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Trig 1 if 
A költő ábrázolása Vörösmarty művészetében 

(Színképelemzés) 

A költő, azaz a teremtő géniusz egyszerre áldást, átkot 
jelentő ismertetőjegyei titokzatos adományának rögzítési 
kísérlete Vörösmarty korára jellemző művészi feladat volt. 
A misztikusba hajló kicsit riadt felismerés, hogy a poéta 
megnyilvánulásaiban valahol mimen aclest, sokáig kísérti az 
alkotókat. Kölcsey szándékosan hibernált kifejezésvilágá-
ban szinte egyedi az 1832-es Aurórában közölt néhány sor 
fegyelmezett meghatottsága, mikor ő is úgy látja és láttatja: 
az író istenülő halandó, királyi sasként száll át a földi pályán, 
és csillagkoszorút visel a homlokán. Ahhoz, hogy Kölcsey 
ilyen birtokos jelzős szerkezetet helyezzen el lírai szövegbe, 
mint „lelked szép heve" azt kellett átélnie, ami a híres 
„Ibimus-Ibimus" horatiusi leleménye, csak a hattyú látomást 
váltja fel nála a nemzeti metaforavilághoz közelebb álló sas. 
Vörösmarty háromszor vállalkozik rá, hogy megrajzolja az 
alkotó diagonális figuráját, aki a földön áll, de az ihlet 
hevében rézsút feszülve homlokával az eget támasztja. 
Viszonylag nagy távolságokban veszi a téma adta akadályo-
kat Pegazusa, először 1827-ben érinti a kérdést (A mag\>ar 
költő), másodszor 1842-ben (Az ifjú költő), a harmadik 
vállalkozásának - 1855-ből - Brisits bizonysága szerint nincs 
címe. Ez az a bizonyos utolsó vers, élet és pálya együttes 
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zárása, amelyet Fogytán van a napod cím alatt tart számon 
az irodalomtörténet. Hivatalos értékelés szerint a búcsúüze-
netben Vörösmarty nem a hazafi, a próféta, a nemzetnek 
irányt szabó, hazánkban a történelmet akarva-akaratlan 
minden időben befolyásoló bárd-vátesz felismerését hagyja 
örökül, csak összegez, az élet végéhez ért, voltaképpen nem 
vitte semmire. Magánvers, nem közéleti, az agónia utolsó 
sóhajainak egyike. Elemzésem arra irányul, hog)' igazoljam, 
az említett alkotás capo lavoro, amely a testi kíntól görcsbe 
ránduló ujjakkal is fügét mutat a realitásnak, saját reményte-
len helyzetének, a közeledő halálnak, és egyetlen, róla soha 
fel nem tételezett piruettel átveti magát nyolcvan évvel 
későbbre, a XX. századba, a Nyugat és a II. világháború után 
az arénába lépett első nemzedék között kialakult stilisztikai 
szférába. Amit mond, József Attila fogalmazza meg újra. 
Ezt az utolsó verset az esztéták a Vén cigányhoz szokták 
kapcsolni, ez jogos is, jogosulatlan is, egyik sem jött volna 
létre a másik nélkül, csakhogy a rapszódia tanköltemény, 
nemzeti ígéret, prófécia, a cím nélküli vers meg a búcsúzó 
Mihály doktor Summa theológiája. Persze testamentum is, 
csakhogy Vörösmarty nem anyácskája szívét akarja megcsó-
kolni, asszonyi hajfürtök sem vonzzák vissza már, végső 
ereje megfeszítésével, mint a színész, egy meghajlással 
megköszöni a tapsot, lelép a színről, ahol a kárpit lassan 
leereszkedik, s aktor és közönség végre jól megérdemelt 
nyugovójára térhet. Erről a verséről utolsónak beszélünk, 
előbb vegyük sorra, milyen költői látomásokkal közelítette 
meg a költő az alkotó figuráját két korábban írt költeményé-
ben. 

* 
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A magyar költő 

Jár számkiüzötten az árva fiú, 
Dalt zengedez és dala oly szomorú, 
Oly édes-epedve foly ajakiról, 
Hogy szikla repedne hegy ormairól. 
Zeng tetteket, a haza szebb idejét, 
A régi csatákat, az ősi vezért, 
S zeng rózsaszerelmet, a lányka haját, 
A szép szemet, arcot, az ifjú baját. 
S míg a dal epedve foly ajkairúl, 
Bús éjbe az arc, szeme könybe borúi. 

J ó gyermekem! a haza szebb idejét 
- Elmúlt az örökre - ne zengjed. 
Ah, ifjú nem érez, a lányka nem ért, 
És nincs koszorúja szerelmeidért: 
Némuljon utána keserved. 
Vagy zengj, de magadnak, örömtelenűl, 
Hol vad sas az éjjeli bérceken űl, 
S a bús dali bért 
Tűzd át va fejedre, az árva babért." -
És így koszorútlan az ifjú m egyen, 
Nem tudva hol napja, hol éje legyen, 
S míg honja bolyongani hagyja, kihal 
Bús éneke, tört szive lángjaival. 
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„Född, vad fa! örökre az ifjú nevét, 
Kőszikla! te zárd kebeledbe szivét, 
S tán csendes az álom az élet után, 
Zengd álmait éjiden oh csalogány!" 
Szól, s nyugszik azóta vad árnyak alatt, 
Hol farkas üget le, az őzfi szalad, 
S vészekkel üvöltve jön a nap elé, 
Villámokat ontva megy ágya felé. 

De feljön az ormokon a teli hold, 
Csillagseregével az éjbe mosolyg: 
Oh ifjú! mi álmod az élet után? 
Szép álmokat énekel a csalogány, 
S már nem fut az őzfi, az ordas eláll, 
S ott szendereg a vihar - álmainál. 

A csonka - félláb felütéssel kezdődő, ugyanezzel befeje-
ződő - főleg daktiluszokkal építkező költemény írása idején 
Vörösmarty már megérte a Zalán országos sikerét, bizo-
nyos igazolható határig a Perczel famíliától is elszakadt, s 
már nem olyan fiatal: huszonhét éves. Olvasója még nála is 
ritkán talál ilyen harmatosan szép szókapcsolatot, mint 
„rózsaszerelem", s ennyire blake-i biblikus látomást, mint a 
vers végén már együtt pihenő dúvad és őzgida együttes 
békéje. Micsoda különös vers ez! A romantika klasszikus 
kellékeit messze meghaladják váratlan képei, a holdverte 
bércek között a sas látja egyedül, hogy az alkotó „árva" fejére 
végre rákerül a babérkoszom, csakhogy késő az elismerés, 
mire osztályrészéül juthat, elpusztul az ifjú poéta, csak a 
csalogány énekel sírja felett a vadonban, ahol a részvéttől 
megfékeződik az állatok vérszomja, mert a fenevad is 
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megérzi, mélyebb a költő bánata más mélységeknél. Az 
olvasó elandalodik a tömény szépségtől, a szabálytalan 
sorszámú, klasszikus ütemek szigorú bölcsőjén rengő soro-
kon, de meg is döbben, elkezd tűnődni, ugyan mit remél az 
esztétikai-poétikai helyzetdal-remeklés játékának formai ujj-
gyakorlatán túl végül is a költő. Ez a vers ismét tömény, sőt, 
immár nem is jogosult sztereotípia, amellett minden ok 
nélkül kapta azt a címet: A mag\>ar költő, mert hogy a végül 
csalogány siratta ábrándos díszletek közé temetett ifjút nem 
méltányolták kellőképpen, holott a haza szebb idejét zengte 
és édes-epedve „a nemzet nagyjainak idejét", sőt a lánykáról 
is hasztalan énekelt, mert sorsa örömtelen magányba for-
dult, nem indokolt. Etelkét ugyan elsodorta mellőle a 
Perczelék családi politikája, ez úgy volt igaz, téves mivolta 
ellenére, hogy igen is, nem is, a lánnyal kapcsolatban nem 
volt mit elvesztenie a költőnek, a semmi merevedett csak 
meg térben és időben, s az, hogy Etelka sem méltányolta 
Vörösmarty tehetségét, igazán nem új felfedezése. A vád, 
hogy a haza férfivilága ne neszelt volna fel a Zalánra, 
egyenesen jogosulatlan állítás, a haza, maga Magyarország, 
nagyon is felneszelt, ami persze nem azt jelentette, hogy fel 
is állt fektéből, de megmozdult. 

Egyébként ő maga árulja el magát, nem olyan véres, vérző 
ez a magyar költői sors, mikor mesterséges késleltetéssel, 
ellenpontos rímjátékkal az első strófa szabvány páros ríme-
lésű álszemrehányását a második versszakban már szabály-
talan csengőmodulációval bontja meg, játszik saját istenál-
dotta verselő tehetségével, s ha játszik - pedig azt teszi -
nem kell egészen komolyan venni, hogy szegény magyar 
költő a halál jegyese, ha így volna, akkor nem skálázna, 
akkor nem volna ereje ezekre a poétikai bravúrokra. 
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Művészetében szinte egyedülálló teljesítmény ez a vers, úgy 
zseniális, hogy érzékelhetően maga is szórakozik alkotás 
közben, a tragikus álarc mögül kimosolyognak a játékos 
költői kellékek, gyorsan, mielőtt még belepusztulunk, jöjjön 
egy ütemnyi triangulum, a könnyek mellé egy kis muzsika. 
A páros rímű ál-lacrimoso után ABCCBDDCC rímeivel ez a 
modulálás a higgadt feszültség mellé valami olyan zenei 
többletet ad az olvasónak, amitől majdnem ingerült lesz, 
miért kényszerítik gondolkodásra ebben a mennyet idéző 
koncertben. A lírai élményben a haza „szebb ideje", amit 
zengeni sem érdemes már, csak a Zaláma utalhat, ennek a 
kesernyés megállapításnak lesz egyszer még merőben 
másképp ítélkező megközelítése saját későbbi koncepciói 
között, addig persze még sok mindennek kell történnie a 
pozsonyi üléseken, de közel az idő, mikor a Hős sírjában 
saját hajdani fegyverét fordítja önmaga, illetve a korát és 
eszméi korszakát túlélt bajnok inaktualitása ellen, eljön 
majd a józan hazaszeretet higgadt szakasza is. 

Ebben a huszonhetes költeményben még szinte minden 
művészi kacérság, önsajnálat, a hősköltemény valóban nem 
változtatta meg az országot, de kacagányos Ete mégse 
született hiába, nélküle sok minden másképp fordult volna 
azokon a bizonyos pozsonyi tárgyalásokon. Ez az első költői 
portrét felvázolni óhajtó vers tulajdonképpen csak szabvány 
stilisztikai kellékekkel dolgozik, van benne szerelem, bánat, 
és nyugtalan elégedetlenség, de Vörösmarty korában más 
nemzetek fiait se szokták sokkal jobban érteni, hiába jelzi az 
alkotó, nem találunk sorai közt pregnánsan nemzeti elemet, 
csak a romantika táj-jelzései foglalják nemes holdverte 
keretbe egy zseniális alkotó zsánerképét. Mint valaha, egy 
alkotási fázissal előbb, a grécista kulisszák között pásztorok 
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andalogtak és mitológiai bánatot sodort a zefír, itt van bérc, 
farkas, kőszikla, vad erdő, bolyongás, őzfi, bús éjszaka, néma 
keserűség, a díszlet merő statisztéria, még csak az ügyelő is 
figyelmetlen a színpad mögött, mert hogy lehetne néma az 
a vadon, amiben farkas üvölt, vijjog a sas, kong az őz patája, 
s a vérfagyasztó kulisszák fölött, oda aztán végképp nem 
illően, zeng a népdali csalogány. Ha azt akarta mondani, én 
többet vártam a nemzettől, igaza is van meg nincs is. A 
nemzet 27-ben épphogy csak tápászkodik, de az ő ZalányA 
nélkül még botja se volna, amire támaszkodva alélt testét 
feltornássza az idők igényéig, vagy önmaga múltja tudatos 
kereséséig. Nem veszi észre, ahogy azt sem, hogy a meg 
nem kapott lány újra megjelentetése enyhén unalmas, 
Etelke ezredszerre szemléltetett árnyképe fakul, s magyar 
költője se nemzeti öltözékben, sem gondjaival nem tükrözi 
a nemzet igényét, legfeljebb egy sikerre, átütő sikerre áhító 
fiatal alkotót, aki persze, hogy munkái révén elsősorban 
nemzete emelkedését reméli. 

* 

Az ifjú költő 

Mi sürget mondanom 
Nem hallott dolgokat, 

A lélek mélyiben 
Titkon fogantakat? 

Nyugodt és tiszta volt 
Ifjú eszméletem, 

Mint a puszták tava 
Regényes keleten. 
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Bájlólag tűkröze 
Rám csillagezreket; 

Mikor látok megint 
Oly tündér szép eget?... 

Egy isten néze rám 
A csillagok közül 

S üdvömnek képe állt 
A jó isten körűi. 

De angyal jött felém, 
Illette a vizet 

És benne dúlatag 
Szélvész keletkezett. 

És csillagezreim 
S a gyermekálom-ég 

A feldühűlt habok 
Árjában eltünék. 

Most lelkem szenvedély 
Hullámi verdesik, 

Szemeim az eget 
Hiába keresik. 

S szép csilagod, remény, 
S tiéd, oh szerelem! 

A vad vihar között 
Alig hogy sejthetem. 
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S mily óriási gond 
Sorsod felett, hazám! 

Hazámat gyermekül 
Dicsőnek álmodám. 

Most látom rongyait, 
Félig gyógyult sebét, 

A megkötött kezek 
És szózat szégyenét. 

Imádlak, féltelek, 
Oh drága szent haza, 

Mi adna még gyönyört, 
Ha sorsod mostoha? 

És kérdem, aki ily 
Gondokkal ostoroz, 

Csendrabló angyalom 
Jó volt-e vagy gonosz? 

Derűl-e még öröm, 
Enyhűl-e fájdalom, 

Ha éltemet talán 
Hosszúra folytatom? 

Vagy kétség, gyötrelem 
Kisérnek síromig, 

És semmi vágy után 
Áldás nem érkezik? 
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Oh, adjatok nekem 
Jobb álmot, istenek, 

Vagy sírom zártáig 
Meg nem pihenhetek. 

Egész életműve csupa meglepetés, ami A magyar költő bői 
kimaradt, az benne van az I f j ú költő című versében. 
Megintcsak nem megfelelő a cím, mert hiszen ha ismét 
önmagát személyesíti meg, márpedig persze hogy azt teszi, 
hol már az ifjúság. Ezernyolcszáznegyvenkettőt írnak, ő is 
negyvenkét éves, a korízlés, sajnos, Laura optikája is joggal 
minősítheti öregnek. Egyébként ez a vers egyik legszug-
gesztívebb, legmeglepőbb, szabálytalan jambusokból és 
trocheusokból szerkesztett alkotása, s bizony sokkal na-
gyobb teljesítmény, mint amire az esztéták általában értéke-
lik, ez a nagy Vörösmarty-költemények közé tartozik. Mind-
járt, ahogy a négysoros, összesen tizenöt versszakból álló 
mű ABCB rímképletű vers megkezdődik, vérrögszerűen 
buknak ki szájából a nyitásnak szánt váratlan szavak: 

Mi sürget mondanom 
Nem hallott dolgokat, 

A lélek mélyiben 
Titkon fogantakat? 

Nincs ok nélkül ez a váratlan gongütés, az sem, hogy 
kérdéssel, méghozzá nyugtalan és nyugtalanító szondázás-
sal indítja tépelődő sorait. - Igen-igen, mintha valaki 
hangosan gondolkodnék előttünk. Valamikor, naiv ifjú 
alkotó korában, égi üdvöt ígértek neki az élet, aztán gyer-
mekálom mennyországa habok martaléka lett, angyal érin-
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tette s érintésével felkavarta az élet, a hétköznapok vizét. 
Vihar tört rá, amely elmosott reményt, elfedte az eget, a 
szerelem ugyan változatlanul átsejlik a rongyos fellegeken, 
de csak sejlik, még ha volna is idő merengésre, vagy vágy-
nék néha rá, hogy az újra támadt szerelem sugártörésével 
foglalkozzék, ugyanaz a kozmikus orkán, amely magán-
életét veszélybe hozta, most már az országot is fenyegeti. 
Fakultabb a szent vitézkötéses látomás, lassanként opálba 
olvad Zalánék színarany köde, már észreveszi, hogy a 
honfoglalók utódain rongyos a mente, a nemzet jogsértések 
sorainak áldozata, rab, nincs nálunk szólásszabadság, sem-
miféle szabadság nincs, már nemcsak a szerelmi bánat 
emészti a költőt. Van a lenge lány alakja mellett másik, 
fontosabb bálványképei maga Magyarország. 

A negyvenkettes év politikailag is súlyos esztendő, már 
fokozódik a valamikor kitörő vihar az Etelka-korszak után 
megnyugodott szív tengerén: Csajághy Laura feltűnése csak 
bonyolítja az amúgy is bonyolultat. Mit tegyen? Menjen 
vissza a porondra minden tekintetben, mint költő, mint 
szerelmes, megint két karddal vívjon, eggyel a hazáért, az 
irodalomért, eggyel az ellenkező, de talán megnyerhető 
leendő élettársért? Csakhogy hol van már Vörösmarty 
hajdani önmagától, hová tűnt régi hite? Valaha úgy remélte, 
pár sikerült alkotás és fordíthatnak a haza sorsán a gyönyörű 
hexameterek, a nemzeti dicsőség felvillantásának hatására 
csak megszületik nálunk az új világ, ezt szívből hitte valaha, 
mint azt, hogy a lány, akit szeret, csak enged vágyainak. Most 
nincs illúziója, látja a nemzeti negatívumokat is, a táblabíró 
Magyarország kancsi optikáját, a díszruhások mellett azokat 
a magyarokat is, akiknek csak sérelmeik és sebeik vannak, 
hisz Zalán szabad magyarjai zömét szolgává alázták. Hiheti 
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még, hogyha mindenki összefog, nálunk is fordul a világ? 
És hihet egyebet is, személyes üdvösséget, negyvenkét éves, 
már nem tud úgy bízni, mint húszas évei elején. Az angyal, 
aki körötte jár, csak alakot cserél, valahol az elsővel, a 
szőkével azonos, hiába zilálja fekete fürtjeit a titokzatos szél 
áramlata. Angyal-angyal. Szálltában őmiatta eddig még nem 
állt meg égi lény, bár el tudná felejteni a szeme elől tovatűnt 
Tünde-tündért, Perczelék szőke kisasszonyát, aki valahogy 
valahol a fekete jelenséggel egyesült, fut előle Csajághy 
Laura, vajon végleg fut-e, vagy rá tudja-e bírni arra, hogy 
megálljon. Laura magatartása szomorúan világos, Vörös-
marty érzése is: Nem tud már szerelem nélkül élni, kívánja, 
követeli, de már érzi, ha megnyeri, a költő kap feleséget, 
nem a férfi. E vers címét kiegészítéssel kell elfogadni, egy 
szemérmes időjelző szó kimaradt belőle: ismét. A helyes 
cím: Az „ismét" ifjú költő. A nemzetet érintő látomások 
között, de illúziók nélkül megint szerelmesen, átlépve 
magánélete friss szenvedélyén, ahogy kérdéssel kezdte, 
azzal végzi a versét, vajon így lesz ez élete utolsó percéig, a 
tépelődés, a latolgatás, a kétely nem maradhat el mellőle? 
Persze, hogy nem. Ettől akkora költő, ettől Vörösmarty. Ha 
van műfaját tekintve hazafias vers, márpedig van, itt rá a 
példa. Ez valódi kép a magyar költőről, akinél a szerelmi 
gondot elhomályosítja a nemzetért érzett aggodalom, s 
országa sorsa megoldandóbb problémának érződik saját, a 
magányt feloldani remélő vágyainál. Megöregedett, nem-
csak a látása, helyzetismerete is élesebb, gyanakvása is. 
Csongor már egyszer kimondta, boldogság csak a mesében 
lehet, de azért újra kísérletezik. Ha önmagát nem, a hazát 
talán meg lehet menteni. Majdnem bizonyos, hogy a fekete 
angyal az övé lesz, majdnem bizonyos, hogy kényszerből 
vagy irgalomból. 
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Fogytán van a napod. . . 

Fogytán van a napod, 
Fogytán van szerencséd, 
Ha volna is, minek? 
Nincs ahová tennéd. 
Véred megsürúdött, 
Agyvelőd kiapadt, 
Fáradt vállaidról 
Vén gúnyád leszakadt. 
Fogytán van erszényed, 
Fogytán van a borod, 
Mire virradsz te még. 
Szegény magyar költő, 
Van-e még reménység? 
Lesz-e még hajnalod? 
Férfi napjaidban 
Hányszor álmodoztál, 
Büszke reményekkel 
Kényedre játszottál! . 

Amikor harmadjára nekilát önarcképének, a cím hiánya 
jelzi, mutatja, a verset nem sikerült végigírnia, kiegészítést 
tervezett, esetleg a sorok cseréjét, aztán a betegség kivette a 
kezéből a tollat. Búcsúverse egy régi Rembrandt-filmet juttat 
eszünkbe, annak a zárójelenetében már a tönkrement, 
alkoholista, koldussá vált vén festő szerepel, aki szegényes 
öltözetben, szeszmarta arccal festette megrázó önarcképét, 
s csavargás közben valahogy elbolyongott abban az épület-
ben, pontosabban az épület padlásán, ahol az ő megvetett 
nagy képét, Az éjjeli őrjáratot őrzik. Rembrandt megismeri 

6 9 6 



A KÖLTÓ .ÁBRÁZOLÁSA VÖRÖSMARTY MŰVÉSZETÉBEN 

az alkotását, köntöse rongyos ujjával rátöröl a vászonra, s 
gyulladásos, váladékos szemébe villan az egyik figura 
mellvértje, a fény éles, mint a tőrszúrás és lángol, ahogy az 
örökkévalóság teszi. 

Ez a rembrandti záróképen felvillanó csorba mosoly 
jelentkezik Vörösmarty utolsó költő-portréján is, amely 
halála évében készült, s amely legkevésbé megoldott értel-
mezésű alkotásai közé tartozik, hiszen szemre nem más, 
mint egy, a klasszikus népdal-műdal formában készített, 
nem túlságosan igényes búcsúleltár, rímre se futja benne 
már az alkotó erejéből, a vers csak úgy, Isten nevében 
foglalja össze utolsó gondolatait, a költő sebtében feljegy-
zett az életből való távozása előtt ezt-azt, ami eszébe jutott. 
Gyulai annyi mindennel nem tudott mit elkezdeni, ugyan 
hogy boldogult volna ezzel az enigmatikus zárással, feltehe-
tőleg módfelett megnyugtatta, hogy végre a halál közeled-
tére nem nyugtalanított már senkit olyan rémes képekkel és 
megoldhatatlan talányokkal, mint A vén cigányban, amelyet 
alig lehetett elhelyezni, egy szerkesztő se akarta vállalni, 
olyan „kusza volt és zavaros". Ebben nincs sok mondanivaló, 
ebben a címe sincs alkotásban, de ami van, legalább 
egyenes beszéd, az is pozitívum. Hogy Gyulai így reagál, 
természetes, az volna felfoghatatlan, ha másképpen fogad-
ná, de Babits is, Tóth Dezső is ráérez arra a múlhatatlan, 
oldhatatlan, éppen pátosztalanságában megrázó, rövidesen 
semmivé váló, jövőtlen életet visszaigazoló szomorúságra, 
ami a versből ennyi év múltán is szívszorítóan kicseng, csak 
a csorba mosolyt nem veszik észre, csak a pluszt, ami a bánat 
tapintható mínuszát semlegesíti, no meg azt, hogy ennek a 
versnek azért nincs címe, mert nem készült el. 
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Sose hittem abban, hogy Vörösmarty élete végére meg-
őrült, csak a tényt vállaltam halála körül, hogy a kor, a világ, 
amelyben élete zárult, volt tébolyodott, az ország helyzete, a 
rémuralom, a félelemtől félbolond kortársak, házasélete 
harmóniátlan harmóniája, felbillent egyensülyú egészsége. 
Hogy nem lehetett orvosi értelemben zavarodott, ez az 
utolsó verse is bizonyíték, ami egyben kulcs A vén cigány-
hoz is, a rapszódia egyébként e címetlen záró költeményhez 
képest az optimizmus csodája. 

Vörösmarty 1855-ben jól tudja, mindennek vége, ezért 
villódzik szavai mögött a csorba mosoly iróniája, a meg-
hatóan egyszerű ecsetkezelés, amellyel utolsó portréját 
megfesti, hogy volna érthető e felismerés nélkül. A költő 
mosolyog: Itt ülök vénen, holtbetegen, koldusszegényen, 
abszurd körülmények között, reszkető családtagok, kortár-
sak, kollégák gyűrűjében, az egészség oda, a szabadság oda, 
az alkotókedv elapadt, nincs más, csak a nyomor meg 
nyilván a halál, - érzésem szerint ennek határozott kimon-
dása maradt ki a költeményből - ez esetben mi van sírnivaló 
azon, ami várható? Mit sirasson? Mit hagy itt az enyészettel? 
Haynau rémuralmát? Laura kétségbeesését? Deák Ferencre 
bízott árváit? Az elpusztult reményt, a semmivé vált valamit? 
Meg kell halni, nem nagy veszteség, végre megnyílik az út 
abba a hazába, ahonnan nem tért meg utazó, de ne is térjen, 
mert annál gyalázatosabb konstrukció nincs is, mint a világ. 

Meggyőződésem, hogy befejezetlen sorok maradtak 
ránk, így nem lehet lezárni egy költeményt, ahogy ez a vers 
befejeződik, pár helyzetfelmérő nyitó sor után a faggatás: 
hoz-e a jövő még hajnalt az őt, és az országot most körülvevő 
éjszakára. Valahányszor Vörösmarty kérdezett, válaszolt is, 
itt adós marad önmagának a felelettel. Ha végigírja a versét, 

6 9 8 



A KÖLTŐ ÁBR-TEOLÁSAVÖRÖSMWY MŰVÉSZETÉBEN 

nyilván azzal fejezi be: Vége a reményeket való kacérkodás-
nak, felesleges minden moccanás, nincs menekülés, tudo-
másul kell venni, most lehull a kárpit, vége a komédiának. 
Nem írta meg, mert talán rosszul lett, elfáradt vagy elaludt -
öreg már és beteg. De ha ennek a végig el nem vezetett 
gondolatmenetű versnek a sorai egy őrült gondolkodás-
módját igazolják vissza, akkor nem tudom, milyen a józan 
ész kritériuma. 

Mihelyt hangosan elolvassuk, mondja a fülünk, a magyar 
népdal hagyományos dallama zeng itt, akár el is énekelhet-
jük, egyetlenegyszer kell beletennünk egy fél morát és már 
dalolhatjuk a költeményt a klasszikus népdalok módjára. 

Fogytán van a napod, 
Fogytán van szerencséd, 
Ha volna is, minek? 
Nincs ahová tennéd. 
Véred megsürűdött, 
Agyvelőd kiapadt, 
Fáradt váltaidról 
Vén gúnyád leszakadt. 
Fogytán van erszényed, 
Fogytán van [a] borod, 
Mire virradsz te még. 
Szegény magyar költő, 
Van-e még reménység? 
Lesz-e még hajnalod? 
Férfi napjaidban 
Hányszor álmodoztál, 
Büszke reményekkel 
Kényedre játszottál!... 

Megkötöm lovamat 
Szomorú fűzfához, 
Lehajtom fejemet 
Két mellső lábához, 
Lehajtom fejemet 
A babám ölébe, 
Hullatom könnyeim 
Rózsás kötényébe. 
Nem hallom, nem hallom 
Csak a szél zúgását, 
De hallom cethalnak 
Vízbe zuhanását 
írnék, jaj de nehéz 
A könnyű penna is, 
Feketének látszik 
A hattyú tolla is, 
Mikor fejem veszik 
Mosd meg ürmös borban. 
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A szerencséd, tennéd, - kiapadt, leszakadt, - álmodoztál, 
játszottál rímkapcsolat mutatja, hogy a verset, ahogy a 
népdal is fogalmazott, páros rímelésűnek szánhatta, csak 
csorbán maradt a terv, többre már nem futotta alkotóerejé-
ből. így is sikerült valami csodát létrehoznia ebből a kettőbe 
bontott magyar alexandrinból, hiszen nemcsak a Megkötöm 
lovamat dallamára énekelhető vagy ütemezhető ez az 
utolsó vers, a ritmus Zrínyit is idézi: „én az ki azelőtt ifjú 
elmével játszottam szerelemnek édes versével..." és ott van 
benne a Toldi nyitása is, Fogytán van a napod, fogytán van 
szerencséd, Ég a napmelegtől a kopár szik sarja, Ha volna is, 
minek? Nincs ahová tennéd, Nincs halotti tora Toldi Lőrinc-
nének. 

Még valami változott volna, ha ki tudja dolgozni a versét: a 
sorok rendje. Nem hiszem, hogy az élet fogyásának regiszt-
rálásával kezdte volna üzenetét, ha van ideje elrendezni a 
gondolatokat, mert fő tétele mégiscsak feltett kérdés és 
megadott válasz lehetett. Talán így: 

* Mire virradsz te még, 
Szegény magyar költő, 
Van-e még reménység? 
Lesz-e még hajnalod? 
Férfi napjaidban 
Hányszor álmodoztál, 
Büszke reményekkel 
Kényedre játszottál, 
Fogytán van a napod, 
Fogytán van szerencséd, 
Ha volna is, minek? 
Nincs ahová tennéd. 
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Véred megsürűdött, 
Agyvelőd kiapadt, 
Fáradt vállaidról 
Vén gúnyád leszakadt. 
Fogytán van erszényed, 
Fogytán van [a] borod. 

Ha befejezi, ezt a sorrendet diktálta volna a versépítkezés 
költő-logikája, s persze, ha már feltette a kérdést, a rá való 
feleletet is, pár sort még, kiegészítésképpen, valami ilyet: 

* Ha kiürül végképp 
A kupád, ne szánjad, 
Soha meg se kérdezd, 
Mi marad utánad, 
Hajtsd le a halálba 
Megfáradt fejedet, 
Szegény magyar költő, 
Be rád esteledett. 

Mert ez történt. Minden tekintetben beesteledett. Mi volna a 
közelendő végen sírnivaló? A halál nem nyer, a költő nem 
veszít, a puszta léten kívül semmije, a szakmából kikopott, 
barátai se veszik már komolyan, azt a Magyarországot, 
amelyről álmodott, porba tiporták, a Szózat iszonyata egyre 
reálisabbá válik, csak a nagyvilág részvéte marad el, s a 
nemzeti tablót, daliákat, paripákat és kacagányos Etét a 
rémuralom köde fedi el. Ebben a világban már nincs helye, 
nemes ábrándja a szolidáris nemzetekről semmivé lett, 
Laura, a jó Laura, csak jó, de nem Etelka, de Etelka se volt 
azonos költői önmagával. Miért riasztaná a sír? Az elemző 
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elérzékenyül, olyan egyszerű ez a végső számvetés, s olyan 
megható a triglif, a három költői arc, egy borongó ifjú szent 
bolond abban reménykedik, hogy a nemzeti öntudatra 
galvanizált ország túlélheti önmaga földrengését, nemhiába 
zengett neki szép hexameterekben harci riadó. A második a 
hazát a szerelemnél is többre tartó hazafi, a férfi, aki a 
szakmában valóban költő-király az akkori Böócia területén, 
mélységes hazaszeretetének teljes öntudatával úgy hiszi, ha 
feláldozza szíve indulatát a nemzet érdekében, megtorpan a 
gonosz géniusz és megmenekül az ország. Harmadik vállal-
kozásakor egy beteges, idő előtt megvénült nagy művész, a 
század legmodernebb alkotója, legyint a halál gondolatára. 
Csongor úrfi régen tudja már, álompénzen nem lehet 
jövendőt vásárolni, ugyan miért volna fájdalmas lezárni ezt 
az emberhez csakugyan méltatlan szenvedést és reményte-
lenséget, amivé magán- és nemzeti léte aljasult. Vörösmarty 
magasra emeli a vers rembrandti mécsesét és van mersze 
rábízni művészetét és az ország sorsát a talán egyszer mégis 
mindent rendbehozó utókorra. 

Van ennek a versnek egy ikerverse, 1937-ben írták, 
mindkét költő megérdemli, hogy zárásképpen idekerüljön, 
az alkotók egyazon logikával írták, és nagyjából azonos 
szöveget mondanak. 

József Attila: [Karóval jöttél...] 

Karóval jöttél, nem virággal, 
feleseltél a másvilággal, 
aranyat ígértél nagy zsákkal 
anyádnak és most itt csücsülsz, 

7 0 2 



A KÖLTŐ ABRAZOLÁSA VÖRÖSMARTY MŰVÉSZETÉBEN 

mint fák tövén a bolondgomba 
(így van rád, akinek van, gondja), 
be vagy zárva a Hét Toronyba 
és már sohasem menekülsz. 

Tejfoggal kőbe mért haraptál? 
Mért siettél, ha elmaradtál? 
Miért nem éjszaka álmodtál? 
Végre mi kellett volna, mondd? 

Magadat mindig kitakartad, 
sebedet mindig elvakartad, 
híres vagy, hogyha ezt akartad. 
S hány hét a világ? Te bolond. 

Szerettél? Magához ki fűzött? 
Bujdokoltál? Vájjon ki űzött? 
Győzd, ami volt, ha ugyan győzöd, 
se késed nincs, se kenyered. 

Be vagy a Hét Toronyba zárva, 
örülj, ha jut tüzelőfára, 
örülj, itt van egy puha párna, 
hajtsd le szépen a fejedet. 

(1937. okt.) 
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