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Lukácsy Sándor

TENNI, TŰRNI, KÜZDENI
Megjegyzések Vörösmarty néhány költeményéről

Gondolatok a könyvtárban, előzmények
„Ment-e a könyvek által a világ elébb?” -  a kérdést Vörösmarty előtt más is föltette már, 
és, mint a költő, tagadó választ adott reá.

1530-ban jelent meg Agrippa ab Nettesheim műve: De INCERTITUDINE ET VANI- 
TATE SCIENTIARUM. A kölni születésű, kalandos életű és kalandor szellemű tudós eb
ben a könyvben értéktelennek és haszontalannak jelent ki mindennemű tudományt 
(scientiae) és mesterséget (artes). Érveit száz-egynéhány fejezetben sorakoztatja föl; 
tárgyuk a grammatika, a poézis, a história, a retorika, a matematika, a muzsika, az 
optika, a festészet, a fiziognómia, a kéjnők és kerítők mestersége (ars meretricia és ars 
lenonia), az agrikultúra, a hadi- és orvosi tudomány, a konyhaművészet, az inkvizíto- 
rok szakmája és ami ebbe a középkori módon aprólékos osztályozásba még belefér. 
Mindezt a szerző roppant erudícióval adja elő; tudományosabb könyvet sohasem írtak 
a tudományok ellen.

Agrippa azonban voltaképpen nem az ismeretszerzés, nem a tudás ellen perorál, 
szatírájának célpontja a scientia eltorzítása, a vele való visszaélés; nem a tudomány, 
hanem a pöffeszkedő, haszonkereső, hazug áltudós. Szerzőnk elismeri (óvatosság
ból?), hogy van igazi tudomány: a Bibliában, mely a Szentlélek műve. De éppen ennek 
igazságát hamisítják meg csűrő-csavaró okoskodásaikkal a teológusok, Agrippa leg
főbb ellenfelei. Lényegtelen dolgokon (quaestiunculae) vitáznak, munkásságuk nem 
egyéb, mint szócséplés, logomachia-„lom”, „léha tudomány”, mondhatná Vörösmarty- 
val. S mivel Agrippa ezt a léhaságot fedezi föl kora tudományának minden ágazatában, 
végül totális elutasítást fogalmaz meg, és a szamár dicséretével (encomium asini) zárja 
a furcsa könyvet.

Agrippa művét, már csak botrányos volta miatt is, Európa-szerte sokan olvasták, 
fordították; nálunk is voltak-e olvasói, nem tudom. Káldi György rokon szellemben 
szólt a könyvekről Szent Tamás-napi második prédikációjában, de valamilyen más 
(számomra ismeretlen) forrásszöveget követett.

„Kérdhetné valaki: Ha a számtalan, régi és mostani könyveknek sokasága, mellyeknek nem
csak általolvasására, de megtekintésére is embernek teljes élete nem elég, hasznos-e vagy ártalmas ? 
alkolmatos-e vagy alkolmatlanV’ -  így kezdi, Vörösmartyéhoz hasonló kérdéssel. Bizo
nyos, hogy sok könyvet nem érdemes elolvasni, nem is szabad, mert ezek „a tévelygé
seknek kútfejei, az eretnekségeknek rajai, az utálatos vétkeknek iskolái, a fabuláknak [ =  a fikciós 
irodalomnak] és hazugságoknak erdei, a jó  elméknek eltévelyítő labyrinthusi". Ezek ártalmas 
olvasmányok, mások csak haszontalanok, mint a grammatika, melyről Senecának is 
lesújtó véleménye volt; mint a poézis, mely „csodálatos álorcákkal akarja behálózni a fényes 
igazságot”, s méltatlan tárgyakat énekel meg: Favonius a hideglelést, Apuleius a legyet, 
Vergilius a szúnyogot, Ovidius a bolhát, Homérosz a békák és az egerek harcát. Van
nak „nagyobb méltóságú” könyvek, de ezeknek is mennyi „fogyatkozás”\ „Az ékessen és böl
csen szálló Rhetorica az igazaknak vésztőjévé és kárhoztatójává, a hamissaknak óltalmazójává
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lőtt. ” „Az Historicusok az igazságnak aranyos kalóriával ezer hazugságot nyeleinek el. ” „A tör- 
vénytúdó Legisták a törvényeket egymás ellen felfegyverkeztetik. ” „A Medicusok avagy Orvosok 
[...] egymás ellen tusakodnak.”„Továbbá, micsoda olly nyilvánvaló dolog, melyről a Philoso- 
phusok nem villonganának és vetekednének ? Mi lehet olly balgatagság, melynek ne találtassák 
óltalmazója? holott Copemicus azt merte írni, hogy az ég vesztég áll, és a föld forog; más, hogy 
a hó fekete; hogy a világosak a verőfény porából [a szerző lapszéli jegyzete: atomi] alkottatott. 
A Mathematicusok az ellen, hogy a bölcs ember uralkodik a csillagokon, a csillagoknak rabszol
gáivá akarnák őtet tenni. ”

Mindez a világiak hamis tudománya, de nem különbek a teológusok sem: „azok is, 
elméjeket akarván élesíteni és az igazságot fényesíteni, olly dolgokat akarnak kifejezni és meg
magyarázni, mellyeket az Isten az emberektől eltitkolt és bölcsességének tárházában rekesztett...”. 
Fölösleges ilyen kérdéseket firtatni: üdvözült-e Salamon vagy elkárhozott? mely órá
ban fogantatott Krisztus, és mely szempillantásban született? mit cselekedett tizenkét 
esztendős korától harmincadik évéig? mikor lesz az utolsó ítélet?

Annyi a rossz könyv, hogy szükség volna új Herculesre, ki a tudományok Augiász- 
istállóját a sok ganéjtól megtisztítaná. „Mellyet én nem azért mondok, hogy a könyveket kár
hoztatnám, vagy kívánnám azoknak elfogyását, tudván, hogy a jót el nem kell a gonoszul való 
véle-élésért veszteni...” (Hasonló tiltakozás Vörösmartynál: „Ok mind együtt -  a jók a rósz 
miatt -  Egy máglya üszkén elhamvadjanak ? ”) Káldi szerint inkább meg kell hagyni a kon
kolyt, nehogy vele a búzát is kigyomlálják, de tudni való, hogy hibátlan könyv csak 
egy van: a Szentírás. Lehetnek ugyan ebben botránkoztató dolgok, mint Dávid király 
és mások paráznasága, mint Péter apostol hittagadása, de jól mondotta Szent Ágoston, 
hogy a Biblia „hasonló a tiszta tűkörhöz, melly megmutatja mind a szép s mind a rút ábrázatokat 
[...] A Szentírás is a szép és jó  dolgokat adja élőnkbe, hogy kövessük; a rútakat és gonoszokat, 
hogy utáljuk és eltávoztassuk”.

Voltak írók, már Vörösmarty előtt, akik a könyvek kritikáját könyvtárlátogatás kere
tében adták elő.

Montesquieu Perzsa LEVELF.l-ben a keleti vendéget, Ricát, tudós szerzetes kalau
zolja kolostora könyvtárában. Először a vallásos irodalmat mutatja be: a bibliamagya
rázatokat, az erkölcstanokat, az aszkéták, a teológusok, a misztikusok és a kazuisták 
írásait. Mindegyikről elítélő véleménye van: szócsavarás, dőreség, tévelygés. Követ
keznek a grammatikák, mindenféle glosszák és kommentárok: a józan észnek nyoma 
sincs bennük. A szónokok hamisan érvelnek, akárcsak a geometriák szerzői. Metafi
zika és fizika egyre megy: csupa ellentmondás. Az orvosi könyvek csalóka reményeket 
keltenek a betegekben, az anatómiák beérik azzal, hogy barbár neveket adnak a test
részeknek. A kémia bolondházi tudomány, az asztrológia szélhámosság. A historiku
sok megtévesztő képet festenek a történelemről. A költészet minden faja mihaszna 
szócicoma, az epigramma még veszélyes is, mert gyógyíthatatlan sebeket üt, a regé
nyek hősei pedig olyan valószínűtlenek, mint a szárnyas sárkányok és a kentaurok. 
Montesquieu semmiféle könyvnek nem irgalmaz.

Könyvtárba vezet Louis-Sébastien Mercier műve, A 2440. ÉV is. Ez a jövőbe vetített 
utópia az ideális társadalom képét rajzolja meg, egy új világot, mely már levetkezte a 
XVIII. század káros és nevetséges szokásait. A királyi könyvtárban a látogató meglep
ve tapasztalja, hogy négy hatalmas terme üres, az egész állomány elfér egy kis kabi
netben; a többi könyvet elégették. Abibliotekárius megmagyarázza: azért, mert fölös
legesnek találták őket. A távoli múltban, ahonnét a látogató érkezett, többet írtak, mint 
gondolkodtak, s a könyvtárak hiú képzelgések rakhelyeivé váltak. A szerzők szolgai



1116* l.ukácsy Sándor: Tenni, tűrni, küzdeni

módon utánozták egymást, semmi újat nem mondtak; a filozófia például hasonlatos 
lett egy nemes szoborhoz, melyet folyvást másolnak, egyre hitványabb alakban. A ra
cionális jövő emberei meg akartak szabadulni a fölösleges és veszélyes könyvek töme
gétől. Hatalmas máglyát raktak, s elhamvasztottak rajta mindennemű érseki körleve
lei . nemesi előterjesztést, halotti orációt, öt-hatszázezer kommentárt, nyolcszázezer jo
gi munkát, ötvenezer szótárt, százezer verseskönyvet, egymillió-hatszázezer útleírást 
és egymilliárd regényt. A lángok az igazság, a józan ész és a jó  ízlés ítéletét hajtották 
végre. Néhány szerző elevenen a lángok közé került; annyi baj legyen! De nem pusz
títottak válogatás nélkül, mint annak idején a szaracénok. Az érdemes könyveket -  
megkurtítva és átírva -  újra kinyomtatták. így maradt fenn Homérosz, Szophoklész, 
Euripidész, Démoszthenész, Platón és Plutarkhosz; máglyára ítéltetett Hérodotosz, 
Szapphó, Anakreón, Arisztophanész. A rómaiak közül kegyelmet kapott Vergilius, Pli- 
nius, Livius, Sallustius, de nem kímélték meg Lucretiust, Cicerót, Ovidiust, Horatiust 
és Senecát. Tacitus megmenekült, de mivel sötét színben festi az emberiséget, olvasá
sát csak az erős lelkűek számára engedélyezték. Az ókori irodalom egész maradványa 
nem több, mint két szekrény. Az újabb korból néhány megőrzött író: Shakespeare, 
Milton, Richardson, Tasso, Beccaria, Descartes, Montaigne, Montesquieu, Corneille, 
Racine; de Moliére már csak némi elnézéssel, mert az erkölcsök, melyeket lefestett, 
immár elsüllyedtek a múlttal. Nem volt irgalom az egyházatyák és szofisztikus, bizarr, 
obskúrus, esztelen tanaik számára, tűz emésztette meg a vizionáló Malebranche, a ko
mor Nicole, a könyörtelen Arnaud, a kegyetlen Bourdaloue könyveit, sőt Pascalt is, 
és elnyerte megérdemelt sorsát a szolgalelkű Bossuet. Bár sem Rousseau, sem Voltaire 
nem kifogástalan szerző, műveiket megtartották, úgyszintén az Enciklopédiát is, de 
csak átírva. A régi történetírókra semmi szükség, mert munkásságuk csupa hazugság 
és gyerekes okoskodás; de becsben tartatik az a históriai mű, melyet a XX. században 
írtak a XVIII.-ról, Mercier jelenkoráról, mert igaz színében ábrázolta e század elma
radottságát...

Négy szerző véleményét mutattam be a könyvekről, a könyvek ellen. Invektívák, 
de nem egyneműek. Vallási tudománya és hite magas székéből Káldi György komo
lyan veszi, amit a világi könyvírók és az elbizakodott teológusok rovására fölhoz; Ag- 
rippánál nemigen lehet tudni, mit mond komolyan, mit nem, csak annyi bizonyos, 
hogy az egyházi és a világi sarlatánokat nem szerette; a két francia, szórakozni vágyó 
századának igényéhez igazodva, frivol és komolytalan szellemeskedést kever komoly 
és csípős mondanivalóval.

Egy félreértett vers
Ilyen távoli -  külföldi és hazai -  előzmények után jelent meg a GONDOLATOK A KÖNYV
TÁRBAN. (A Pesti Divatlap 1845. évi első száma közölte, rangjához illő, vezető helyen.) 
Egy-egy részletének közelebbi -  netán ihlető -  előzményét a szakirodalom Berzsenyi 
episztolájában és a FAUST néhány sorában mutatta ki. Bizonyosnak látszik azonban, 
hogy a költői alapeszme metonimikus kifejtése -  a könyv méltatlan anyagának („el
hányt rongyok”) és nemes tartalmának ellentéte -  Vörösmarty eredeti leleménye.

A verset magyarázói általában kultúrakritikának mondják. A művelődés nem ol
dotta meg az emberiség szociális problémáit; ennek ódiumát a költő (a magyarázók 
szerint) a könyvekre hárítja. De csakugyan ezt teszi-e?

Vörösmarty a rongyhoz, ill. a könyvhöz tapadó képzetekből nyolcszoros ellentétet 
állít föl:
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1. erény van írva e lapon
2. ártatlanság
3. törvény
4. számok titkai
5. bölcs fej
6. csillagászat
7. szabadság, hősi kor
8. hűség, barátság

egykor zsivány ruhája volt 
eltépett szűz, dühös buja 
lázadók, hamis bírák, zsarnokok 
számon kívül maradtak 
őrült ágya 
vak koldus 
rabnép, gyávák 
hitszegők

A nyolctagú sorozat meglehetősen szoros rendet mutat:
1-2. magánbűnök
3. törvény elleni bűnök (háromféle)
4-6. a tudomány ellentétei
7. politikai vétségek
8. egyszerre magánbűnök és társadalmi vétségek (az aljas hitszegők hazaárulók is 

lehetnek).
Szociális problémára csak a 4. tag utal: „Számon kívül maradtak... Örvény nyomorban, 

vég nélkül kerengőka többi tag erkölcsi, illetve testi hibákat (zsiványság, bujaság stb., 
illetve őrültség, vakság) állít szembe az erényes vagy ép állapottal.

Mindezek az ellentétek költőileg megragadók, de ha egy kicsit prózai módon szem
léljük őket, megkérdezhetjük: találunk-e logikai viszonyt közöttük? Vajon a könyvek 
lapjain hirdetett erény érvénytelenné válik, mert vannak zsiványok? Vajon a szabad
ság és a hősi kor történetei elvesztik értéküket, mert vannak rab népek és gyávák? 
Egyáltalán: a könyvek tehetnek róla, hogy a világ nem ment elébb? Vörösmarty elődei, 
a megbotránkoztató Agrippától az ironikus Mercier-ig, egyértelműen a könyveket és 
csak a könyveket hibáztatták; költőnk szerint a bűnös maga a világ, .az emberiség. A 
Gondolatok a könyvtárban számomra nem a kultúrakritika verse, hanem antro
pológiai ítélet, melyet két év múlva, Az emberek írásakor, Vörösmarty majd totálissá 
formál: „Az ember sárkányfog-vetemény”. Zsiványok, eltépett szüzek, dühös buják, véres 
lázadók, hamis bírák, zsarnokok és társaik, hitványok és a hitványság áldozatai: mind
ezek nem a kultúra válságának (mint Babits vélte), hanem a reménytelen emberi sors
nak a tünetei.

„Országok rongya! könyvtár a neved” -  ez a rongy-könyv ellentétsor tömör összefog
lalása, de nem maga az ítélet. Mert ha az volna, lehetne-e értelmesen megkérdezni: 
„hol a könyv, melly célhoz vezet?”, lehetne-e fölmentést adni a bölcsek és a költők műve
inek, akik az ész napvilága mellett munkálkodtak, a fényes lelkeknek, akik önfeláldo
zón virrasztónak a szív égő romja mellett, az el nem ismert érdem hőseinek, a nép
boldogító eszmék vértanúinak? Nem ők az okai, hogy az ember, ha egyben-másban 
előbbre lépett is, fekete bőrű társait még szíjjal ostorozza. A könyvek ártatlanok, az 
emberiség a rossz. Az „irtózatos hazudság” az ember vétke.

„Egész világ nem a mi birtokunk” -  írta Vörösmarty egy évvel korábban, Laurának. 
Az egész világ nem lehet birtoka sem hódítónak, sem szerelmesnek, kincs, hír, gyönyör 
mértéktelen áhítójának, senki emberfiának. Ez nem alkalom szülte gondolat, nem csu
pán egy fiatal menyasszonynak szánt öreges figyelmeztetés. A telhetetlen vágyakkal 
Vörösmarty már a CSONGOR ÉS TÜNDE hármas útjánál leszámolt; az emberfeletti am
bíciók megfékezésére már Kölcsey intett a MOHÁCS-ban és a PARAlNESIS-ben: „Isten 
egy szívnek egy kebelt teremte: így egy embernek egy hazát”, és „Az emberi tehetség parányi lámpa,



1118* Lukácsy Sándor: Tenni, tűrni, küzdeni

mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével [...] Leonidás csak egy Spártáért, Regulus csak 
egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg”. Kölcseyhez hasonlóan Vö
rösmarty is a nemzeti tennivalókra irányítja hazája figyelmét; ezeket emeli égig érő 
magasságba, a menny ajtajáig (kihallani „az angyalok zenéjét”), de egyszersmind -  Szé
chenyi gyakorlatias szellemében -  mérsékelve is („Ollyan magasra... mint lehet”)-, ezekhez 
ad történetfilozófiai távlatot és programot.

Programját a magyarázók félremagyarázták: az „újabb szellem”, az „új irány” Wal- 
dapfel József és mások szerint valamiféle szocialista eszme és törekvés volna. A vers 
szövege -  és Vörösmarty egész életműve -  ezt nem igazolja. A PALOTA ÉS KUNYHÓ 
költője úri és póri lakot egyaránt el akart törölni; ha ez az egyenlősítő művelet meg
történt, akkor következik el a „végtelen jövő”, a megállóit történelem, melyről a szocia
lista gondolkodók ábrándoztak. Vörösmarty jövőképében megmarad a „legalsó pór” 
kunyhója (következésképp korrelatív párja, a palota is); fennmarad -  sőt épp a nemzet 
új iránya által valósul meg -  a magántulajdon; semmi (vagyoni) egyenlőség; a szociális 
problémákat a társadalmi szolidaritás oldja meg vagy teszi elviselhetőkké: „Testvérim 
vannak... Én védem őket, ők megvédnek engem.” Vörösmartynál nyoma sincs a szocialista 
utópiáknak; programját legföljebb nemes, humánus, de minden ízében polgári utó
piának nevezhetjük; vagy inkább olyan nemzeti tervnek, mely „hangyaszorgalommal” 
és „ihlett órák" működésével igenis megvalósítható; s ezért -  bármilyen aggasztó gon
dolatokat sugallt az „országok rongyá”-naV. látványa, nem irracionális a vers „és mégis” 
fordulata: „fáradozni kell” és „csüggedni nem szabad. ” így gondolkodott a reformkor leg
nagyobb költője, a leginkább reformkori költő -  legalábbis Az EMBEREK megírása előtt.

Első kitérő
Vörösmarty és a szocializmus viszonyáról tanúskodik A GüTTENBERG-albumba hét 
disztichonja is, 1839-ből. Egyetlen mondat, mely az első könyvnyomtató „méltó dia
dal” -ának, a „Majd ha” sorkezdet ötszörös megismétlésével, öt feltételét sorolja fel. Ér
telmező prózára fordítva:

1. győz a felvilágosodás,
2. erőszak helyett béke uralkodik,
3. az emberiség (népzsaroló dús és nyomorú pórnép egyaránt) megjavul,
4. a felvilágosodott ész és az áldozatvállaló szív egyesül a szolidaritás jegyében,
5. az utolsó feltétel (az előzőkhöz képest kétszeres terjedelemben): elkövetkezik az 

igazság ideje.
Mindez -  látszólag -  nem szorul magyarázatra. A költő a megszokott, emblematikus 

képeket társítja fogalmaihoz:
felvilágosodás: éj, napfény,
háború: kard, gyilok,
dús, pór: ördög, barom,
ismét a felvilágosodás: világosság (történeti-földrajzi meghatározással: keletre nyu

gatról),
igazság (fentről, végső megoldásként): égi követ.
Amilyen hatásos költőileg az egyforma sorkezdetek ismétlődése, éppannyira logi

kus a lépcsőzetesen emelkedő eszmemenet, a felvilágosodás előkészítő korától a tár
sadalmi igazság eljövetelének végső, szakrális pillanatáig.

A vers kommentálói nem is láttak benne semmi olyant, ami szövegértelmezést kí
ván, noha van: a második sor.



Lukácsy Sándor: Tenni, tűrni, küzdeni •1119

„Majd ha kifárad az éj s hazug álmok papjai szűnnek,
S a kitörő napfény nem terem ál tudományt...”

Három kifejezés írja le a felvilágosodás diadalát:
1. kifárad, vagyis elmúlik az éj,
2. szűnnek,
3. az éjszaka elmúlta után kitör a napfény.
A „kitörő napfény”-hez mint alanyhoz azonban állítmány, mégpedig tagadó, járul: 

nem terem áltudományt. Az első feltétel tehát voltaképpen kettős: „Majd ha kifárad az 
éj” stb., és (majd ha és csak akkor, ha) „a kitörő napfény nem terem ál tudományt”. De 
ugyan miért teremne? A napfény egyértelműen felvilágosodásszimbólum: mi köze le
het az áltudományhoz?

Vörösmarty szerint, úgy látszik, lehet köze. A verssor egyszerűen érthetetlenné vá
lik, ha nem úgy értjük, mint Vörösmarty óvását: a felvilágosodás eszméi téveszméknek 
is adhatnak tápot. Miféle téveszméknek, miféle áltudománynak? A vers ezt nem fejti 
ki (hiszen vers), de nyilvánvaló, hogy nem gondolhatunk sem valamiféle termé
szettudományi tévtanokra, sem valamiféle újabb hazug vallásra. Vagy mégis? A saint- 
simonizmus például egyszerre hirdette magát tudománynak és vallásnak. Egyáltalán: 
a tudományos szocializmus elnevezést nem Marx adta először tanának, azzal büszkél
kedett már előtte csaknem minden szocialista iskola. Vörösmarty egyikkel sem rokon
szenvezett. Inkább óvott tőlük. A vers kezdete, így felfogva, érthető; ha nem így fogjuk 
fel, érthetetlen, de legalábbis zavaróan talányos.

Második kitérő
AGuttenberg-epigrammának Vörösmarty forradalomfelfogásáról is van mondaniva
lója.

Tóth Dezső finom megfigyelése, hogy e versben csupa olyan ige sorakozik, mely 
emberi cselekvés helyett maguktól bekövetkező eseményekre utal: az éj kifárad, szűn
nek, a kard kihull, emberiségre javul, világosság terjed ki... így megy ez az utolsó felté
telig, ott azonban megjelenik a cselekvő ember. Sajátos módon: tanácsot tart és felkiált.

„Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával 
És eget ostromló hangokon össze kiált,

S a zajból egy szó válik ki dörögve: »igazság!«...”

Ily módon nem forradalmat képzelnek el, nem „nagyszerű, de véres” kort, nem a „ha 
majd minden rabszolga-nép” idejét. Vörösmarty kívánt útja nem ezekhez vezetett. For
radalom vagy reform dilemmájában ő Széchenyivel értett egyet: „béketeli reformatió”-t, 
„csendes, ingadozás nélküli reformatió”-t akart, „minden köny, minden emberi áldozat nélkül” 
(A KELET népe). Vörösmarty azt remélte, hogy a föld népsége, miután dús és pór egy
aránt emberiségre javult, „tanácsot tart”, a felvilágosodástól áthatva közmegegyezésre 
jut, és -  Hóreb-hegyi, szakrális hangeffektusok közepette („eget ostromló hangok”, „dö
rögve”)  -  végre egyetlen szóval kinyilvánítja akaratát, s akkor elérkezik a jobb kor epi- 
fániája, megjelenik és átveszi uralmát az égi követ: az igazság.

Az epigrammának ez a záróképe, mely nem is kép, mert nincs benne látható elem, 
csak auditív, Vörösmarty mélységes meggyőződését fejezi ki: fordulatot akart forra
dalom nélkül. Elég a közakarat kiáltása, elég egy szózat, elég azt megérteni:
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elég azt meghallani:

„Isten segíts! szabadság istene!
Add, hogy megértsük e nagy szózatot...”

(Hymnus)

„Öröm- s reménytől reszketett a lég, 
Megszülni vágyván a szent szózatot, 
Melly által a világot mint egy új, egy 
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. 

Hallottuk a szót...”
(Előszó)

Mindez meglepő olyan nagy vizuális fantáziájú költőnél, mint Vörösmarty; megle
pő, de nem páratlan, sőt azt lehet mondani, jellemző a felvilágosodás irodalmára.

íme egy példa. Volney nálunk is sokat forgatott művének (LES RuiNES) egy passzusa 
közeli rokona Vörösmarty epigrammájának: azt mondja el Gutenberg találmányáról, 
amit költőnk, a műfajtól megkívánt tömörség miatt, nem mondhatott el. A könyv- 
nyomtatás szent mesterség, a lángész isteni ajándéka. Általa egyazon percben ember
milliókhoz szólhatunk; a zsarnokhatalom nem vethet gátat a gondolatközlésnek; a 
nyomtatott könyv megszünteti a tudatlanságot, a tudás közkinccsé válik; az emberiség 
bölcs és jó  lesz („il deviendra sage et bon”). A kérdésre, melyet -  Vörösmarty szellemében 
- a  könyv XIII. fejezetének címe tesz föl: megjavul-e az emberi nem? („L’espécehumaine 
s’améliorera-t-elle?”), a kérdésre a válasz csak igen lehet. A világosság fokról fokra terjed; 
még az önkényesen uralkodók is apránként jobb belátásra térnek; a népek közt előáll 
az erőegyensúly helyzete, s nem lesz több háború; az egész emberiség egyetlen nagy 
társadalommá válik, vagy inkább egyazon családdá, melyet közös szellem, közös tör
vények irányítanak, mindenkinek a legteljesebb boldogságára. Az átalakulás persze 
hosszú lesz, a fordulatot zűrzavaros kor előzi meg, de az emberekben végül győz a 
rend és a béke vágya. S ekkor egyszer csak zaj támad („un bruit sourd”), a föld népsége 
felkiált: Szabadság! kiáltják a távoli partok (Amerikában), ezt visszhangozza az öreg 
kontinens, meghallja egy nagy nemzet, üdvös nyugtalanságot érez, s azt kérdezi ma
gától: mi ő, és minek kellene lennie? („...un cri de liberté,prononcésurdes rives lointaines, 
a retenti dans l’ancien continent. A ce cri, un murmure secret contre l’oppression, s’éléve chez 
une grande nation; une inquiétude salutaire l’alarmé sur sa situation; ette s’interroge sur ce 
qu’elle est, sur ce qu’elle devrait étre...”) Néhány fejezettel odébb: mihelyt zz „egyenlőséget 
és szabadságot!” kiáltás végigharsogott a föld kerekén, a sokaság megmozdult. (,,...á 
peine le cri solennel de /’égalité et de la liberté eut-il retenti sur la térré, [que] la multitude 
commenga de s ’agiter... ”)

A felvilágosodás a szó (a meggyőző és egyetértő szó) erejével akart hatni. Ha forra
dalomra spekulál, önmagát tagadta volna meg. Békés hite teremtett Volney-nál és 
Vörösmartynál hasonló képzeteket.

Még egy félreértett vers
Ahol Vörösmartyról és a forradalmakról van szó, rendszerint megjelenik a félreértés, 
a téves magyarázat.

Amikor Liszt Ferenc 1840. január 4-én -  tizenhét év után végre ismét a vállalt és 
vágyott haza földjén -  hangversenyt adott a Pesti Színházban, zongorajátékától má
moros hallgatói közt ott volt Vörösmarty is. Verse tanúskodik róla: Liszt Ferenchez.
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Az óda három tartóoszlopa három megszólítás. Az első (a kezdőstrófa élén): „Hír- 
hedett zenésze a világnak, /  Bárhová juss, mindig hű rokon!” -  az ünnepelt személy státusát 
jelöli ki, a világhír és a hazához való ragaszkodás koordinátái közt. A két másik meg
szólítás (az ötödik, illetve a hetedik versszak első sora) a személyiség egy-egy lényeges 
vonására utal, ellentétesen kapcsolatos meghatározó jegyeire, a kapcsolatot azonos jel
zővel („nagy”) és etimológiai összefüggéssel emelve ki; Liszt Ferenc tanítvány is, tanár 
is: „Nagy tanítvány a vészek honából” és „hangok nagy tanárja”.

Tanári mivolta nem szorul magyarázatra: a zene mesteréről van szó. A tanárnak 
azonban -  fontos a megszólítások sorrendje -  előbb tanítványnak kellett lennie. A han
gok nagy tanárjává csak a vészek honának -  Franciaországnak -  tanítványaként vál
hatott.

Vörösmarty ismerte Liszt Ferenc életének főbb mozzanatait, ha máshonnét nem, 
saját folyóiratából, az Athenaeumból, melynek április 2-i száma közölte a Brockhaus le
xikon szócikkét művészünkről, Vajda Péter fordításában; a költő jól tudta tehát, hogy 
a csodagyerek Bécsben nyerte zenei kiképeztetését, Párizsba már hangversenyező 
zongoristaként került. Franciaországban egészen másféle tanulnivalók várták. A vé
szek honában azt az élettapasztalatot, azt a politikai és erkölcsi tájékozódást kellett 
megszereznie, mely nélkül nincs, nem lehet nagy művész.

„Nagy tanítvány a vészek honából,
Meüyben egy világnak szíve ver,
Ahol rőten a vér bíborától 
Végre a nap földerűlni meri 
Hol vad árján a nép tengerének 
A düh szörnyei gyorsan eltünének;

S most helyettük hófehér burokban 
Jár a béke s tiszta szorgalom;
S a művészet fénylő csarnokokban 
Égi képet új korára nyom;
S míg ezer fej gondol istenésszel,
Fárad a nép óriás kezével:

Zengj nekünk dalt, hangok nagy tanárja...”

A szakirodalom a vészek honát a nagy forradalom Franciaországával azonosítja. De 
csakugyan erről a Franciaországról van-e szó?

A hagyományos azonosításnak ellene mond a szöveg egy szava: „A düh szörnyei gyor
san eltünének...” 1792-től, amikor a forradalmi Franciaország és az európai fejedelmek 
háborúja elkezdődött, 1815-ig, amikor a napóleoni háborúk befejeződtek, csaknem 
negyedszázad telt el úgy, hogy földrészünk kis megszakításokkal folyvást rőt volt a vér 
bíborától -  erre a negyedszázadra mondta volna a költő, hogy gyorsan véget ért? Ami
kor azt írta: „Végre a nap földerűlni mer" -  a megkönnyebbült felkiáltás („végre”) és a 
jelen idejű ige („mer”)  huszonöt évvel korábbi eseményekre utalna, elkésett reflex
ként? S az a századnegyed, mely 1815-től a vers megírásáig eltelt, vajon zavartalanul 
„a békés tiszta szorgalom” kora volt? Nem törte meg azt 1830júliusában az újabb párizsi 
forradalom véres cezúrája? Ha a vészek honát a nagy francia forradalom honával azo
nosítjuk, kronológiai és eszmei zavar támad, a vers érthetetlenné válik.
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Minden megvilágosodik ellenben, ha a „vészek hona” kifejezést közelebbi esemé
nyekre vonatkoztatjuk.

1830júliusában Liszt Ferenc Párizsban volt, rohangált a forradalmi utcákon, bor
zadott és lelkesedett. „A júliusi forradalom, őt is elkapd; symphonie révolutionnaire-t akart 
írni” -  olvashatta Vörösmarty az Athenaeumban. S mivel a júliusi felkelés csak három 
napig tartott, gyors lefolyása magyarázatul szolgálhatna a vers „gyorsan eltünének” sza
vaira. Ez azonban túlságosan egyszerű magyarázat volna.

A három győzelmes nap után ugyanis nem lépett elő azonnal „hófehér burokban” a 
béke; újabb véres események sora következett. 1831,1832,1834,1839: republikánus 
és munkásfelkelések évei Lyonban, Párizsban s egyebütt. Petőfi, később, lelkesedett e 
fölkelések hőseiért; Vörösmarty nem. Barátja, Bajza, egy angol szerző nyomán, elíté
lően írt a francia „munkásnép annyiszori fellázadásá”-ró 1, a republikánusok „kannibáli ma- 
nifesztumá”-ró\. A. „düh szörnyei” kifejezés Vörösmarty versében hasonló felfogásra vall, 
s a költő alkalmasint aggódva és türelmetlenül várta, hogy Franciaországban lecsilla
podjék a nép tengerének vad árja, s megkezdődhessék a béke kora, melyben a nép 
óriás keze csak „fárad”.

Ez a kor 1840-ben, a vers megírása idején -  akkor mindenki így látta -  végre elkö
vetkezett: Blanquiék 1839. évi felkelési kísérletének leverésével Lajos Fülöp monar
chiája megszilárdult; 1848 februárjáig nem is zavarta meg többé forradalmi kitörés. 
Vörösmarty költeményét akkor értjük meg, ha ezzel a fordulattal és az 1830-as évek 
megelőző eseményeivel hozzuk kapcsolatba.

Vörösmarty a reformpolitika híve volt; az erőszakos forradalmat -  több versében 
is -  a „bűn” kategóriájába sorolta; a GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN a lázadókat a hamis 
bírákkal és zsarnokokkal együtt említette. Liszt Ferenctől, a vészek honának tanítvá
nyától, Vörösmarty azt várta, hogy a hangok nagy tanárjaként zenéjével reformprog
ramra buzdítsa honfitársait. „Nagy fiákban tettek érjenek, I És a gyenge és erős serényen /  
Tenni túrni egyesüljenek. ”

Ismét a Gondolatok a könyvtárban
Tenni, tűrni: Vörösmarty programjának kulcsszavai. Több versében megismétli őket. 
Epigrammában: „Tégy és tűrj: e kettő fog célodhoz emelni.” A HONSZERETET-ben: „Tégy 
érte [a hazáért] mindent... Tűrj érte mindent...” GONDOLATOK A könyvtárban: miután 
a költő a bábeli méretű építőmunkáról szólt, hozzáteszi: „kezdjünk újra tűrni és tanulni”. 
A két kulcsszó egyaránt fontos, egymás kiegészítője.

A tűrés nem az a türelem, melyet Petőfi a birkák és a szamarak erényének nevezett. 
Ez a szó Vörösmartynál a forradalom nélküli fordulatot megelőző korra ad viselkedési 
normát, de csak a „tenni” parancsával együtt. A türelmi idő nem a tétlenség ideje, ha
nem a haza javát szolgáló tevékenységé. Ezt sürgeti a Fóti DAL: „Csakhogy egyszer tenne 
is m árt Valamit.” Ebben a munkában a nemzet minden tagjának kötelessége -  és joga 
-  részt venni, mert

„...nemcsak dicsőké a haza;
A munkás pór, szegény,
Bár észrevétlen, dolgozik 
A hon derűletén.”

(Honszeretet)
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A hangya Berzsenyinél és a VANITATUM vanitas költőjénél az ember parányisá
gának és hiábavaló tülekedésének képét idézte föl; Vörösmarty más értelmet ad a szó
nak: „Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit/Agyunk az ihlett órákban teremi” (GONDOLATOK 
A KÖNYVTÁRBAN); „Munkában élt az ember, mint a hangya ” (ELŐSZÓ). A munkálkodáshoz 
szükség van mind a szellemi, mind a testi erőfeszítésekre.

„Becsület, minden szennytől tiszta kéz,
Hű szorgalom, munkában éber ész,
Esz és erény lát víg s bő szüretet...”

(JÓ BOR)

„Isten segíts! népeknek istene!
Tedd jóra munkássá a nemzetet...

Add, hogy mit emberész és kéz kivíhat,
Ne várja mástól mint szerencsedíjat. ”

(HYMNUS)

„...míg ezer fej gondol istenésszel,
Fárad a nép óriás kezével... ”

(Liszt Ferenchez)

„A verseny nyílt, a nemzet él,
Ha egy jobb tagja sem henyél,
Jut ember és kéz...”

(JÓSLAT)

„Küzdött a kéz, a szellem működött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt...”

(Előszó)

A„küzdés” szót, minden nemes tevékenység összefoglaló szavát, Kölcsey adta örökül 
a nemzetnek, Vörösmartynak. A GONDOLATOK A KÖNYVTÁRBAN költője együtt és 
rangsorolva hangoztatja a reformkor három legfontosabb jeligéjét:

„És mégis — mégis fáradozni kell... ”

„...kezdjünk újra tűrni és tanulni.”

„Mi dolgunk a világon? küzdeni...”

-  s a harmadik, a legfontosabb nemzeti parancsot néhány sor után megismétli:

„Mi dolgunk a világon? küzdeni...”

Tíz évvel a Gondolatok a könyvtárban megírása előtt, 1834. december 13-án 
mondotta el székfoglaló beszédét a francia Akadémiában Adolphe Thiers, a kiváló tör
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ténész és nevezetes politikus. A kérdést — bár nem Vörösmarty szavaihoz hasonló sza
vakkal -  föltette ő is: Ment-e a könyvek által a világ elébb? Mit várhat az emberiség a 
művelődéstől? A francia akadémikus válasza lehangolóan magahitt optimizmust hir
det. Az emberi tudás folytonosan gyarapodik; immár a történetfilozófiai és társadalmi 
kérdések végleges megoldását („les étemelles lois de iá société humaine”) várhatjuk tőle. 
A század, vezetőiül választva az erudíciót és a tapasztalatot, dicsőségesen halad új meg 
új termékeny igazságok felé; boldogok, akik részt vesznek nemes munkáiban. Ez a 
büszke század minden magasztalást és rajongást megérdemel; szeretni kell, mert ez 
a mi hazánk az időben. („J’aime ma pattié, maisj’aime aussi e tj’aime tóul antant mon siécle. 
Je me fais de mon siécle une patrie dans le temps...”)

Milyen naiv és tunya ez a hit! Elegendő tudós könyveket írni, s az emberiség ügye 
elrendeződik. A francia szónokot Vörösmarty aggályainak a szele sem érintette meg; 
kényelmes világnézetéből a küzdés fogalma hiányzik. Pestről néha jobban lehetett lát
ni a világ dolgait, mint Párizsból.

Érdemes egy pillantást vetni a két férfi későbbi életútjára. 1848-49: Vörösmarty, 
bár nem akarta, tudta vállalni a forradalmat. 1871: Thiers lövet a párizsi munkásokra.

Óvakodjatok a túlságosan optimista politikusoktól!

Ted Hughes

PIBROCH

A tenger zokogása mit sem jelent,
Élő vagy holt, neki az egyre megy,
Untathatja a megjelent mennyország,
Hisz annyi millió éjszakát töltött álmatlanul, 
Céltalanul és önámítás nélkül.

A kő szintúgy. Nincs a Mindenségben 
más, mi annyira rab lenne, mint a kavics.
Sötét alvásra van teremtve. És ha néha 
felfigyel a nap vörös korongjára, olyankor 
Isten embriójának álmodja magát.

Szél vágtat a köveken át, 
mással nem keveredő szél, 
mint a vak kövek hallása, olyan.
Vagy megfordul, mintha a szikla agya ráérezne 
az irányok lehetőségeire.


