kilencedik versszak àsorvadÀnak, lÀngolÀnak
elÊ megoldÀsa helyett a àsorvadozzanakÊ nemcsak a kifejezû szÂ plasztikus igealakjÀval
bizonyul jobbnak a tervezettn¢l, de ism¢t siker¡l nem alkalmi, de folyamatos cselek-
v¢st r´gzÁtenie. A mÀsodik variÀciÂ legmegrÀzÂbb k¢pe a k¢ts¢g¢t legyûzû, majdnem
szuggerÀlÂ àjûni fogÊ, mert àkell, hogy j´jj´n a jobb korÊ felvillanÂ rem¢nysugarÀt lassan
kioltÂ nemzeti alkony vÁziÂja: ha hasztalan imÀdkoztunk ¢rte, ¢s harcoltunk ¢s re-
m¢nykedt¡nk, pusztulÀsunk nem lesz tanÃ n¢lk¡li magÀn¡gy, v¢gÁt¢let, akkor meg-
b¢nulnak a krÂnikaÁrÂ papok, az udvari t´rt¢n¢szek, mert halÀlunk kihÁvÂan nagy-
szerü lesz, mÀs nemzetek pre-Hirosima-modellje, s fûleg nem marad egyedi jelens¢g:
a vilÀg egys¢ges, ha egy darabja kiszakad, mi a biztosÁt¢k, hogy a pusztulÀs megÀll?
Akkor mÀr k¢sûn hullatjÀk a v¢rk´nnyeket, hamarabb kellett volna rÀnk figyelni. A
k´z´ny´s nagyvilÀg k¢p¢t k¢sûbb elmossa a rem¢nys¢g: e riasztÂ Àlom nem k´vetkez-
hetik be, s ha m¢gis, zeng a tizenharmadik strÂfa: eml¢k¡nk ¢s halÀlunk dicsûs¢ge
r¢szk¢nt szerves¡l a vilÀgt´rt¢nelemben. Nincs garancia semmire, a vilÀg esetleges
k´z´nye kockÀzatÀval, sajÀt felt¢telezett halÀlunk tudomÀsulv¢tel¢vel kell rÂnunk to-
vÀbb az Àltaluk most kijel´lt utat b´lcsûtûl koporsÂig: itt. Ez a vilÀg egyetlen pontja,
amelyen bel¡l hely van szÀmunkra ¢letre is, halÀlra is.

SZñZAT

HazÀdnak rend¡letlenül
L¢gy hÁve, oh magyar;
B´lcsûd az s majdan sÁrod is,
Mely Àpol s eltakar.

A nagy vilÀgon e kivül
Nincsen szÀmodra hely;
çldjon vagy verjen sors keze:
Itt ¢lned, halnod kell.

Ez a f´ld, melyen annyiszor
ApÀid v¢re folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezred¢v csatolt.

Itt k¡zdtenek hon¢rt a hûs
çrpÀdnak hadai;
Itt t´rtek ´ssze rabigÀt
Hunyadnak karjai.

SzabadsÀg! itten hordozÀk
V¢res zÀszlÂidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.
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°s annyi balszerencse k´zt,
Oly sok viszÀly utÀn,
Megfogyva bÀr, de t´rve nem,
°l nemzet e hazÀn.

S n¢pek hazÀja, nagy vilÀg!
HozzÀd bÀtran kiÀlt:
àEgy ezred¢vi szenved¢s
K¢r ¢ltet vagy halÀlt!Ê

Az nem lehet, hogy annyi szÁv
HiÀba onta v¢rt,
S keservben annyi hü kebel
Szakadt meg a hon¢rt.

Az nem lehet, hogy ¢sz, erû,
°s oly szent akarat
HiÀba sorvadozzanak
Egy ÀtoksÃly alatt.

M¢g jûni kell, m¢g jûni fog
Egy jobb kor, mely utÀn
BuzgÂ imÀdsÀg epedez
SzÀzezrek ajakÀn.

Vagy jûni fog, ha jûni kell,
A nagyszerü halÀl,
Hol a temetkez¢s f´l´tt
Egy orszÀg v¢rben Àll.

S a sÁrt, hol nemzet sülyed el,
N¢pek veszik k´rül,
S az ember milliÂinak
Szem¢ben gyÀszk´ny ül.

L¢gy hÁve rend¡letlenül
HazÀdnak, oh magyar:
Ez ¢ltetûd, s ha elbukÀl,
HantjÀval ez takar.

A nagy vilÀgon e kivül
Nincsen szÀmodra hely;
çldjon vagy verjen sors keze:
Itt ¢lned, halnod kell.
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MiÂta a nemzeti k´ztudat vÀllalta, a SZñZAT-ot az ÂdÀk k´z´tt tanÁtjuk, mint hazafias
lÁrÀnk kimagaslÂ alkotÀsÀt. A vers valÂban remeke nemzeti k´lt¢szet¡nknek, ¢pp csak
besorolÀsa irodalomelm¢leti t¢ved¢s, V´r´smarty Re: Hazaszeretet mind ¡zenet,
mind vers¢pÁtkez¢s tekintet¢ben mÀst adott k´ltûtÀrsainÀl. Mikor vers¢t megÁrta,
1836-ban, Csongor Ãrfi m´g´tt elmaradt mÀr az ibolyaszemü, keser¢des ifjÃsÀg, zÃg
a reformkor udvariatlan szele, sodrÀsÀban a GvadÀnyi àpillangÂs cipûs, vit¢zk´t¢ses ´lt´-
z¢k¡nkkel fordÁtjuk jÂ irÀnyba a tengely¢rûl lebillent orszÀgotÊ mentalitÀsÀra zavarbaejtûen
cÀfol a csûnadrÀgos, cilinderes grÂf, akinek sarkantyÃja a TudomÀnyos Akad¢mia esz-
m¢je, kacagÀnya a hitelk¢pes gazdÀlkodÀs, eszmet´red¢kei is jelzik mÀr a fel¢nk k¢-
sz¡lû vihart. Csongor v¢gzett çrkÀdiÀval, a biztonsÀgos tÂga helyett nem is szer¢nyen
barna, de egzisztencialista Ázl¢ssel fekete atillÀban folytatta ÃtjÀt az irodalmi-politikai
k´z¢let ar¢nÀjÀban. A l¢t bÀrmikor megszünû jelleg¢vel mindig szÀmolt, de lÀtÂk´re
tovÀbb tÀgult, az ¢rett ¢rtelem szitÀjÀn kihullnak a marad¢k illÃziÂk, az ¢let ä sajÀtunk
vagy akÀr a nemzet¢ ä nyugodalmas ¢s ¢pÁtû szakaszokkal megszakÁtott kontinuÀlt
megprÂbÀltatÀs, nem a boldog csodÀk birodalma. Meg¢rtette, magyarnak sz¡letni
nem pusztÀn genetikai k¢rd¢s, de vÀllalÀs is, a hazafifogalom nem elvont fûn¢v, hanem
elk´telezetts¢g ¢s feladat. A magyar Helsing´rben sajÀtsÀgos mÂdosÁtÀst kap a nagy
monolÂg, mihelyt a SZñZAT megsz¡letik, vÀltozik a l¢t-neml¢t k¢rd¢s¢nek filozÂfiÀja.
A magyarsÀg szÀmÀra nemcsak az akkori adott, de bÀrmilyen t´rt¢nelmi helyzetben
lenni, esetleg az orszÀg ¢rdek¢ben megszünni egyarÀnt k´telezû. A SZñZAT irgalmat nem
ismerû vers, Ãgy, azzal vÀlhatott nemzeti ¢nek¡nkk¢, hogy ¢ppoly cicomÀtlan, mint
mÃzsÀja, a HITEL, a sz´veg eligazÁtÀs egy vez¢rkari sÀtorban, kiterÁtett eszmei t¢rk¢pek
felett megÀllapÁtott jelmondat, utasÁtÀs a majd Ãtnak indÁtandÂ szÀrnyseg¢dnek. Ha
k´ltûibben fogalmazzuk: kapaszkodÂnk az ´rv¢nyes vilÀg szakad¢ka felett, amelyben
m¢g ¢rdekbûl is csak ideiglenesen akadt partner¡nk, legjobb ´nmagunk kivetÁt¢se,
egy vÀtesz nev¡nkben tett vallomÀsÀban, aki nem titkolja el, amit a LÀthatatlanok a
f¡l¢be sÃgtak.

MÁg ez a vers el nem k¢sz¡lt, K´lcsey HUSZT-jÀnak nem volt k´zvetlen folytatÀsa, a
SZñZAT a staf¢tabotot nem a HIMNUSZ-tÂl, hanem e pÀr soros epigrammÀtÂl vette Àt,
s a szükszavÃ, a hold verte tÀj b¢rcei k´z¡l elûtünû magyar kÁs¢rtetfigura akciÂ-
programja a szellemÂra ellen¢re is meglepûen konkr¢t. K´ltûtÀrsai egy¢bk¢nt sajÀt
szÁnlÀtÀsukkal festik meg ugyanazt a k¢pet, s szedik verssorokba a f¢ltett-imÀdott haza
gondjait: Kisfaludy szÁve nemes borÃval l¡ktet, hisz oly sz¢p volt a hajdan, ¢s dicsû-
s¢ges a nemzet ifjÃsÀga, Nikla szÁnei rembrandti barnÀk, akÀr az alkotÂ haragos-bÃs
baritonja, Berzsenyi antik dÁszletei k´z¡l kiÀlt ki sz¢gyen¢ben, miv¢ fajultunk, hogyan
vÀlt belûl¡nk rÃt szibarita vÀz ä a gyûri expedÁciÂ eml¢ke sokÀig t¡ske marad a b¡szke
k´rm´k alatt ä, aztÀn ÀtvÀlt a reformkorban mÀr valÂban vÀllalhatatlan sztoa ¢rvel¢-
s¢re: a t´rt¢nelem gonosz gyakorlata kiv¢dhetetlen, minden orszÀg, sût birodalom el-
mÃlik idûvel, nyugodjunk bele, hogy egyszer mi sem lesz¡nk, hol RÂma, hol van Ba-
bilon mÀr. A HIMNUSZ-ban a sebzett szemü, ¢rz¢keny zseni, akÀr sz¡lû beteg gyermeke
ÀgyÀnÀl, nemzete fennmaradÀsÀ¢rt Istenhez esdekel, ¢s sorsÀt az ör kegyelm¢re bÁzza,
a SZñZAT az eget csak t¢mÀja feldolgozÀsi kÁs¢rletei mÀsodik darabjÀban emlÁti meg,
sem az elsû prÂbÀlkozÀs, sem a v¢gsû megfogalmazÀs idej¢n nem fordul a mennyhez,
û az egyetlen, aki szÀmÀra a t¢nyek t¢nyek ugyan, amelyek megt´rt¢ntek, de nem
k´nnyes mereng¢st, hanem megoldÀst k´vetelnek: sem vÀd, sem ́ nsajnÀlat nem idû-
szerü. M¢rlegeli egyÀltalÀn ez a nemzet, azon tÃl, honnan ¢rkezett s miket ¢lt Àt, azt,
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hogy voltak¢ppen hovÀ akar eljutni? Keresi a maga ºdvlakÀt?* Mert ha keresi, mu-
tassuk meg neki, merre van. A SZñZAT Ãtjelzû tÀbla, a k´ltû benne Ãj, spirituÀlis v¢r-
szerzûd¢st k´t nemzete nev¢ben, megnyitott v¢nÀja v¢r¢t a reformkori, k¢pletes ku-
pÀba csorgatja. Dalol a katolikus sÀmÀn, szokatlan az ¢nek tonalitÀsa, ¢s a liturgikus
sz´veg is mÀs, mert az Ãj regû-rejtem nagyon is reÀlis feladatokra aktivizÀl: legyen
v¢ge ÀbrÀndnak, tesped¢snek, ne üzz¡k tovÀbb a totemÀllatot, meddû vita minden
szÂcs¢pl¢s, a szalmalÀng eredm¢nye korom. A SZñZAT azzal vÁvta ki k¡l´nleges hely¢t
k´lt¢szet¡nkben, hogy az el¢rhetû legmagasabb csÃcsot a legm¢lyebb szakad¢k lehe-
tûs¢g¢vel egyszerre Ág¢ri. Akik a hazafias lÁra egyik legnagyobb eredm¢ny¢nek ¢rt¢-
kelt¢k, nem t¢vedtek, a vers HungÀria nyakÀra kapcsolt k´ltem¢nygy´ngyeink k´z¡l
kiragyog. Müfaji minûsÁt¢se egy¢bk¢nt helytelen: a SZñZAT nem Âda.

De akkor mi ez a nemzeti ¡nnepeinket kÁs¢rû tizenn¢gy versszakos ¡zenet, amelynek
k¡l´nleges voltÀt a hatalom minden vÀlsÀghelyzetben felismerte? M¢g ¢l¡nk, akik
megfigyelhett¡k, az elvesztett mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn ¢ppolyan bizalmatlan gya-
nakvÀs kÁs¢rte, ahogy az 1956-os, eredm¢ny¢ben diadalmas trag¢dia zÀrÂakkordja-
k¢nt, ahol csak lehetett, kitiltottÀk a müsorokbÂl, abban a rem¢nyben, ha ritkÀn hall-
hatÂ, egyre lejjebb s¡llyed a k´ztudatban, idûk mÃltÀn halvÀnyul, majd elv¢sz jelen-
tûs¢ge. Az eliminÀlÀsi folyamat kÁs¢rlete persze nem lehetett brutÀlisan direkt, a k´ltû
nemzeti klasszikus volt, a SZñZAT tananyag, az irodalomtanÀr megkapta az utasÁtÀst,
mit ne vegyen, v¢tessen benne ¢szre, s mit k¡l´nleges hangsÃllyal. A pÀrtÀllam Àlta-
lÀban nem rajongott a hazafias lÁrÀ¢rt, de voltak k´nnyen Àthangszerelhetû alkotÀsok,
a SZñZAT nem tartozott k´z¢j¡k. V´r´smarty illetlen¡l vilÀgosan besz¢lt, ¢s minden
prÂbÀlkozÀs ellen¢re az elsû ¢s mÀsodik vilÀghÀborÃt Àtszenvedett generÀciÂ sz¢tszab-
va maradt hazÀjÀban ¢ppÃgy meg¢rtette ¡zenet¢t, ahogy a Haynau r¢muralmÀt Àt-
v¢szelt tÃl¢lûk vagy '56 tanÃi. A megalÀzott nemzeti tudat ¢s jogos b¡szkes¢g minden
vÀlsÀghelyzetben a SZñZAT-ba kapaszkodott, s a haza becs¡let¢re mondva, nem elsû-
sorban szûlût ¢s lÀgy kenyeret rem¢lt tûle, hanem a nemzeti f¡ggetlens¢g magyar mi-
rÀkulumÀt.

Kezdettûl fogva babonÀs erû sugÀrzott ebbûl a versbûl, mÀgikus f¢nyjelz¢seit Arany is
felfogta. Ha ¡temezni kezdj¡k A WALESI BçRDOK-at, f¡l¡nk azonnal jelzi, a mester
vette a mÀsik mester ¡zenet¢t, ¢s tovÀbbadta sajÀt olvasÂinak. A TOLDI szerzûje a SZñ-

ZAT versm¢rt¢k¢vel felelteti bÀrdjait Ferenc JÂzsefäEdward magyarorszÀgi lÀtogatÀ-
sakor. Arany felhÀborodott hÀrfÀjÀn V´r´smarty hangszerel, az û zen¢j¢vel szÂl az ¡ze-
net is, ne engedjetek, k´ltûk, ne engedjetek, polgÀrok, ne engedelmeskedj, Magyar-
orszÀg! SzÀllnak a sorok, mintha nem volna terror, szÀllnak, mikor feladÂktÂl ¢s Át¢-
let-v¢grehajtÂktÂl kellett rettegni ¢jszakÀnk¢nt, de akkor is, ha az Àllamv¢delem je-
lentkez¢s¢t jelzû hajnali csengûszÂra Àtdobbant szÁv¡nk´n az intelem az esetleges halÀl
k´ltûi ´r´ks¢gk¢nt rÀnk rÂtt rettenetes, de vÀllalandÂ lehetûs¢g¢rûl. A SZñZAT Ka-
zinczy pÀlyameghatÀrozÂ szÂkapcsolatÀval ¢lve àborzasztÂlag sz¢pÊ k´vetelm¢nye a
WALKºR varÀzsgyürüjek¢nt izzik fel n¢p¡nk ¢let¢nek hol diadalmas, ¡nnepet ¡lû,
hol ¢ppen nagy holtakat temetû pillanataiban: V´r´smarty iker¢rz¢kel¢se, amely
olyan szÁvesen ¢pÁtkezett ellent¢tes fogalmakkal, egyszerre jelenÁtve meg a feh¢rt a
feket¢vel, az ́ r´met ¢s a kÁnt, ebben a versben fejthetû meg a legk´nnyebben: b´lcsû-
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koporsÂ egy fÀbÂl k¢sz¡l minÀlunk, a gyûzedelmes orszÀg ¢s a nemzetk´zi k´z´ny mi-
att esetleg sÁrba bukÂ haza k¢pe egy¡tt fogalmazÂdik meg a SZñZAT-ban az alap¡zenet
imperativusÀval ¢s mÂdhatÀrozÂjÀval, s a nyelvtani alakzat egyike sem fogad el har-
madik lehetûs¢get, nem az¢rt, mintha nem volna, csak mert a k´ltû szerint nem vÀl-
lalhatÂ. Mikor vers¢t megÁrta, mÀr fonjÀk a pÀrkÀk a segesvÀri csatat¢r ¢s a vilÀgosi
s´t¢ts¢g bakacsinjÀt, pedig 1836-ban m¢g nem esk¡szegû a kirÀly, ¢s a legnagyobb
leendû segesvÀri halott is csak tizenhÀrom esztendûs, Àm a versm¢rt¢k egy fÀzissal
elûbbre lÀt, r´gzÁti a valamikori lovasrohamok d¡b´rg¢s¢t, a pata kiveri a verslÀb ti-
tÀjÀval a paripÀk k´zeled¢s¢t, '56-ban meg a jambus kurta ¡temr¢sze egy cseppet meg-
emeli, a hosszÃ meg f´ldre buktatja az oroszok tankjai lûtte, aknatüz alÀ vett Buda-
pestet. HazÀd - nak ren - d¡let - len¡l l¢ptet fakÂ lovÀn, ez ¢lte - tûd s ha elbu - kÀl nem ¢l oly
walesi bÀrd.

írtuk, a marxista eszt¢tika nem szerette a csatlÂs Àllamok hazafias k´lt¢szet¢t; ha a
nemzeti fÀroszok jelzûf¢nye fel-felvillan, nehezebb egy n¢pnek a t¢nyleges helyzetet
tudomÀsul vennie. çtÁrni, Àt¢rt¢kelni a r¢gi kritikÀkat, Ãj lakkot a r¢gi k¢pre; szÂl az
utasÁtÀs ä a SZñZAT elfogadhatÂvÀ t¢tel¢re felk¢rt irodalmi pÀrtmunkÀs elszÀntan ver-
gûd´tt kÁnos tennivalÂja hÁnÀrk´tegei k´z´tt, igazÀn nem volt szÁve szerinti feladat. A
vers aritmiÀs szÁvver¢se egy¢bk¢nt a biedermeier kritikust se t´lt´tte el osztatlan ́ r´m-
mel, Gyulai ÂriÀsnak tartotta Aranyt ¢s Petûfit, n¢mi habozÀssal V´r´smartyt is, de a
SZñZAT szerzûje gyakran vÀllalhatatlan lÀtomÀsokkal riogatta, az eszt¢ta, nyilvÀn maga
se tudta, viszolygott az alkotÂ szabÀlytalan, de tagadhatatlan müv¢szet¢tûl. A z´m´k
lelkü puritÀn Ázl¢s¢nek voltak¢ppen a ZALçN hazafi ´ntudata, a CSONGOR °S TºNDE

meg a zsÀnerk¢pek voltak kedvesek, fûk¢nt vers¢lm¢nyei legmÀmorÁtÂbbja, a SZ°P

ILONKA, amelyben aztÀn csakugyan megvan minden, hazafiassÀg, csalÀdi ¢rz¢s, kicsit
an¢miÀs szerelem, trag¢dia, de liliomillattal, nem a csataterek tetembüz¢vel. Gyulai
eg¢sz pÀlyÀja alatt ahhoz vonzÂdott, ami sajÀt Ázl¢svilÀgÀra rÁmelt, ha irodalmunk pÀ-
zsitjÀn itt-ott felvetette f¢l¢nk fej¢t egy impresszionista, preexpresszionista, esetleg
preegzisztencialista kÁs¢rlet, mÀr taposta is halÀlra az illetlen zseng¢t, ne vesz¢lyeztesse
az eg¢szs¢ges telev¢nyt, nem csoda, ha nemhogy nem ¢rinti meg, de riasztja Vajda
s¡v´ltû szenved¢lye. Hogy Adyt v¢g¡l is vÀllalta, az az alkony kihunyÂ f¢ny¢nek bÃs
belenyugvÀsa az elker¡lhetetlenbe, mert ¢rzi, gÀtolhatatlanul bek´sz´nt az ¢jszaka, s
a D¢v¢ny felûl bet´rû ifjÃ nemzed¢k feltün¢sekor az ´reg, beteg, magÀnyos oroszlÀn-
nak kihulltak a t¢pûfogai. HiÀba cirÂgatja k´r¡l a szindrÂmÀt szeretû k¢zzel Hatvany,
Gyulai Adyt egyszerüen nem szerethette, csak k¢ptelen lett volna kiv¢deni, hÀt lenyel-
te a kiszÀmÁthatatlan irodalmi fordulatokat b¡ntet¢sk¢nt rÀnk szabadÁtott Isten nev¢-
ben. ValÂjÀban nem szerette a SZñZAT-ot sem, csak elfogadta, mint hazafias k´lt¢sze-
t¡nket gazdagÁtÂ Ãj alkotÀst, a sÁrba omlÂ, esetleg megsemmis¡lt nemzet felt¢telezett
lÀtvÀnya egyike lehetett szÀmÀra a V´r´smartynak nem elûny¢re vÀlÂ, de alkotÂ mÂd-
szer¢re jellemzû borÃs fantÀziakileng¢seknek. A r¢met szerencs¢re itt-ott pozitÁv kap-
csok k´z¢ r´gzÁtette a k´ltû, hÀt Gyulai dics¢rhette a verset, holott sajÀt Ázl¢svilÀga azt
kÁvÀnta volna, ha mÀr nemzethalÀl id¢z¢s¢vel kÁs¢rti az eget egy k´ltû, Ãgy tegye,
ahogy a MOHçCS-ban Kisfaludy, mert az az el¢gia annyira sz¢p, hogy mÁg reng¡nk a
hexameterek csudahintÀjÀn, el is felejtj¡k a vers m´g´ttes¢t, lila pÀra fedi el Szapolyai
sÂvÀr figurÀjÀt, aki n¢mÀn lesi, hogy mÃlik az idû, mikorra telhetik be a katasztrÂfa,
mikor indulhat el a meg´zvegy¡lt kirÀlyn¢ kez¢¢rt. Az eszt¢ta ¢rt¢kel¢se szerint àa
SZñZAT nem egyetlen kitünû sz¡lem¢nye az Ãjabb kor hazafiÃi lÁrÀjÀnak, vannak müvek, melyek
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eszt¢tikai tekintetben fel¡lmÃljÀk, de egyetlenegy se tett ilyen nagy ¢s tartÂs hatÀst, mert a nemzet
legfûbb eszm¢it ¢s legÀllandÂbb hangulatÀt fejezi ki. A szabadsÀg ¢s diadal dithirambjai elhaltak,
melyeket Petûfi harsogott, elhaltak az ÀgyÃk utolsÂ d´rg¢se k´zt, a nemzeti m¢ly bÃskomorsÀg,
mely Arany ¢s Tompa n¢hÀny k´ltem¢ny¢ben sÂhajt ¢s k´nnyet facsart a nemzet szem¢bûl, le-
t´rlûd´tt, ¢s a n¢p visszat¢rt a SZñZAT-hoz, mert ¢rezte ¢leterej¢t, hitte, ami elûtte van m¢g, a
jobb kor vagy a nagyszerü halÀl. ValÂban a k´ltem¢ny mindaddig nemzeti ¢nek marad, amÁg a
nemzeti k¡zdelem, melynek sz¡lem¢nye, c¢lt nem ¢r, a magyarsÀg l¢te ´nmagÀhoz m¢ltÂan nincs
biztosÁtvaÊ.

Tisztess¢ges, megbÁzhatÂ elemz¢s ez, azzal ugyan nem szÀmol, hogy a vers pÀlyÀja
mÀsk¢ppen alakul, ¢s csak a vilÀgot megsemmisÁtû v¢gsû atombombÀval pusztul ä vagy
vehetû el ä a magyarsÀgtÂl: Gyulai nem Âhajtotta elemezni vagy megfejteni V´r´s-
marty müv¢szet¢nek valÂdi titkait, pedig olykor valÂban megd´bbent ¢leslÀtÀsÀval,
p¢ldÀul amikor ¢ppen a hazafias k´lt¢szet ter¡let¢n d´ntû felismer¢st r´gzÁt: àA ma-
gyar lÁra r´viden a nemzet t´rt¢nelme, a legr¢gibb idûktûl fogva eg¢szen a jelenkorig n¢hÀny
k´ltem¢ny olykor hÁvebben kifejezi a nemzet hangulatÀt, a hazafiassÀg eszm¢it, mint akÀrhÀny
Àllamirat. Egy eurÂpai nemzet lÁrÀjÀn nem rezd¡l meg annyiszor a hazafiassÀg hÃrja, mint a
magyar¢n, nem ok n¢lk¡l, mert egyetlen eurÂpai nemzet se k¡zd´tt annyit l¢t¢¢rt, a nemzeti fÀj-
dalomnak lehetett-e tÀplÀlÂbb forrÀsa, mint a mi viszontagsÀgos nemzeti ¢let¡nk. A hazafisÀg
¢l¢nk ¢rz¢se, mondjuk, szenved¢lye jellemvonÀsa a magyar k´lt¢szetnek, egyben ereje ¢s gy´nge-
s¢ge, innen fakadnak legszebb ÂdÀink, ered szÂnokias hangulatunk, mely annyiszor erût vesz a
k´ltûk´n.Ê Itt valÂban a l¢nyegre tapintott, hisz nyilvÀnvalÂ, hogy az ñMAGYAR MçRIA-

SIRALOM nemcsak a Szüzanya magyarorszÀgi, de a magyarsÀg eurÂpai, immÀr leta-
gadhatatlan jelenl¢t¢t is jelzi, s a nemzeti Camelot hûsei, a lovagkirÀlyok nem egyetlen
funkciÂban uralkodÂk: a menny szentjei, de a haza bajnok vezetûi is, ahogy kettûs
jelentûs¢gü ereklye az ¢gi pÀrtfogÀst ¢s a nemzet egys¢g¢t egyszerre kifejezû szent
korona is. Gyulai korrekt, megadja a maximumot a becs¡lettel ÀtbÃvÀrolt irodalmi
anyagnak, hogy a lelkesed¢s vagy a felfedez¢s vibrÀlÂ elragadtatÀsa n¢lk¡l, arrÂl nem
tehet. A SZñZAT-ot nem mÀsolta volna magÀnversgyüjtem¢ny¢be, de hely¢re tette, ¢s
nem tÃlzottan, de meg is koszorÃzta. FenntartÀsai nagy r¢sz¢nek elhallgatÀsa mellett
is nyilvÀn kevesebbet szenvedett bÁrÀlata k¢szÁt¢sekor, mint az Ãj hullÀm csapkodÀ-
sÀban felserd¡lt TÂth Dezsû, akinek viszont ¢ppen ahhoz volt kivÀlÂ hallÀsa, amire
elûdje s¡ket maradt, az extremitÀshoz, a vad szenved¢lyekhez.

Nem volt egyszerü feladat, amit a müvelt ¢s jÂ Ázl¢sü marxistÀnak el kellett v¢geznie,
ha az irodalmi ¢s tudomÀnyos ¢letben kivÁvott posztjÀt meg akarta ûrizni. Bizonyos,
hogy mÁg kicentizte, mit ¢s mennyit mondhat el abbÂl, amit ¢szrevett, mi m¢g türhetû
s fûleg leÁrhatÂ abbÂl, ami a vers titka, nem ¢lt probl¢mamentes idûszakot. Ami Gyulai
elemz¢s¢bûl hiÀnyzik, az nem a àmit kell kihagynomÊ m¢rlegel¢s eredm¢nye, azt Gyu-
lai, szeg¢ny, egyszerüen nem fedezte fel, TÂth azonban olvasÂnak is tehets¢ges volt,
¢s irodalomt´rt¢n¢sz-diagnosztikÀja sem hibÀzna, ha nem volna k´telezû szÀmÀra a
lÀtvÀnyos halÀlugrÀs a zsdanovi eszt¢tika kupolÀja alatt. Nem is tudnÀ Àtv¢szelni V´-
r´smarty-monogrÀfiÀja legkÁnosabb tennivalÂi egyik¢t, a SZñZAT elemz¢s¢t, ha nem
kapnÀ el a àn¢pek hazÀja, nagy vilÀgÊ sz´vegr¢sz alÀbocsÀtotta mentûk´telet, amely fel-
pÀntlikÀzhatÂ volt, megerûsÁthetû, m¢g v¢szfogantyÃja is akadt, a pÀrtÀllamban kez-
detben nagy hangsÃllyal elÁt¢lt emigrÀciÂ k¢rd¢se. A büv¢szk¢zzel Àthangszerelt nem-
zetk´zi proletÀr ´ntudat polgÀri honfivÀltozata, a parancs: àha itt sz¡lett¢l, maradj ittÊ,
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ÀtsegÁtette az elemzût az ar¢na fenevadjai felett. °rt¢kel¢s¢ben pÀrducos çrpÀd lovai
kifutottak a k´d lepte t´rt¢nelmi mezûnybûl. TÂth szuggesztÁv ¢rvel¢s¢re majdnem
hihetûv¢ vÀlik, hogy nincs meddû mÃltba tekinget¢s mÀr, V´r´smarty alkati m¢labÃja
eloszlik lassank¢nt, az orszÀg ugyan, objektÁv eszk´z´k tekintet¢ben, m¢g nem k¢sz¡lt
fel kellûk¢ppen a forradalomra, de lelkis¢ge mÀr megbarÀtkozott az esetleges hûsi ha-
lÀl gondolatÀval, sût szinte derüvel fogadja. Mi¢rt is ne tenn¢, mikor nemzetk´zi szo-
lidaritÀs k´veti figyelmes r¢szv¢ttel k¡zdelm¢t, ¢s pillant gyÀszk´nnyel szem¢ben utÀ-
na, ha elnyeli az Àldott anyaf´ld. A tragikus v¢g term¢szetesen csak felt¢telez¢s, variÀ-
ciÂs lehetûs¢ge a t´rt¢nelemnek, alighanem elker¡lhetû, de ha m¢gsem, nem a nem-
zetet kaszÀlja le az eny¢szet hatalma, hanem a k´ny´rtelen igazsÀg csap le az orszÀg
irÀnyÁtÀsÀra alkalmatlan eddigi vezetûk soraira. TÂth mindenkin¢l jobban tudta,
majdnem komikus a jellegzetesen v´r´smartys b´lcsû-koporsÂ szÂkapcsolattal valami
n¢pi realo-misztikÀra utalnia, de nem hagyja ki, ha erûltetett is, mert Cs. SzabÂ k¡l-
f´ldre menek¡lt, MÀrai elhagyta az orszÀgot, ¢s elment HatÀr ¢s hÀnyan m¢g. Az emig-
rÀns magatartÀsÀnak az agit-prop. megszabta ¢rt¢kel¢seiben, mint manna a sivatag-
ban j´tt a k´ltû hatÀrozott utasÁtÀsa az eszt¢ta segÁts¢g¢re: nem a pÀrt Át¢lkezik, nem
is û, TÂth mond sÃlyos szavakat, ki tehet rÂla, ha V´r´smarty a v¢szterhes ¢s gy´ny´rü
hazafias szerelmi vallomÀsban az emigrÀciÂ ¡gy¢ben ilyen k¢rlelhetetlen bÁrÂnak bi-
zonyul. TÂth persze mindenkin¢l jobban tudja, hogy Tompa elmarasztalÂ sorai a àKi
messze, messze vagyÊ-gyal a nyomorult Ker¢nyi eset¢ben mÀr megÁrÀsakor sem aktuÀ-
lisak, mit kezdhetett volna az Àrva, n¢metnek sz¡letett k´ltû Haynau f´ldj¢n, azt is
tudta, hogy nem elûsz´r esik meg a t´rt¢nelemben, hogy a magyar ¡gynek kinn ¢lû
magyarok a szÂszÂlÂi. çm a marxista elemzûnek szerencs¢je volt, a pÀrt d´nt¢s¢t ¢s
V´r´smarty figyelmeztetû gondolatsorÀt egybeseperhette, Ágy egyforma sÃjtÂ bÁrÀlat
Àldozatai lehettek b´rt´nbûl szabadult bün´zûk ¢s kalandvÀgyÂ fiatalok, politikai ok-
bÂl menek¡ltek vagy RÀkÂczi rodostÂi k´rnyezet¢nek tagjai, esetleg maga RÀkÂczi,
vagy Turinban az inger¡lt Kossuth, akinek DeÀkot c¢lba vevû ¡zenetei ugyanÃgy
meglebegtett¢k a Burg f¡gg´nyeit, mint a tÀblabÁrÀk pipaf¡stj¢t, ¢s belet¢ptek a har-
matos Szisszi-legendÀba.

Gyulai csak naiv, hozzÀ m¢g k´zelebb a B¢csbe hÃzÂdÂ arisztokrÀcia, az ¡r¡lû udvar-
hÀzak vilÀga, TÂth mÀr az iskolÀban megtanulta, az emigrÀciÂ bonyolult k¢rd¢s¢ben
egyszer valÂban lehetett volna tenni valamit, csak nem a mÃlt szÀzad menek¡lûi k´z´tt
kell suhogtatni az ostort, nem a tatÀrok elûl stÀjer f´ldre futÂ DunÀntÃlt elmarasztalni,
hanem azokat, akik m¢g l¢phettek volna a magyar belpolitika sakktÀblÀjÀn a XIX.
szÀzad v¢g¢n ¢s a XX. kezdet¢n, ha a f´ldk¢rd¢s rendez¢s¢vel visszafogjÀk hazÀjukban
a kitÀntorgÂ hÀrommilliÂ koldust. çm az eszt¢ta ÀtÁvelte ezt a vizesÀrkot is, sz¢les ecset-
vonÀssal felvÀzolta egy nemes c¢lra testv¢ries¡lt vilÀg k¢p¢t, amely voltak¢ppen ma-
gÀban rejti Petûfi vilÀgszabadsÀg eszmek´r¢t, sût a rÂzsÀs k´d m´g´tt, gondos-halvÀ-
nyan a proletÀr nemzetk´zis¢g egy¡tt¢rz¢s¢t, amely ha nem is tudnÀ megmenteni, de
megsiratnÀ a testv¢ri magyar hazÀt, s ez nemes asszisztencia m¢g akkor is, ha megÀll
a cselekv¢sben a rokonszenv ¢s egy¡tt¢rz¢s kifejez¢s¢n¢l. A SZñZAT marxista elemz¢se
¢lvezetes olvasmÀny ¢s nagyon Àtgondolt, olykor vitathatatlannak tünû ÀligazsÀgok
bravÃros lÀncolata.

LegelegÀnsabb fordulata talÀn nem is az azonos diÂfÀbÂl faragott b´lcsû-koporsÂ
n¢pi ihlet¢st jelzû felismer¢se, de a csodak¢pp kielemzett felfedez¢s, hogy a V´r´s-
marty-vers voltak¢ppen a n¢p ajkÀn fogant RÀkÂczi-nÂta palinÂdiÀja, vÀlasz egy el-
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mÃlt szomorÃ kor bÃs intelm¢re: minden elveszett, ne maradjon itt a fejedelem, fogja,
amije van, induljon Ãj hazÀt keresni tÃl a hatÀron. TÂth szinte lÀtta V´r´smarty ko-
rÀnak perem¢n fellÀngolni a tÀbort¡zeket: hisz k´zelÁt a nagy n¢pi mozgalom, vÀrjuk
ki ¢lve vagy halva, mit sodor az idû, az eszt¢ta büv¢szszeme azt is kiolvasta a SZñZAT-
bÂl, mit szelÁdÁtett V´r´smarty alkati m¢labÃjÀn a f¢rfimunka, jÂ mulatsÀg reformkor,
lÀm, tünûben olykor kÁs¢rtû pesszimizmusa. íme, V´r´smarty biztos k¢zzel lebontja a
klasszikus lepleket a magyarrÀ tett Âda gy´ngytest¢rûl, s Âkori jelmeze n¢lk¡l immÀr
egy¢rtelmüen egyszerre nemzetiv¢, egyszerre szem¢lyes bÀlvÀnyk¢pp¢ varÀzsolja.
SzÀll TÂth Dezsû ÀriÀja a porondon, nemzeti ¢s nemzetk´zi mezûny´n botlÀs n¢lk¡l
futnak a k¢pzelet cirkuszi paripÀi, bajban csak a müfaj van, mint jelezt¡k, a k´ltem¢ny
ugyanis nem Âda.

Hogyan lehetne az? Az Âda az irodalomelm¢let meghatÀrozÀsa szerint a lÁra egyik vÀl-
faja, valami nagyszerü, fels¢ges tÀrgyat ¡nnep¢lyes emelkedetts¢ggel, ¢rz¢stûl Àthatott
hangon ¢nekel, tÀrgya a filozÂfiÀbÂl, a hazafiassÀg k´r¢bûl, nemes eszm¢kbûl vehetû,
mint f¢men a nemes rozsda, rajta a pÀtosz mitigÀlt vulkÀnlehelete. De hol van a SZñ-

ZAT-ban pÀtosz, hol fens¢ges, hol ¡nnep¢lyes a komoly sz´veg? SzikÀr, tÀrgyilagos, ¢r-
zelgûss¢g n¢lk¡li grÀnitstrÂfÀkbÂl ¢pÁtkezik az alkotÀs, mely voltak¢ppen egy t´rt¢-
nelmi Àttekint¢s elej¢re ¢s v¢g¢re illesztett felszÂlÁtÂ mÂdÃ igealakbÂl meg egy a mi-
lyens¢get jelzû hatÀrozÂbÂl Àll, s ha valamihez hasonlÁt, hÀt egy t´rv¢nysz¢ki besz¢d
k´zepe meg v¢ge: argumentÀciÂ, amelyben a magyar nemzeti mÃlt eredm¢nyeivel ¢s
volt er¢nyeivel ¢rvel az alkotÂ, s egy imperativus ¢s egy mÂdhatÀrozÂ az adhortÀciÂja.
Hihetetlen, de Gyulai, ¢ppen Gyulai talÀlt rÀ a müfaj helyes megjel´l¢s¢re: ez a vers
nemzeti ¢nek. A HIMNUSZ imÀdsÀg, a TALPRA MAGYAR majd csatadal lesz, A MAGYAROK-

HOZ egyfajta n¢nia, a MOHçCS el¢gia. TÂth, amilyen ¢rzû elemzû, rÀj´hetett volna
egy¢bk¢nt valami mÀsra, hogy van V´r´smartynak hazafias ÂdÀja, csak az nem lÁrai
formÀban k¢sz¡lt, hanem epikus alkotÀs: az Âda im¢nt felsorolt kell¢keinek a ZALçN

felel meg, azt a bizonyos pÀtosszal ¢s szent lelkesed¢ssel nemzeti tÀrgyrÂl szÂlÂ müv¢t
1825-ben mÀr megÁrta V´r´smarty.

A SZñZAT a hazafias lÁra csodÀja, a legszebb nemzeti ´kumenikus ¢nek, melynek
felcsend¡l¢sekor ki-ki felÀll, vigyÀzzban, ¢s semmi nem jut esz¢be azonkÁv¡l, hogy ma-
gyar. De az nagyon esz¢be jut.

A biedermeier kritikusnak nem volt szÁv¡gye, a marxistÀnak nem Àllt ¢rdek¢ben, hogy
szik¢t ragadjon, ¢s nekiÀlljon az Ãj, nem irÀnyÁtott boncolÀsnak. Ki-ki elv¢gezte a mun-
kÀjÀt, dics¢rt, besorolt, nem elemzett tovÀbb. GyulairÂl felt¢telezhetû, hogy csakugyan
nem vette ¢szre a szerkezet rejtett jelz¢seit, sose volt hallÀsa az olykor kÁnos disszonan-
ciÀjÃ V´r´smarty-müvekhez. TÂth bizonyos, hogy rÀj´tt, Àm dehogy kÁvÀnt vissza-
ereszkedni a szakad¢k alig kiker¡lt sz´rnyei k´z¢, Ágy b´lcsen elmulasztotta, hogy je-
lezze: a SZñZAT struktÃrÀja elt¢r a szabÀlyos Âda¢pÁtkez¢stûl, annyira elt¢r, hogy a k´l-
tem¢ny voltak¢ppen csak lÀtszatra egyetlen Àtgondolt ¢rvel¢s, hiszen hÁdlÀbak k´z¢
szorÁtott monolÂgja valÂjÀban dupla vers, az anyak´zlendû ultrahang n¢lk¡l is kihall-
hatÂ szÁvhangÃ fûtuszt rejt, a monolÂg pÀr versszakon Àt voltak¢ppen dialÂg, s ez annÀl
d´bbenetesebb, mert az ¢rv-ellen¢rv k¢pviselûi, a vÁvÂfelek azonosak ä a k´ltû ´nma-
gÀval k¡zd a pÀston. Ha a SZñZAT nem sajÀt magzatÀval vemhes, ¢s nincs tizenn¢gy
versszaka k´zep¢ben sajÀt k¢tely¢vel folytatott vitÀja, a vers a HIMNUSZ kicsit szÀra-
zabb, kev¢sb¢ ¢rzelmes hÃga volna, ¢s sosem lesz nemzeti ¢nek, csak kimagaslÂ alkotÀs
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a sok hazafias vers k´z´tt. Az orÀciÂ argumentÀciÂja buzdÁtÀssal kezdûdik, az impera-
tivust argumentatÁv t´rt¢nelmi Àttekint¢s erûsÁti, itt kell rend¡letlen¡l ¢ln¡nk, hal-
nunk, mert idek´t t´rt¢nelm¡nk, itt voltak gyûzelmeink, bukÀsaink, itt porladnak az
ûs´k, r¢gi lelkesed¢s¡nket se vesztett¡k el, ha aratott is sorainkban a halÀl. BÀtran ¢s
b¡szk¢n kiÀlthatunk a nagyvilÀg fel¢ ezer¢ves nemzeti mÃltunk birtokÀban: kell¡nk-e
hÀt itt, EurÂpa k´zep¢n Ãgy igazÀn, vÀllalnak-e valÂdi testv¢rnek. M¢rlegelt¢k, mi v¢rt
ontottunk nem ́ nmagunk, mÀsok kultÃrÀja, biztonsÀga ¢rdek¢ben? Ideje, hogy egy-
szer mÀr visszaigazoljÀk: ha nincs szÀnd¢kukban, azt is tudnunk kell, ha a t´bbi n¢p
vagy a t´rt¢nelem halÀlra Át¢lt benn¡nket, mondjÀk a szem¡nkbe nyÁltan, s ha min-
dent hasztalan tett¡nk idÀig, legalÀbb azzal az ¢rz¢ssel eny¢ssz¡nk el, hogy aki eln¢zte
a pusztulÀst, ¢rzi ¢s felfogja felelûss¢g¢t. Persze mindez csak ´nmagunk r¢mÁt¢se, itt
annyi szÁvet szÃrtak Àt nemes csatÀkban, annyi szakadt meg s¢rtett keserüs¢g¢ben,
hogy illetlen gyanÃ felt¢telezni: tudÂsaink, katonÀink, müv¢szeink hasztalan tev¢-
kenykedtek, csak az antik mitolÂgiÀban ¢s az ñsz´vets¢gben vannak Àtok alatt roska-
dozÂ nemzetek. A nagyvilÀg szolidaritÀsa nyilvÀn megmutatkozik Ãtjainkon, a gon-
dolat, hogy vÀlsÀg idej¢n egyed¡l maradunk, k¢ptelens¢g. A lengyel esem¢nyek
(mennyi lengyel esem¢ny lesz m¢g, k´zponti idegrendszere csak sejtjei k´z´tt jelzi a
j´vû t´rt¢nelmi f´ldcsuszamlÀsait, m¢g egynek sincs neve, formÀja, a vÀtesz csak ¢li,
nem lÀtja, mit lÀt, hogy egyszer j´n Bem apÂ, Danzig nev¢vel csak Dancka formÀban
tudna mit kezdeni, ez legfeljebb Balassa BÀlintot juttatnÀ esz¢be, nem Hitler megszÀllÂ
csapatait, ha lÀtszan¢k a l¢lek k¢pernyûj¢n, nem ¢rten¢, kit ¢s mi¢rt lÀt t¢rdepelni
Willy Brand szem¢ly¢ben VarsÂ k´vein) ä sajnÀlatos p¢ldÀk, de el kell hessegetni a
k¢ts¢geket, nem bizonyos, ha lehets¢ges is, hogy Àtcsapnak a lÀngok. V´r´smarty verse
´ntudatos ¢rvel¢s a meg¢lhetû, m¢ltÂ nemzeti j´vû mellett. Lesz minden gondunkra
megoldÀs, ¢s egymagunk se maradunk, a vilÀg rokonszenve segÁt. A megsemmis¡l¢s
k¢pe vÁziÂ, nem vagyunk bezÀrva a t´rt¢nelmi H¢ttoronyba, minden, ami vesz¢lyez-
tetn¢ vagy megsemmisÁten¢ j´vendûnket, k¢pzelg¢s. Amit a k¢tely diktÀlna, Àlprob-
l¢ma. Egyszerüen: nem lehet.

Az elsû, a nyolcadik versszakban kimondott ¢s a kilencedikben megism¢telt ànem le-
hetÊ-re dobban a versmagzat szÁve, megkezdûdik a vita. Szinte ¢szlelj¡k olvasÀs k´zben,
amit nem ¢szlelhet¡nk, hogy torzul a betüsor, a k´ltû tollfogÂ keze megrezzen, aztÀn
az ÁrÀs abbamarad, t¢rdre bukik a megkezdett ¢rvel¢s. Az alkotÀsl¢lektan csodÀjÀnak
vagyunk tanÃi, elkaptuk a gondolat szÀrnyÀt, megvan a megfejt¢s, honnan ker¡lt
versmagzat az anyaversbe, s arra is, mi¢rt. Mikor a fûtusz moccan, V´r´smarty rÀ¢b-
redt, û csak felÀllÁtotta a t¢telt valamirûl, amit k¢ptelens¢gnek Át¢l, de nem kapott vÀ-
laszt: a nagyvilÀg hallgat, se visszaigazolÀs, se hatÀrozott igen. Enn¢l a felismer¢sn¢l
kezdûdik a harc V´r´smarty lelk¢ben, indul a vita, a fûtusz irgalmatlan partnere.
àHogyhogy nem lehet ä kiÀlt ki a vers m´g´ttes¢bûl ä, elûsz´r is bÀrmi lehet, attÂl
m¢g, hogy szÀmodra nemkÁvÀnatos; a rem¢nyked¢s hazafijogod, de ettûl m¢g bÀrmi
megt´rt¢nhetik. Mikor Àlltak mellett¡nk, mikor j´tt a segÁts¢g? Bet´rt a tatÀr, ¢rkeztek
talÀn seg¢dcsapatok? Itt dÃlt a t´r´k, jelenl¢t¢t akkor vette tudomÀsul EurÂpa, mikor
mÀr B¢cset fenyegette. Mi az, hogy nem lehet? Igenis lehet minden.Ê A k´ltûben fel-
tÀmadÂ riadt bizonytalansÀg a vÀtesz megrend¡l¢se, semmit sem tud, az a valami, ami-
tûl a nagy k´ltû nagy k´ltû, nem ismeri, de meg¢rzi Jellachichot Ferenc JÂzseffel
egy¡tt, ¢s SzarajevÂt ¢s az IsonzÂt ¢s Trianont, Hitlert, RÀkosit, SztÀlint, Churchill
szivarjÀnak f¡stj¢t, ahogy lilÀn kanyarog becsapott orszÀgunktÂl tÀvol, amelynek sor-
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sÀrÂl mÀr akkor d´nt´ttek, mikor a mÀsodik vilÀghÀborÃ m¢g meg sem indult. '56-ot
is meg¢rzi, ahogy a Don-kanyart, ahogy HirosimÀt, velej¢ig ¢geti a rettenet. A fûtusz
nem kegyelmez, szorÁtja a szÁv¢t, û meg ¢rvel, Istenre, a term¢szet logikÀjÀra, a nagy-
vilÀg tisztess¢g¢re hivatkozik, nem hagyhatnak el benn¡nket, k¢ptelens¢g. àEddig
talÀn nem imÀdkoztatok? ä k¢rdezi a fûtusz, ´nmaga rettenetes unokÀja. ä Honnan
tudod Isten titkos szÀnd¢kait, aki d´nt¢se emberi jog¢rz¢kkel nem k´vethetû, hÀny-
szor v¢dte ki az ¢g a nagy ́ sszeomlÀsokat, amelyek eddig is nemzetk´zi segÁts¢g hÁjÀn
k´vetkeztek be? Honnan benned a biztonsÀg? Mire van garancia? Az nem ¢rv, hogy
Ïnem lehetÎ, attÂl m¢g, hogy nektek nem elûny´s, minden lehet. A vilÀg rÀtok se n¢z,
vagy ha igen, kelletlen büntudattal, mert hÀt van igazatok persze, de bonyolult t¢nyezû
vagytok EurÂpa szÁve k´zep¢n, itt minden nagy hazafi hiÀba kiabÀlt.Ê

Amit a fûtusz ÀllÁt, sajnos igaz, V´r´smarty legmagyarabbul ebben a vers¢ben kiÀlt
fel, f¢lig sÁrÂ daccal adja meg az annyira magyar vÀlaszt: àha Ágy van, akkor legfeljebb
meghalunk, de Ãgy, hogy mindenki elbÀmul halÀlunk nagyszerüs¢g¢nÊ. àNincs nagy-
szerü, csak nagy c¢l¢rt szenvedett halÀl ä vÀlaszol a fûtusz ä, amit mondasz, drÀmaÁrÂi
lÀtomÀs, t´megsÁr, v¢r, k´rben pÀholyban sÁrÂ nemzetek figyelik a rettenetes tune and
light jÀt¢kot, szem¡kben gyÀszk´nny. InkÀbb segÁtett volna a mü¢rtû k´z´ns¢g.Ê

Az irÂnia itt segÁt, a versmagzat eltalÀlta a hangot, Csongor feleszm¢l a vÀratlan ´n-
sajnÀlatbÂl, amely valÂban operadÁszletben k¢pzelte el a tragikusra fordult j´vendût,
mÀr nem felhÀborodott, nem lÀzas, m¢g nem meggyûzhetû, de k¢ts¢gbe mÀr nem
ejthetû: kijÂzanult. El¢g! ä mondja ́ nmagÀnak, ¢s az ́ nmaga terhess¢g¢t ¢rz¢keltetett
anyatest ism¢t egyetlen vers, egyenes vonalÃ, nemesen szikÀr ¢rvel¢s: a k¢tked¢s k¡ld-
te r¢mk¢p halott. A hetedik versszakig nem t¢vedett, a tizenharmadiktÂl sem, ami a
kettû k´z´tt volt, az kÁs¢rt¢s, ArimÀn jÀrt itt a magyar mitolÂgiÀbÂl, s´t¢t szÀrnyÀnak
verdes¢se pÀr mÀsodpercre fen¢kig felkavarta a trag¢dia ¢szlel¢s¢re vagy attÂl valÂ
retteg¢sre amÃgy is hajlamos k´ltûi tudat k´nnyen borzolÂdÂ tavÀt. Igen, ArimÀn jÀrt
erre, de elszÀllt. Igenis nem lehet, ami nem lehet, igenis j´n a jobb kor, van j´vûnk,
¢s a nagyvilÀg is elûbb-utÂbb feleszm¢l, csak a jelszavakat el ne feledj¡k: hÁven ¢s ren-
d¡letlen¡l, akkor ´r´kre mi¢nk marad a haza, lesz itt m¢g ¡nnep, mindent tÃl¢l¡nk,
mindent tÃl fogunk ¢lni, mert mi vagyunk çrpÀd n¢pe, mi vagyunk MagyarorszÀg.
Az ´nmaga k¢ts¢g¢vel vÁvott viaskodÀsnak v¢ge, a nemes harcot megharcolta a k´ltû,
szÁn¢t-visszÀjÀt ismeri a hazÀnak, hisz j´vûj¢ben, bÁzik n¢p¢ben is: ºdvlak van, vÀr
benn¡nket, m¢lyre szÃrta az Ãtjelzû pÂznÀkat a nemzeti ¢nekben, ¢s verssoraival sz¢t-
verte a halÀl szkeletonjÀt.

A nem lehet t´bbek k´zt ez¢rt is cÀfolhatatlan, mert e k¢t szÂ ismerete ¢s a SZñZAT ca-
tegoricus imperativusa ¢s mÂdhatÀrozÂja n¢lk¡l hogy ker¡lne egyszer egy mÃzeum-
nÀl t´megek el¢ egy cingÀr ifjÃ po¢ta, aki aztÀn belerikoltja a nem Âda nemzeti ¢nek
elker¡lhetetlen folytatÀsÀt a t´rt¢nelembe: àTalpra, magyarÊ. A SZñZAT legmagyarabb
k´ltem¢ny¡nk, s jaj a nagyvilÀgnak, ha adott alkalommal sem segÁt megtalÀlni ¢s meg-
ûrizni ºdvlakot. V´r´smarty, hajÀban csillagok, hÀtÀn zÀporbÂl k´p´nyeg, Àll a feny¢-
ren, ¢s kiabÀl, most mÀr argumentÀciÂ ¢s adhortÀciÂ is felesleges. SZñZAT-a megre-
peszti a mindens¢g f¡l¢t. Ami vel¡nk t´rt¢nt, lehetetlen, ami vel¡nk most t´rt¢nik,
lehetetlen, ha a j´vûben se vÀltozik, vagy katasztrÂfÀvÀ torzul, nem lehet, hogy t¢tlen¡l
n¢zz¢k, s ha m¢gis: tudjÀk meg a n¢pek, nemzetek, hogy nincsenek elk¡l´nÁtett prob-
l¢mÀk t´bb¢, ¢s ha mi zuhanunk, vel¡nk zuhannak gyÀszk´nnyes szem¡kkel ¢s r¢sz-
v¢t¡kkel egy¡tt ûk is, valamennyien, ¢s a semmibe alÀp´r´g a vilÀg.
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