VÖRÖSMARTY
TERMÉSZETSZEMLÉLETE

ÍRTA

PADOS OTTOKÁR
O. S. B.

B U D A P E S T ,

1 9 3 8.

v

.

•

, V

. CA

4

v

Y V

1

, -• ,

ä)

y ?

.

•

;;

v ^

'

. , : . . >

-

/

-

' ;
"

• . >

7-7 ~ -.'O: V-- ^'f'i-r 1 : 'IM « ' m m
V.
•i T , • '
-

7

-

W\

v

i

l

.

7

"

-

f-

i/

v

„

,

' y

,

V

- A. '

4

•>

:.

,( •' .-

^^

^

,h•

-

4

-

-

'-/

(

r

'

v

• -

v

"

,

L' I

-.

7. ^

-!í

i

-

'

>

/ 7;

*

' .

7
^

X ' y

fr -V

"

r v

.

/,, v (,(•••• • ••' • • I

-

'

1, • •
. x-j

,

í'^Cr
j

'

c

.' ,
Vi I "J
tt
v-.vr-'^'A ;
1

-,

'

r i

>X

•

h c

.-J'í-7,

/

-y 7

',4c

"

•

. v..

.

•

•

,,„7

<V

'

,

• : ;

,

„

< 7

. - -

. ,

v

. . . .£. . .J

. . '

....i

-

1

f

^

-

r,

'

;
'

•

• ...

-

V";77--- 7 {• *»' ' "F
f77'
'V77X
- • ••• ; '^í7>. ÍM*11

-

.

r r ,.

• ;

,7;

i> - -.

.. '
•

H
•

^ u^lfSË

ï y-- - ' } - . i'V
i

H

-•'• / w

ï \ -

.

\ h

f

\

y•

,

é w

fi:
x.y';

f?J

-

M ' . .'Y.í! a • à

r ;'7

"V

VÖRÖSMARTY
TERMÉSZETSZEMLÉLETE

ÍRTA

PADOS OTTOKÁR
O. S. B.

yf

!

C^ULsty

1

eV

'

l
B U D A P E S T ,

l 9 3 8.

„Szép k i s e z ü s t csillag, m e n j el, k é r d e z d m e g az I s t e n t ,
nincsen-e tiltva
A föld t i t k a i h o z f é r n e m s a t e n g e r e k é h e z . "
(A délsziget,
II. 264. 1 )

Vörösmarty természetszemléletének eredete
és elemei*
Egy költőt lélektani szempontok szerint vizsgálni meglehetősen nehéz feladat. Részleteikben — maga a psychologia
is elismeri — a lélektani kutatások nagyon süppedékes talajon kénytelenek tapogatózni. Az absztrakciók következtében
kihámozható lélektani elemek közös összefogó kapcsolata,
mintegy szintézise, az egyéniség ma is nagy gondot okoz az
elemeket uniformizálni akaró lélektani kutatásnak. Az érzeteket szemléletté egyesítő lelki erő már nem bontható részeire,
sőt nem is szemlélhető egészében, mert mögötte ott van az
a bizonyos, még ma is „nescio, quid" tényező: az én. Ha a
lélektannak általában ilyen nagy analitikus akadálya az egyedi
összefogó erő, az egyéniség, akkor fokozottan áll ez az akadály
a művész lélektanával foglalkozó minden lélektani vagy lélektani problémákat érintő tudományos vizsgálódásra. Nehéz
és különös feladat a költőt bevonni a lélektani meghatározások és vizsgálódások szempontjai alá, álljon bár lelke a
minden ember lelkéből elvont és majdnem matematikailag
törvényszerű lélektani elemekből. Elsősorban a költőre áll
Aristoteles igazsága: „Valami megbízható eredményre eljutni,
ami a lelket illeti, mindenképen a legnehezebb dolgok közé
1

A költemények idézésénél Gyulai Pál nyolckötetes kiadását (Budapest, 1884.) használjuk. Kisebb költeményeknél csak a címet tesszük ki.
Nagyobb költeményeknél a kötet számát és a lap számát is feltüntetjük.
Ha pedig szöveg közben csak egy-két szóra történik utalás, csak a kötet
és a lap számát jelezzük.

tartozik." 2 Ezt az igazságot századok erőfeszítései csak egyre
jobban igazolták.
Vörösmarty természetszemléletét vizsgálva, nem elégedhetünk meg a lélektani vizsgálat mechanikus elvégzésével,
mert a lélektani vizsgálat csupán, vagy legalább is elsősorban
a lélektani tevékenység mechanizmusával foglalkozik: tehát
elsősorban a lelki tevékenység formális részére kíváncsi. Vizsgálja az érzetet, mint lelki folyamatot, érdekli a szemlélet,
mint a lélekben lezajló működés. Az elemek és tevékenységek összegezéseként megalkotja az embert. (Gondolunk itt
az úgynevezett konstruktív psychologiai iskolára.) Mi is ilyen
szempontok szerint szeretnénk közelebb jutni az emberhez,
de súlyosabb feladat előtt állunk, mert az ember itt különösebb, színesebb és egyszeribb valóság, mondhatnók több
ember: a költő. A költőnél is két része — nehezen elkülöníthető része — van a szemléletnek: a formális és materiális
rész. A materiális rész nem lényeges része általános lélektani
szempontból a szemléletnek, hiszen a funkció szempontjából
oly mindegy, hogy honnan veszem a szemlélet anyagát, fontos csak maga a lélektani folyamat. A költőnél figyelemmel
kell lennünk a materiális részre is. Vörösmartynak nem a
szemléleti készségét akarjuk megismerni, hanem a természetszemléletét. Hogy mint szemlél, érez egy költő, ennek vizsgálata lehet speciális lélektani kutatás tárgya; de hogy mit szemlél — és a szemléletet miként rögzíti művészetté — a mi költőnk, már lélektani területekről esztétikai területre átnyúló
feladat. Ilyenformán a költő természetszemlélete is úgy épül
fel, mint bármely más szemlélet, de az egyes szemléleti elemek fontossága nem alárendelt jelentőségű.
Jelen dolgozatunkban vizsgálni fogjuk Vörösmarty természetszemléletének összetevőit: a természetből merített
akusztikus, vizuális, motorikus élmények elemeit. Azután
ezeknek az élményeknek költői képek, metaforák és szimbólumok megalkotásában való szerepét tekintjük. Később ez a
természetszemlélet kitágul és magába foglalja a tájat. Mikor
a t á j határai elmosódnak, megjelenik a költő világszemlélete,
amely már tájak, világrészek, tengerek korlátain túl a kozmosz
csak képzelettel felfogható határtalanságáig terjed.
2

Aristoteles, De anima, 402. a.

Legelsősorban a természetérzék fontosságát kell megállapítanunk költőnk lelkiéletében és természetszemléletének
kialakulásában. A természetszemlélethez, hogy szemlélet
legyen, okvetlen szükséges a természetérzék, hisz ennek az
adottságnak a következtében tesz szert a költő, vagy általában a szemlélő, a későbbi szemlélet materiális elemeire. Ez
a természetszemlélet aztán annyira jellemezheti a költőt, hogy
egyéni színeinek legjellegzetesebbjévé is válhat. így beszélhetünk a természet költőiről, akiknek írásaiban teljes pompájában felragyog a természet és ez a természet iránti szeretet olyannyira fokozódhatik, hogy nemcsak keretéül és díszítéséül szolgál mondanivalóinak, hanem az író nagyon sokszor
mondanivalót keres csak azért, hogy ezt a természet szépségeinek díszítő elemeivel fonja körül. (Pl. nem egyszer Bársony István.)
Vörösmartyban a születési adottságokon kívül — melyeknek kétségtelenül meg kellett lenniök — a természetérzék kifejlődésére minden lehetőség megvolt. Mint ahogy mottóul
választott idézetünk is mutatja, szinte áhítatos vággyal igyekezett behatolni a természet titkainak szemléletébe. Azon
;
születési adottságáért, melynek következtében a természet
szépségeit látni és érzékelni is tudta, nagyon sokszor bujtatja
el sorai közé a hálát az Isten iránt. Egyik legszebb ilyen idézete a Zalán futásából:
Óh mi igen jót tett, mikor engemet alkota s látnom
Adta Hadúr a szép földet s magas égi világot.
(Zalán futása, II. 24.)

Különös adottság látni a természetet, melynek titkai
átlag csak keveseknek nyiladoznak meg.3 Vörösmarty számára
a természet volt az Istenhez emelkedés legcsodálatosabb
élményi forrása. A természetből tanulta meg csodálni és
szeretni az Istent. Joggal mondja egyik epigrammájában, hisz
maga is ebből az iskolakönyvből tanult:
A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél;
Benne az Istennek képe leírva vagyon,
(Cím nélkül, I. 231.)
3

Zubriczky Aladár dr.: Vasárnapok a Tátrában. Budapest, 1911. 12. 1.

Imádkozni is csak ott tud igazán, hol a „patak-hang zene
lőn", hol imádságát a patak-hang zenéje kíséri. Ezért még a
templomból is idevágyik:
Oh el innen, messze el! hol a víz
Csörgedezve fut le, fák virítnak,
S szép derülten áll a tiszta ég.
Ott imádom én őt szívemelve.
(A templomba

záratásomkor.)

Ehhez a veleszületett természetszeretethez még nagyon
sok motívum járul. Már anyja is nagyon szeretett a természetben bolyongani 4 s nem lehetetlen, hogy ilyenkor felhívta figyelmét a vidék szépségeire. Az a vidék, ahol Vörösmarty gyermekéveit töltötte, valóban szép volt. A Dunántúl hegyesvölgyes világa, a völgyekben csörgedező kis patakok és a
Velencei-tó eget visszamosolygó tükre voltak gyermekévei
élményekben gazdag első benyomásainak színhelyei. Az ilyen
első benyomások és a természetben eltöltött esztendők, a
vidéknek, a kertnek, a kert fáinak és bokrainak a meglelkesítése minden gyermek életének többé-kevésbbé maradó színes élményei, emlékei lesznek. Mennyivel inkább mondhatjuk
el ezt a költő Vörösmartyról. Ezek az első benyomások
örökre rányomták bélyegüket a fogékony gyermek lelkére.
S bár a kötelesség és az iskola hamar elszólították ábrándjainak színes helyéről, a szünidőben repesve sietett vissza a
vidékre és örömmel rótta a t á j a t 5 Ennek a tájnak minden
helyéhez egy-egy gyermekálma, egy-egy élménye fűződött.
A kiszedett fészek, az első fűzfasíp, a kísértetalakú fa, a gnóm
fatörzs, a tündérhajú fűz a meséknek és a gyermekvilágnak
mozgó és a későbbi költészetben újra megelevenedő alakjai
lettek.
A gimnázium V. osztályának elvégzése után egy időre
elszakadt a természettől. Csak 1820-ban, amikor mint a Perczel-fiúk nevelője a Börzsönybe került, áldozhatott újra a természetnek. A tanítás munkája meglehetős sok fáradsággal
járt s mellette még a jogot is végezte, úgyhogy valósággal
4
5

Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. Budapest, 1923. 5. 1
Gyulai Pál, i. m. 9. 1.

„munkával virradt és munkával nyugodott el".6 Ilyenkor természetesen az éppen kerülő kis szabadidejét a természetben
sétával töltötte el. A gondolkozó és érző költő előtt megmegmozdult ilyenkor a t á j és talán későbbi költeményeinek
egy-egy jelenete született meg lelkében, hogy később a szavak
színeiben is megrajzolódjék. A táj igen hasonlatos volt szülőföldjéhez és nagyon megfelelt lelkiállapotának. „így élek,
andalgók a gyönyörű tájon — írja egy levelében —, mely
csendesörömű lelkemmel épen megegyez."7 Klivényihez szóló
költeményében pedig így ír:
Itt mint élek most? óh tudják a kies erdők,
T u d j a hegyed, völgyed börzsönyi puszta vidék.

Itt nyílik szeme először a végtelen perspektívák felé:
Gyakran nézegetek dombomról csendes örömmel
A suhogó erdő fái s homálya f ö l ö t t . . .
Messze kipillantok sík zöld térekre körűlem,
Míg látásom az ég végire jutva kivész.
(Klivényi
barátomhoz.)

Ezen a tájon sétái közepett hallgathatta a szél suhanását
és látta a füvek hajlását, amelyek később szép szelídséggel
simultak deli Hajna lábának alája. Később Bonyhádon és
Görbőn szintén a Dunántúl kedves tájai, csobogó patakjai
köszöntik. Vörösmarty az első, aki lélekben sohasem tud elszakadni a szülőföldjétől. Csak az a táj tetszik neki, amelyet
gyermekkorában megszeretett. Csak „hegy, völgy, erdő s patak legyen, nekem az már tetszik", írja egyik barátjának. 8 Az
Alföld örök egyformasága unalmat szül benne: „A vidékről
nem írhatok — olvassuk Bajzához írt levelében —, mert az
Szele táját kivéve róna, és egyenlő, mint az unalom." 9 E sima,
unalmat lehelő keretben még a folyó sem tetszik neki: „Láttam a vékony Tiszát mély medrében bágyadozva folyni, láttam a csaknem kiapadt Kőröst széles, kövecses árkában
suhanni, s mindezen újságok nem lelkesítettek, sem az örök
egyenlőséget meg nem szakasztották." 10
6

Egyed Antalhoz írt levél. 1822. április 25. VIII. 388. 1.
Egyed Antalhoz írt levél. 1822. április 25. VIII. 388. 1.
s Levél VIII. 404. 1.
10
Bajzához írt levél. I. 407. 1.
7

9

Nagy misztériumok megértése, mély titkok megfejtése
csak magányban sikerülhet. Ezért van igaza Rousseau-nak,
hogy mélyenszántó természetérzék csak magányban fejlődhetik ki.11 Vörösmarty kora ifjúságától kezdve szerette a
magányt. Már tizenkétéves korában, amikor atyja kiküldte
a mezőre, hogy ott a munkásokra felügyeljen, megfeledkezve
az apai parancsról, „leült valamelyik fa árnyékába és olvasott; m a j d kikereste a hely oly pontját, honnan legszebb kilátás esett a vidékre . . . Órákig elálldogált itt, a táj nézésében
s öngondolatjaiba merülve." 12 Később is megtaláljuk benne a
magány szeretetét. Görbőn, mint patvarista, többször megfordult társaságban, „mindamellett legjobban találta magát
szobájában, vagy a mezőn bolyongva", mondja róla életrajzírója, Gyulai. 13 Költészetéből is ki-kicsendül a magány utáni
vágy:
Pusztai térre vágy
Ês a mezőknek csendibe bánatom. 1 4
1

I

'

>

:

Mikor innen távozik, megsokszorozódik bánata:
Most gyűlnek bajaim, midőn a puszta magánynak
Téreitűl távúi
juték 15

Ilyenkor visszasírja a magányt:
Légy segítőm, légy nyugasztóm,
ó h magánynak Istene!
Még óhajtom, bár örökké
Bús vidéked rejtene.
(A

bujdosó.)

N e m volt ugyan emberkerülő, szerette a csendes mulatozást, de kinn a természetben, a szabad ég alatt jobban érezte
magát:
11

Idézve: Bieze Alfréd, Die Entwickelung des Naturgefühls im Mittelalter und in der Neuzeit. Leipzig, 1888. 20. 1.
12
Gyulai Pál, i. m. 9. I.
13
Gyulai Pál, i. m. 40. 1.
H! Brisits Frigyes: Vörösmárty Mihály kiadatlan költeményei. Budapest, é. n. 81. vers.
,
15
Brisits Frigyes, i. m. 56. vers.

Csak soha embertárs
Meg ne zavarhassák ridegét e néma magánynak.
Jobb társak nekem e szédelgő nyájak azoknál
És e néma mező, s fedezője az égi derűlet.
(A Rom, II. 410.)

Különösen mikor valami bánat, vágyakozás, csalódás vagy
terv kerítette hatalmába a lelkét, sírni, örvendezni, alkotni a
természethez, a magányba vonult vissza. És ez természetes
is: igazi magányt, csendet csak a szabad természetben talált.
Mivel az alkotást elősegítő természeti magány volt a műhelye,
ennek a műhelynek a képei, mozgása, lelke és varázsa a költő
tudta nélkül belopakodott és beszínesedett alkotásaiba.
Nem lehetetlen, hogy a magyar népdaloknak természeti
képei, hasonlatai szintén alakítóan hatottak természetérzékének és a természetszemléletének kialakulásában.
Vörösmarty tehát már korán kapcsolatba került a természettel. Számos ifjúkori verse őrzi emlékét ennek a kapcsolatnak. Így mindjárt szárnypróbálgatásai kezdetén költeményt ír az egyes évszakokról. N e gondoljuk azonban, hogy
ezek a versek a természet szépségének a visszatükröződései.
A tavaszhoz című költeményében meglátja ugyan a tavasz
szépségeit és köszönti az új bíborba öltözött kikeletet, de
A nyárról és Az őszről című költeményeiben csak a hasznosságot dicséri és az évszakok szépsége hidegen hagyj a. 16 Egyet
azonban megfigyelhetünk bennük, mégpedig azt, hogy Vörösmarty, ha barátaiközött jól érzi is magát a városban, 17 bánatában mindig a szabad természetbe vágyik. Ha a kötelesség
nem engedi, legalább képzeletben bolyong az erdős, ligetes
vidékeken:
Erdőn, ligeten bérezek alján
Lengeni képzetimet bocsátom. 18

Olyan jól esik itt elsírni minden keservét, mert itt minden vele érez, vele sír:
Velem sóhajtott a hideg esti szél,
Borongva hajtott rám az ég is,
Gyászaimat befödé homálya.
16
17
18
19

Mindhárom vers Brisits idézett művéből 6—9. versek.
Brisits, i. m. 76. vers.
Brisits, i. m. 81. vers.
Brisits, i. m. 124. vers.

Ezt az utóbbi verset akkor írta, amikor már ismerte Perczel Etelkát. 20 Még nem említi ugyan Etelka iránti érzelmeit,
de látszik rajta az első szerelem hervadatlan bája és letörölhetetlen harmatos varázsa. Talán ez okozza ezt az első, szimpatikus egybeolvadást a természettel. Első szerelme ugyanis
nemcsak a szépséges királynőt, Etelkát hozta meg tündérszárnyain, hanem lelkét is közelebb emelte a természethez
azáltal, hogy szívét fogékonnyá tette az érzések befogadására. Maga mondja egyik költeményében, melyben először
jelenik meg Etelka iránti szerelme: 21
Hajlékonyan fogad be minden érzést
Őszinte szívem, néma rejtekében
Sok ú j öröm hulláma támad,
S azt még nem ismert bájok éltetik. 22

Ekkor lett szentté, tündér or szaggá előtte a Völgység,
melynek trónján a minden szépségek királynője: Etelka trónolt. Most pedig pusztán önmagáért is kedves előtte a táj,
méltó szép keret Etelkához. Most pusztán szépsége miatt
zengi a rügyfakasztó, bimbóbontó
kegyes tavaszt,
Melly a vidéknek ennyi b á j t adott,
Olly andalító hangot a pataknak. 23

De alig hajnalodó boldogságára ráköszönt a bánat. A kétséges, szomorú jövő, mely szerelmének előestéjén foglalkoztatja 2 4 és amely még szerelmében is nyugtalanította, 25 most
bekövetkezik, s
Barna felhők szállanak,
És viharok, nem örömet,
Fekete hírt hordanak.
(Alom.)

S ez a fekete hír nem más, mint megérzése a szomorú
valóságnak, hosszú évekre szóló nagy csalódásnak. Lelkét
most felkavarja a bánat s csalódott szíve régi álmok teme20
21
22
23
24
25

Brisits,
U. o.
Brisits,
U. o.
Brisits,
Brisits,

i. m. 14. 1.
i. m. 125. vers.
i. m. 124. vers.
i. m. 125. vers.

tője lesz. A sors nem engedte, hogy Etelkának és a vidéknek
szépségével megtelt lelkét harmonikus boldog dalokba öntse
és az eddig csak szárnyait próbálgató fiút a boldogság tegye
költővé, fájdalom lesz szülője verseinek. Hogy milyen ez a
dal, melyet kétségbeejtő fájdalom sugall, előre is gondolhatjuk:
a lány eltűnt a déli ligetben,
És a gyermek előtt az egész természet üres lőn.
(A délsziget, II. 275.)

Látjuk itt, hogy ebben a korban a természet látása és
színei még belülről motiválódnak a költőben. Szép napsugaras, „déli" a természet és a liget akkor, amikor még benne
a leány; és nincsen mondanivalója, kietlen és üres lesz számára ennek távoztával. Valóban keret a természet Etelka
képéhez és a legszebbhez, az első harmatos szerelemhez méltó
keretül szolgál. Szíve nem bírja meg a szomorú csalódást
s aminek előbb, mint bizalmas barát titkait vágyta megismerni,
megátkozza a természetet és átkot szór minden fény forrására, a napra, amely pedig nála az életet jelentette:
Rejtezz gyűlölt nap, mely búmra világodat öntöd,
Hervadj léptem után, szemeim láttára borúlj el
Természet, mely díszeidet csúfomra nevelted.
(Zalán futása, II. 47. és Életgyülölő.)

Borúba fáradt szemének fáj a nap fényes ragyogása, az
ég kék nevetése. Fáj a patakok csörgedező vidámsága. A víz
tükrében most nem a régi boldog arc mosolyog feléje, hanem
a boldogtalan ifjú szenvedéstől eltorzított arca mered rá.
(A juhász és bojtár.) Mindez azonban csak pillanatnyi hangulat, nagy fájdalom, erős keserűség. Vörösmartyt sokkal
erősebb szálak fűzték a természethez, semhogy végleg elszakadhatott volna tőle. Gyógyulást, vigasztalást, feledést
ismét csak a természetben talált,
Hol a sötét lomb árnyai
Feledség fátyola mindenre, ami keserűt
A lélek gondola.
(A túlvilági

kép.)

Idők multával a fájó sebek gyógyulni kezdenek, szíve
bánata lassan elcsitul. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk,

hogy az örökös ború, mely Vörösmarty költeményeit beárnyékolja, nagyobbrészt (nem számítva családi bajait és a
haza szomorú állapotát) innen származik. Valahogy úgy érezzük, hogy az ő költői világa nyájas búból és szenvedő gyönyörből van bájosan összeszőve, mint ahogy ezt Etelka
szemében látta:
Hogy benéztem, új világot láttam
Nyájas búból, s szenvedő gyönyörből.
Mondhatatlan bájjal összeszőve. 26

Innen valók az Ossiannal közös, mégis annyira vörösmartyas, sejtelmesen borús alapszínek, amelyeknek mesteri
„keverésére Ossian tanította meg". 27 Általában a kor nagy
Ossian-kultusza hatott Vörösmartyra, és az ősz színeinek, a
messzi viharzó tengernek, az északi ködnek s a brit hajósélet
misztériumainak kifejezője ezen a ponton találta meg a hatást
Vörösmartyra. Általában a magyar költészet ezidőtájt újra
meg újra felfedezte Ossiant s költőink borongani egyre hozzá
járnak vissza. (Arany J.: ősszel, Petőfi: Homer és Ossian
stb.) Szerelmi csalódása után visszatérve a természetbe, természetérzéke teljesen kifejlődik. A változatos vidékek élménye segíti elő ezt a kifejlődést. Maga is utazgat, de ha az
utazás lehetőségei nem nyílanak számára, a képzelet szárnyán
jár be messze vidékeket. Ez kell is a természetszemlélet fejlődéséhez, mint ezt Fecliner is bizonyítja. 28 így ír Vörösmarty:
. . . az egy környék, a mindig egyenlő
Hajnalok és estvék unalomnak tárgyai lőnek.
Még az örök tavasz is, mely folyvást zöldéi vala, bánta.
(A Rom, II. 410.)

Külföldi vidékekről ugyan nem volt semilyen tapasztalata,
de hazánk legnagyobb részét beutazta. 1827-ben a dunántúli
vármegyéket járja be, 29 később pedig az Alföldet és Erdélyt. 30
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Járt a Délvidéken is és hosszabb ideig tartózkodott Pozsonyban. Hogy még most is megvolt természetszeretete, azt
Pozsonyból írt levelei bizonyítják. „Környéke nemcsak szép
— írja Bajzának —, de éldelhető is, s az isteni liget. Minden
nap ott vagyok." 31
Amint eddig láttuk, Vörösmarty természetérzéke egyrészt örökölt, másrészt szerzett motívumokból tevődik össze.
Veleszületett ez a természetérzék, de bele is született a természetbe s örülni, sírni, alkotni a természetbe járt s lassanlassan valami szimpatikus barátság, sőt testvériség alakult ki
közte és a természet között. A magány szeretete és esetleges
népdal-hatások mind-mind színezően és fejlesztőleg hatottak
természetérzékének és természetszemléletének alakulására.
Ez a későbbi természetszemlélet aztán fölhasználva ezeket a
motívumokat, egyes formális elemekkel bővülve eljutott teljes kifejlődéséig és értékes színezője lett költői művészetének.
Vörösmarty természetszemléletének vizsgálatánál tekintetbe kell vennünk, hogy milyen területekről szerezte természetszemléletének materiális elemeit. Legegyszerűbb lesz, ha
érzet-területek szerint próbáljuk csoportosítani ezeket az elemeket. Mint a psychologiai szemléletnél, itt is, a költő természetszemléleténél, csak erős absztrakció révén lehet elkülöníteni egymástól az érzetterületeket. A vizuális érzetekben
természetesen motorikus elemek is adódnak, hisz a képet
nemcsak nyugalmi (statikus) állapotában, hanem mozgalmi
(dinamikus) változásaiban is felfogja és megörökíti a költő.
Általában nagyon fontos, hogy költőnk természetszemléletének vizsgálatánál figyelemmel legyünk erre a két szemléleti
állapotra is. Elsősorban a vizuális élményeket és elemeket
vizsgáljuk. Itt legelsősorban a látás külső fizikai okának, a
fénynek van nagy szerepe. Különös szeretettel és művészettel
rajzolja a napot, a hajnalt, a fény születését, az alkonyt, a
fény halálát, észreveszi színpompájának, fényerejének minden
változását. Általában mint minden szemléletét és szemléletének majd minden elemét, a fény érzését és érzékeltetését is
nagy mozgalmasság, dinamika jellemzi. Nála a fény ömlik,
dől, nyilai (sugár), pl. így írja le a hajnalt:
31

VIII. 409. I.

Dal kel az erdőkön és
Mennyei gyöngyeiben (a fénynek) múlódad földi virágok
Mosdanak és csillog, s életre vidámodik a lomb
rá az egész természet képe mosolygott.
(Magyarvár, II. 402. és Zalán futása, II. 123.)

A fény forrása, a nap, megszemélyesül nála s nyugtában
visszamosolyog

nyugatról.

„Hajló

fényében

...

minden

fűszá-

lon gyönyör és báj lenge (Zalán futása, II. 18.). Sőt az éjtszakába fényt pislákoló égitestek színjátékát is leírja. Tetszik
neki az ég és a csillagok, melyeken megcsillan a fény és díszítik az égnek kéklő szép sátoros öblét (Zalán futása, II. 395.).
A hold is m e g s z e m é l y e s ü l és félvíg, félszomorú

képpel

moso-

lyog (Zalán futása, II. 21.).
Vörösmarty azonban nemcsak akkor látja és láttatja meg
velünk a fényt, amikor annak forrását, a napot, vagy más
égitestet szemlél, hanem bármit néz és rajzol, mindent a fényhatáson keresztül mutat be. Érdekes ezeknek a rajzoknak
hangulati velejárójuk is. A vidám, derűs hangulatnál kicsordul, felcsillan a fény, szétomlik a vidéken, bearanyozza a tájat.
A szomorú hangulatoknál felhő csúszik a nap elé, a fák levele
sötétebbre zöldül, a sziklák fénytelen komorsággal nyúlnak
az ólomszínű ködbe. Általában romantikus tulajdonság ez.
Legtöbbször, ha valamely természeti tárgyat vagy személyt
ír le, akkor is érezzük, hogy szeme és figyelme nem arra a
tárgyra irányul, amelyet leír, hanem a rajta végbemenő fényjátékot szemléli. „A földi táj neki földön is túli értelemmel
teljes, és nem körvonalai, nem plasztikája kötik le figyelmét,
hanem látszatváltozásai, mikben a végtelenből jövő s oda
visszaröppenő fény nyomán az egyetemes lét sejtelmei nyiladoznak meg a látás számára." 32 Gondoljunk csak arra a jelenetre, amelyben Árpádot mutatja be, amint egy kis halom
tetején imádkozik a Hadúrhoz és látni fogjuk az állítás igazságát:
A nap alá száll már, halványodik arcza világa,
Áll egyedül Árpád egy csendes kis halom ormán.
Nézi körűi a sík tájékot
32
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Barna haját, s vállán tarkáló párducza szélét
A siető szellő kapkodja, s arannyal elöntött
Fegyvere szép fényén haloványan reszket az alkony.
(Zalán futása, II. 88.)

Árpádot látja szeme előtt a költő, de lelke mégis a szellő
és a fény játékára felejtkezik s bár Árpádot akarja rajzolni,
mégis a fegyver szép fényét és az alkony haloványságát festi
és a siető szellő játékát figyeli. A hadak Istenét a fény tobzódó szikrázása közepette jeleníti meg:
Gyorsan előragyog a felső levegői határból.
Villámsujtásként látszik nyoma, s messze világos
A tájék,
Nap ragyog arczában,
Kalpagján magasan szikrázik szép lobogója,
És hamvas kaczagánya körét aranyozza verőfény,
Kardja pedig nyugaton végig csillámlik.
(Zalán futása, II. 64.)

Hadúr és a fény közötti kettősség szembetűnőbbé válik,
ha megfigyeljük, hogy Hadúr mennyivel nyugodtabb megjelenítésű, mint a fény. A fény szikrázik, villámsujtásként
előragyog, villámlik és bearanyozza a Hadúrt. Szép rajzaiban
legfőbb díszítőelem a fény. Háborról így ír:
fénylik vala . . . miként fenn
Hajnali díszében az egek szép csillaga fénylik.
(Zalán futása, II. 49.)

Valósággal a nap fiaként jelenik meg (II. 394.) egyikmásik hőse. Nőalakjait is csupa fény, csupa ragyogás aranyozza be. Szüdeli
Kél vállán habozó aranyával sárga hajának
Gazdagon, és fényben szép arcza sugárai által.
A gyermekkor szunnyadozó sok bája felébredt
Termete nagyságán, hódító szikra világít
Kék szeme mennyeiből; . . .
(A délsziget, II. 281—282.)

S ha látjuk ezeket a fénybe öltözött, fényt mosolygó
bájos női lelkeket — mert lelkük is fény, az örök fény tiszta
sugár a (A délsziget, II. 274.), — kiknek tagjait betakarni maga

a csillagos esthajnal szállt le (A délsziget, II. 274.), megint
csak Vörösmarty szavai jutnak eszünkbe, s idézzük, amit
Dember mondott Cserhalom Etelkájáról:
. . . Asszony nem szülhete illyet,
T é j nem táplálá, hanem élt fenn illatözönnel.
harmatba füröszté
Arczáit a hajnal, s mert arczai szebbek azénál:
A hajnal csak azért lett szégyent vallva pirossá.
(iCserhalom, II. 211.)

A fényben aztán megjelenik a kép és megjelenik a világ.
Vizuális szemléletelemeinek legfőbb alkotórésze és összefoglalója a fény. Vörösmarty eidetikus típus. Ezen lelki alkatának következtében érthető meg és magyarázható költészetének legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy lát és láttat. Kép
képre tolul nála és minden képét beragyogja, átfogja a fény.
így jelenik meg nála a természet, így jelennek meg a hősök,
a hősnők és a természet jelenségei.
Csendes volt a víz, sok fény fürdik vala benne
Gyenge sugárzattal, s szél nem fodrozta be színét.
(Zalán futása, II. 114.)
csínos zöld sudarával
Két remegő levelű nyár közt szép szilfa virított,
S változatos fejőkön játékosan álla meg a nap.
{Zalán futása, II. 164.)
: . . Jőj el hát, csendes az este,
Csillagi szép fénnyel bujdosva forognak az égen,
És szerelem hangján suttognak gyenge fuvalmak.
(Zalán futása, II. 87.)

Érdekes megfigyelni, hogy hőseiről ritkán mondja, hogy
kezében kard van vagy íjat tart, hanem kezében ív fénylett,
kardja

pedig csillogott

oldala mellett

(II. 54.). A v e z e t ő k n e m

testi nagyságukkal, hanem villogva tűnnek elő.
Kérdezhetnők, hogy ezek a költői tulajdonságok mennyiben sajátjai és mennyiben erednek természetszemléletének
mélységeiből. Az eposzaiban előforduló ilyen leírások és jelenetek megalkotásánál talán bizonyos mértékig gondolt arra,
hogy ezek eposzi kellékek, de megalkotásuk nem került neki

mesterségbeli nehézségbe, hiszen hajlama s lelkülete következtében nagyon is természetes mélységekből születtek.
A fény mellett észreveszi a fény hiányát, az árnyékot,
a homályt, a ködöt is. Nézzük csak az Alomról festett képét:
Szép aranyos szegetű szárny inga suhogva nyakánál.
Hosszú setét hajait hamuszín koszorúja keríté,
S könnyen gombolyodó híg, barna köd úsza nyomában.
CZalán futása, II. 92.)

Mennyi lényeg szerint azonos, mégis árnyalatilag különböző, szinonim kifejezés a barna szín érzékeltetésében. Vörösmarty szinte élvezi a színek és fények egybeolvadását, ezért
szereti megfigyelni az olyan természeti jelenségeket, ahol ezt
láthatja. így elnézi, amint a lenyugvó napot hirtelen eltakarja
a barna felhő, de a napnak még van ereje, s fényétől
a barna setétség
Ritkúl bús közepén, s kiragyog szép széle körösleg.
(Zalán futása, II. 107.)

Mily pontos megfigyelés és megjelenítés, mintha a fogékony festő érzékeny ecsetje alól csordultak volna ki a szavak.
Általában a színek iránti nagy fogékonyság jellemzi Vörösmarty eidetikus szemléletelemeit. Izgatja a csoda színezetű
délesti szivárvány (II. 107.), a párák játéka és a szemtévesztő
délbáb. Mindezek után igaznak kell elfogadnunk Horváth
János megállapítását: „valahányszor úgy érezzük, hogy ez
vagy az a kép különös határozottsággal vörösmartyas, rendszerint nem is maga a látnivaló anyag, tárgy vagy tájék látszik figyelme végső tárgya lenni, — nem a látott dolog, hanem a látás teremtő elve, a fény, ugyanaz a földfeletti, isteni
eredetű, a mindenség létezését eszközlő anyagtalan erő,
mellyel Vörösmarty és bajnok magyarjai csaknem az életet
azonosítják; az, ami az anyagi világon megfoghatatlan, de ami
egyedül teszi számunkra azt szemlélhetővé, s ugyanazon egy
dolog látszatát végtelen árnyalatokkal hangulat szerint is változandóvá; az, amit magát nem látunk, de ami által látunk:
élünk s életet felfogunk". 33 Horváth János ezen a helyen ugyan
metafizikaibb jelentést ad a fénynek, mint amennyire az tár33
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Vörösmarty

természetszemlélete.

-

gyalásunkhoz jelenleg hozzátartoznék; de mindenesetre megkönnyíti magyarázatát annak, hogy miért volt meg a fogékonyság Vörösmartyban a fény iránt.
Eddig a természet azon jelenségeit tárgyaltuk, melyek a
látás érzékterülete útján jutottak el Vörösmartyhoz, vagyis
arról tanúskodnak, hogy Vörösmarty lelke nagyon fogékony volt optikai hatások felfogására. Volt-e érzéke akusztikai hatások iránt? Erre a kérdésre előre is igennel kell
válaszolni, mert Vörösmartynak kiváló hangérzéke volt.
Mutatja ezt klasszikus formáinak gazdagsága. Ezekben a formákban a vers muzsika. Klasszikus formái zenei tökéletességükben elérik s, nem egyszer fölül is múlják a nagy görög,
római formaművészeket. Bizonyíték emellett rengeteg hangutánzó szava, sőt hangutánzó jelenete is. A szellő suhanását,
a leány könnyű lépteit, az esőcsepp koppanását, a harci zajt,
a tábor morajlását, a pajzson eltört dárda recsegését csodálatos művészettel érzékelteti a versben. Szívesen hallgatja a
csalogány csattogását, melynek énekére a rengeteg elhallgat
(Madárhangok). Az erdő összes énekesei megérzik bánatát,
e g y ü t t énekelnek vele és sok sirodalmas ajaknak fájó szózatival hangos lön az erdei mély csend (II. 384.). Önmagáról
m o n d j a talán: A gyermek hallá a dalokat (II. 384.) s bús han-

gokat érte (II. 417.). Ahogy Vörösmarty utánozza a csalogány
és más madarak hangját, az világirodalmi különlegesség. 34
Rengeteg állati hangot utánzó kifejezést találunk nála. Néhányat csak a Zalán futásából: A baglyok huhognak (II. 270.),
a saskeselyük vijjognak (II. 121.), a szárnyas csattogva megindul (II. 272.), a kígyó sziszeg (II. 393.), a bölöm durván felbőg (II. 421.). Beszél nyihogó, dobogó paripákról (II. 117.),
a vadkan robogásáról és csörtetéséröl (II. 412.). De nemcsak
az élők, hanem az élettelen természet hangjait is visszaadja.
Különösen az ér, a patak, a folyam hangját tudja híven felfogni és festeni: az ér csengve hull a tóba (A szent ember),
a kis patak vígan csevegve csörög (II. 394.), a folyamok harsogva futnak (II. 411.). A sajka repülve hasítja a vizet (Toldi).
Az erdő halkan suhog (II. 384.), a csemeték, mikor a társukat
a szél cibálja, szomorúan nyögdelnek utána (II. 267.). Beszél
34

Babits Mihály: Irodalmi problémák. Budapest, 1924. 151. 1.

hangos csemetékről (II. 267.)» suhogó nádról (II. 429.), hangos
és zengő ligetekről (II. 85.).
A légáramlatok és égi jelenségeknek hangját is híven
érzékelteti. A szellő hangja hasonlít az emberi sóhajhoz s
mivel a sóhaj legtöbbször a bánatok kútmélyéből fakad, azért
a szellő gyászdalt is zeng (II. 399.). De legtöbbször a szerelem
h a n g j á n suttog (II. 87.). A sas s z á r n y á n a k serény
vágásaitól
nyög a szél (II. 273.), de n é h a ordítva rohannak a dühödő
szelek és harsog, zeng, bömböl az alszirt (II. 29.). A zivatar
nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl...
( A vén cigány). Bőgve,
morogva megindul, kergeti a tengert, neki fekszik
egészen

(II. 149.). Ha ezeket a részeket olvassuk, az az érzésünk,
mintha Vörösmarty látta volna a zúgó, viharzó tengert, amint
a tarajos hullámokba kapaszkodik a szél és mintha csak Vergilius Aeneisének azon részeit olvasnók, ahol Aeolus kiereszti
a börtönbe zárt szeleket, és ezek nagy lendülettel ráfeküsznek a tengerre és az egyik habot a másikra tolják. Ez a kép
Vergiliusnál természetes is volt.; hiszen ő látta, ismerte a
tengert, ezt az ezer misztikummal telt valóságot, mely még
a legprimitívebb ember képzeletét is költői képekkel színesíti meg. Vörösmarty legfeljebb a Balatont láthatta
Bizonyság ez a képrajzoló készsége eidetikus adottságai
mellett. Általában a psychologia megállapításai szerint a
költő, főként az epikus költő, aki tárgyának és tárgya műfaji
követelményeinek következtében, de belső lelki alkata szerint is képekben gondolkodik és lát, az egyik legtisztább
eidetikus típus. Nála a villám csattogva hasítja a felhőt
(II. 179.), a felhők tolakodva morognak (II. 404.) és sötétes
öléből

csattog

az ég s a völgy

megharsan

utána

(II. 67.).

A csillag lágy, szellemi hangon beszél (II. 264.). Ott is hall,
ahol a közönséges ember füle számára nincsenek is jelen
akusztikus ingerek. Például: hallja a sánta idő döcögését
(II. 403.) Itt az akusztikus kifejezés asszociaciójaként egy
vizuális kép is jelenik meg, mert a döcögő idő sánta.
Akusztikus adottságai a harcok leírásánál vannak elemükben. Cseng-döng a pajzs, a sisak ormáról kemény gerelyek lekocognak, tompa törötten (II. 52.). Az alliteráció szintén akusztikus hatásokat szolgál. Ezeket az akusztikus hatásokat tudattalanul olvasóinak megfogására használja. Ez az

akusztikus művészet különben világirodalmi jelenség az
eposzban; szinte mondhatnók eposzi kellék. Ezt az eposzi
kelléket Vörösmarty az eposz klasszikus formamestereit
megszégyenítő művészettel aknázza ki. Megtaláljuk ezt Vergiliusnál s Homerosnál, Dantenél. A magyar irodalomban
azonban Gyöngyösi próbálkozásaitól eltekintve, Vörösmarty
az egyedüli és elérhetetlen mester. A nyíllövő ellövi nyilát
és peng a húr (II. 53.), s róla a nyíl reszketve lepattan
(II. 151.), és a gerely csengve repül, és verdesi a levegőt.
Az eddig tárgyalt akusztikus részeknél láthattuk azt,
hogy nagyon gyakran, sőt majdnem minden esetben vegyültek vizuális szemléletelemekkel. Ez azonban természetes is.
A költő nem a későbbi lélektani abstrakció kedvéért alkotott, hanem a szemléleti kép egésze volt az irányadó számára. Az egyes elemek egységes képpé kapcsolódnak és
egészítik ki egymást. A vizuális és akusztikus elemekhez
kiegészítőként nagyon sokszor hozzájárul a taktorikus, vagy
motorikus elem is. (Itt a kettőt — eltekintve az árnyalati
különbségektől — egynek vettük; hiszen a teljes szétválasztás a szemléleti kép túlságosan analitikus szétbontására
vezetne.) Majdnem minden képében látni lehet azt, hogy
a költő maga fogja meg az események fizikai irányítását:
szinte az ő kezéből pendül ki a nyíl, ő veti ki a dárdát és
ujjaiban ott érzékeli az érdes dárdanyelet, a sima hajat.
Amikor az egyes érzékterületek ingerei és érzetei egybeolvadnak és egy költői kifejezési cél érdekében születnek
egységes kifejezéssé, már szemléleti egésszel van dolgunk,
mert megjelenik a kép. Például:
keleten kiderült a hajnali szépség.
Atyja helyett most a vágyódó délszaki tündér
Jött ú j fényben elő
. . . Mint a sós tengeri tajték,
Válla, s emelt nyaka, s lábának teli szára fehérlett;
S tiszta szivárvány kelt karcsú derekának övére:
így kele.

Eddig a kép tisztán a vizuális hatások körébe tartozik,
de folytatásában már a többi érzetek is a képkövetelte harmónia egészében olvadnak össze:
,

. . . rá az egész természet képe mosolygott
Ö kinyitotta piros kebelét, s vágyódva sóhajtott,
S szellőként mene szét tüstént a gyenge sóhajtás.
Megnyílt szép szeme, és szerelemmel néze le, nyomban
minden fű szála megindúlt
Hozzá hajladozott falevél, és gyenge virágszál.
(Zalán futása, II. 123—124.)

Természetesen a vizuális és akusztikus képzetek a víziókban folynak nagy dinamikus képpé egybe. Nem egyszer
az egyik a másikat idézi fel, így pl.: a Zalán futása bevezetésében. Itt egy hatalmas vízióban látja a honfoglalás lezajlott csatáit: derengő lelke előtt lobogós kópiák és kardok aczéli
szegdelik a levegőt (II. 8.). Multbanéző szemmel nézi, figyeli
a harcosokat, de egyben hallja is a harci zörejt és lelkében
összekapcsolja a két szemléleti elemet: Villog, dörög a hadi
környék (II. 8.). A vén cigányban éri el Vörösmarty vizionárius készsége a legcsudálatosabb magaslatot; itt már teljesen
egybefonódnak a szemléletelemek. Szinte „ijesztő zavarba
rohannak a látomásos képek s szinte hallucinációvá fokozódnak. 35 Itt is látható, hogy Vörösmartynál az érzelmek fokozódásával kapcsolatosan a vizuálisból az akusztikus területre
fokozódnak a képelemek is. A csendesebb, nyugodtabb képszemlélet elemei nagyrészt vizuálisak. A viharosabb lelkiérzelmek kifejezésének festésére akusztikus elemeket használ. Pl.: a kétségbeesésnek tetőpontján a költő már csak
hall:
Kié volt ez elfojtott sóhajtás,
Mi üvölt, sír e vad rohanatban,
Ki dörömböl az ég boltozatján?
(A vén cigány.)

Érdekes „Liszt Ferenchez" c. ódája, melyben ugyan a
hanghatások idézik fel az élményt és a látomást, de mivel az
érzelmek még nem érték el azt a fokozottságot, mely Vörösmartynál majdnem mindig akusztikus képeket vált ki, a
hanginger a képet itt inkább vizuális területre tolja át. Liszt
játékának
35
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andalító zengzetére
Felmerül a gyásznak régi tére;
S újra látjuk vészeit Mohácsnak,
Ü j r a dúl a honfi háború . . .
(Liszt

Ferenczhez.)

Eddigi fejtegetésünkben azzal foglalkoztunk, hogy
milyen elemekből áll az a későbbi kép, vagy kisebb költői
egész, mellyel Vörösmarty költészetében a poétikus hatás
elemibb kiváltására törekszünk. Azért nevezzük ezt a poétikus hatást elemibbnek, mert a teljesebb és egészebb hatással szemben kevesebb ideig és kisebb területen fogja meg az
olvasó lelkét. Egy hasonlat vagy metafora vagy szimbólum
csak pillanatokig foglalkoztatja az olvasót, noha a költőnek
— értjük itt főként a lírikus Vörösmartyt — mélyebb és
hosszabbantartó élményt jelentenek. Nem egyszer történik
meg, hogy egy kép, egy mozdulat vagy rajz kedvéért elidőzik
a kötő művének egy-egy jeleneténél és az esemény egészének szempontjából sokszor kevésbbé fontos mozzanatokat
a kelleténél hosszabban ír le. Mikor Hajnának andalgásáról
szól, látja a leányt, amint végigmegy a természeten, látja
a füvek hajlását, hallja a lomb suhogását — és inkább fest,
inkább rajzol, mint elbeszél.
Meddő és szőrszálhasogató munka lenne, hogyha a szemléleti elemeket a szemlélet egészéből csupán önmagukért
szakítottuk volna ki. Ezeknek a szemléletelemeknek jelentősége Vörösmarty költői munkásságának és művészetének
szempontjából abban áll, hogy érzékeny és a pillanatnyi benyomásokra túlságosan is fogékony lelke ösztönzést nyert
egy-egy terjedelmesebb képnek, jelenetnek a megalkotására.
Nála úgy történt, hogy a céltudatos alkotás közben egyszer
csak látni, vagy hallani kezdett és akkor ösztönösen kereste
elő a színeket és a hangok csodálatos és kifejező változatait.
Maga élvezett alkotás közben és élvezte az alkotás változatainak pillanatnyi mozzanataiból előállott kisebb vagy
nagyobb egészet.
Egy-egy ilyen érzetbenyomás olyan volt nála, mint a tó
sima tükrébe dobott kő, megmozdította az első fodrokat,
hogy azok aztán továbbterjedve, színes, mozgó gyűrűkké
szélesedjenek ki.

A szemléleti elemek költői célok szolgálatában*
(Hasonlat, metafora, szimbólum, vízió.)
Eddigi vizsgálódásaink során egyrészt azokat a körülményeket vettük figyelembe, amelyek között kialakult és fejlődött Vörösmarty természetérzéke, illetve természetszemlélete, másrészt ennek a természetszemléletnek érzeti, illetve
képzeti elemeit vizsgáltuk. Mivel a psychologiai értelemben
vett szemlélet nem más, mint az egynemű vagy különnemű
érzetterületekről származó érzetek összesége, kibővülve
még egy bizonyos tényezővel, amely az érzetösszeségeket
szemléleti egésszé fogja össze és a szemlélet egészének
harmóniája érdekében módosítja is, vizsgáltuk az érzetterületekről származó szemléleti elemeket. Nem nélkülöznek
ezek az elemek önmagukban sem bizonyos poétikai funkciót,
végelemzésben azonban — és előző vizsgálódásunk ezt
célozta — alkotóelemei távolabbi költészeti kifejezési eszközöknek. Amíg az elemek eddigi vizsgálatánál pusztán psychologiai szempontokat tartottunk szem előtt, vagyis az
érdekelt, milyen érzetelemekből tevődik össze a szemlélet,
milyen fogékonysága van költőnknek ezen érzetelemek iránt:
most azt vizsgáljuk majd, hogyan állítja költőnk ezeket a
psychologiai adottságokat vagy szerzettségeket művészi gyakorlatának szolgálatába. A szemléletelemek most már szemléletté rendeződnek és egészülnek ki; ezekre a szemléletekre
még mindig érvényesek a lélektan megállapította kategóriák,
de a psychologia területéről már lassan a poétika területére
jutunk át. A nélkül tehát, hogy a vizsgálat psychologiai
követelményeit szem elől tévesztenők, esztétikai szempontok
fognak ezentúl vezetni tárgyalásunkban.
A szemléleti elemek képpé rendeződéséből már előző
fejezetünkben szólottunk. Most már nem szemléletelemeket, hanem a képet fogjuk vizsgálni. A kép időbeli és térbeli
kiterjedése szerint változik. Az időbeli és térbeli határok el-

mosódásában a szemlélet határai is elmosódnak, illetőleg
nagyobbodnak. Amíg a hasonlatban a külső határon kívül
valami belső határ is található (a hasonlat tulajdonképen
összehasonlítása két dolognak vagy két érzelmi folyamatnak,
amelyek tulaj donképen élesen elválaszthatók egymástól),
a metafora a belső határt már lassan-lassan elmossa, a szimbólum már teljesen megszünteti. Szükséges azonban, hogy a
szimbólumnál a kisebb képek nagyobb képpé (sokszor többkisebb kép rendszerévé) rendeződjenek.
Ha fokozati különbségeket akarnánk a hasonlat, metafora és szimbólum között felállítani, akkor a hasonlatot
vehetnők a legprimitívebb képnek. Ezen a szemléleti fokon
még majdnem teljesen darabos asszociációval van dolgunk.
A hasonlat két tárgyát vagy két folyamatát élesen kettőnek
érezzük: pl. tudatunkban megjelenik egy hatalmas embernek
a képe, aki olyan mint a terebély-tölgy törzse. Itt még világosan két dologról, két lényről van szó. A terebélytölgy és
az ember két teljesen különböző valami. A hasonlóság csak
bizonyos karakterisztikus tulajdonságokra támaszkodik. Kivonja a teljesen jellegzetest, a hasonlóság két tárgyának
tulajdonságát. Az asszociáció alapja tehát meglehetősen
kevés, de elégséges arra, hogy a két dolog (vagy két folyamat) szemléleti kapcsolatba kerüljön egymással. Természetes, hogy a költő — gondolunk itt főként az eposzköltőre,
aki az eposzi mintául eléje állított naiv eposzok primitívebb
lélektani és művésztechnikai eszközeivel dolgozik — nem
hagyja kiaknázatlanul ezt a lélektani területet.
Vizsgálódásunknál Vörösmarty hasonlataiból főként
azokat keressük elő, melyeknek egyik vagy másik hasonlati
eleme a természetből került a költő műveibe. Vörösmarty
nyitott szemmel járt a természetben, magába szedett ezer
képet és ezer hangulatot s abból, amit lelkébe zárt, amit látott
és érzett, semmit sem hagyott elveszni.1 Költészetében, mint
lelke hű tükrében megtalálhatjuk ezeket a képeket. Hasonlatai — Gerber hasonlatfelosztását tekintve 2 — túlnyomóan
retorikaiak, mert elsősorban a hangulathatást igyekez1
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nek kihasználni. Hasonlatainak tárgya az élő és élettelen természet sokoldalú megnyilatkozása. Ez a tárgyi gazdagság biztosítja hasonlatainak változatosságát, mely nemcsak egész költészetében, hanem egyes nagyobb műveiben
előforduló hasonlatait is jellemzi. Hasonlataiban egyedül
a Zalán futásában találunk némi monotoniát, melyet már
Toldy Ferenc is kifogásolt. 3 Toldy különösen azt veti a költő
szemére, hogy a Zalán futásában hiányoznak a virágok, s a
természet gyengédebb megnyilatkozásainak képei. Ha önmagában tekintjük, Toldy Ferenc monotonia-vádja nem egészen alaptalan. Tény az, hogy Vörösmarty itt sokszor fordul
a természet rettenetesebb tüneményei felé. Villám, vihar,
dühöngő orkán, szélvész, háborgó tenger stb. hasonlatainak
tárgya. Kérdés azonban, tulajdoníthatjuk-e ezt „gondatlanságnak", mint ahogy ezt Toldy tette. 4 Nem. A hasonlatok
egyneműsége a tárgynak a következménye. Az egész eposz
a fenség jegyében született meg. Alakjai Hadúr, Árpád, Ete
és a többi bajnok magyarok mind a fénynek, az életnek
a magaslatain járnak, a történelmi utókor dicséretét előre is
biztosítván maguknak. Hellyel-közzel csak intermezzóként
születtek meg bájos jelenetek; Hajna alakja csak egészen kis
idillikus szín a fenségnek ebben a nagy áradatában. Itt nem
érezzük hiányát a Toldyék említette virágoknak, hisz a harcban a paripák sárba tipornák őket, és Antipater nejének
sorsa várna rájuk. A harcok színhelye mögött azonban,
ahová nem jut el a gyilkos öldöklés, a Zalán futásában is
megjelennek a virágok s „a csatazajtól hangos honfoglalás
képe bájos idillé olvad". 5 A hazatérő hősöket itt dobogókeblű leányok fogadják s mint völgyi virág borulnak a rég
nem látott kedves karjaiba. Hajna is hőse
karjára fűződött
S állt mellette, hogyan fiatal szép kerti fa mellett
Áll a völgyi virág, s ráhajlik az esti szelekkel,
Szűz feje ott a fát gyengén megfekszi, s puhán nőtt
Lombja közöl a hajnallal pirosodva kifejlik.
(Zalán futása, II. 182.)
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Zalánt is így marasztalja kedvese, a bűnös szerelmű
Melitta:
Szőke Melitta megállt, mint ékes völgyi virágszál,
Mely gyönyörű kebelét a csalfa melegre kitárta,
S csakhamar a fagyos éj dere hullott gyenge fejére.
Leng azután a langy szellő, fris harmat esik rá,
S fürte fölött melegen tündöklik az ifjú verőfény,
De kebelét az már többé nem nyitja; hanem vész,
S hervadt, gyenge fejét vékony szárára lehajtja.
Szőke Melitta imígy állott fejcsüngve Zalánnál.
(Zalán futása, II. 105—106.)

Amint látjuk, Zalán futásából sem hiányoznak a virágok. A monotonia vádját Vörösmarty költészetének egyéb
hasonlataira még Toldy sem kockáztatta meg. Hasonlatainak tárgyát tekintve, először azokat a természeti képeket
vizsgáljuk, amelyek nyugalmibb (statikusabb) jelentésűek.
Ilyen bájos, nyugodt levegőt lehel majdnem minden olyan
hasonlata, melynek tárgyai a virágok. A virágokat legtöbbször a nőkkel hasonlítja össze; és valóban nagy a hasonlóság Vörösmarty nőalakjai és a virág között. Az ő nőeszményét nem zaklatják viharos indulatok, csak csendes érzelmeinek él, mint a virág, s elhervad, ha csalódás és szenvedés éri,
mint ahogy a virág is elhervad, ha gyenge szirmait megérinti az őszi szél hideg fuvallata. Egyik legszebb ilyen
hasonlata:
És gőggel ti ne nézzetek a rózsára, leánykák;
Testvéretek: gyönyörű, mint ti, de hervatag is.
(A

rózsa.)

Ez a szemlélet sugallja a legszebb virághasonlatokat.
Ida magányos sír halmán bús andalodásban
Ünnepet ül szomorú emléknek, s hasztalan elmúlt
Napjai szép álmát
visszasohajtja.
így az enyészetnek partján még nyílik utószor
Liliom, és egyedül virraszt rá éjjeli holdnál,
Árva fejét elhajtja hideg kebelére halálnak.
(Eger, II. 349.)

Szép Ilonka is, mint szépen nőtt virág belső baj miatt, úgy

hajolt el titkos bú miatt. A Sír-versekben szintén mint virágok hervadtak el a gyenge leánykák s
Szellemük illatként szállt fel s visszaesőben,
Harmatgyöngye gyanánt hév könnyeinkbe merült.

így festi Leila szépségét:
szelíden emelvén
Zoltai a fátyolt, kinyilék Leilának alakja,
Mint gyengéd ibolyák nyílnak kikeletkori hóból.
(Eger, II. 340.)

Lehetetlen volna, de fölösleges is minden virághasonlatát felsorolni. A virágok képével festi le a nőket:
Mint meghajtja fejét zivatarban gyenge virágszál,
Szűdeli úgy hajtá le fejét búvában az ormon.
(A délsziget, II. 285.)

Enikő Tihamér keblére omol,
S mint halovány bimbó csüggött vélt atyja nyakáról.
(Két szomszédvár, II. 457.)

A szerető óhajtása ban láthatjuk e képet:
Mint gyenge virág haldokló fára fonódik,
S repkény karjaiban tartja Ölelve híven:
Ugyan fogjanak át lánykám hű karjai engem,
Majd, ha nagy álmomnak végtelen éje közéig.

A növényvilágból a virágokon kívül a levél, lomb, repkény, hínár s a fák ezernyi faja szolgáltat anyagot hasonlatainak. PL: Ügek előtt a harcolók
zörögve lehullnak,
Mint a sárga levél szélnek futtára mozog, s hull.
(Zalán futása, II. 118.)

A levélről vett hasonlat nőkkel kapcsolatban is előfordul nála:
Leila fél,
Remeg, mint parton nyárlevél.
(Szilágyi és Hajmási.)

de a fáról vett hasonlatait többnyire csak férfiakra alkalmazza. így Hadadúr sudár termettel szép jegenyére hasonló:

Mellyen, mint eredő lombok, bomlottan inogván
Hosszú, sötét fürtök vergődnek játszi fodorral.
(A délsziget,

II. 281.)

Különösen erős harcosokra vonatkoztatva fordulnak elő
a fákról vett képek. A régi csaták kipróbált győzői oly
hatalmasan állanak meg a küzdelemben, mint hegyen a százados tölgyek (Zalán futása, II. 178.). Ugodban olthatatlan tűz
lángol, mint a megütött fa lobog magában, s nincs oly
zápor, mely lángjait kioltja (Széplak II. 389.). Árpád csapása
alatt Viddin feje úgy hajlik, mint a díszes iharfa, melyet
hasztalan vágtak a fejszések, de a zivatar megrázza tövében,
s harsogva dől a vad északi völgybe (Zalán futása, 11. 193.).
Érdekes megfigyelni a virágok és fák előfordulási helyét is.
A fenyő, a jegenye a szélnek kitett domboldalban inog vagy
áll A virág legtöbbször a délszaki völgyben virul. Nem is
ismer Vörösmarty költészetében másfajta virágot. A költőknél oly gyakran előforduló gyopár egyetlenszer sem szerepel költészetében. A fák magasan s nem egyszer társtalanul állnak a domboldalon. Fa-hasonlataiban egy-két őszi
képen kívül nem a báj, a gyengédség, hanem az erő fejeződik ki. Ha a fa kidűl, az eleső harcos képe jelenik meg.
Laborczánról ilyen képet rajzol:
. . . mint tengernek partján az egekre növő fa,
Melynek zöld tetejét villám és fergeteg éri;
Életadó gyökerét csapkodva emészti az árvíz.
(Zalán futása, II. 46.)

Nagyon sok hasonlatot merít az állatvilágból. Itt is, mint
a növényvilágból vett hasonlatainál, az egyes állatokhoz
tapadó évszázados érzelmi és hangulati asszociációk nagymestere. Ezek a képek azonban nem közhelyszerűek, mert
sokkal színesebben látja meg és használja őket, mint bárki
tette előtte a magyar, vagy talán a világirodalomban is.
Nagyon érdekes megfigyelni, hogy képeiben legtöbbször
nem a szelídséget jelképező állatok jelennek meg — hellyelközzel ugyan megtalálhatók —, hanem az erőnek, a merészségnek a megtestesítői. A madarak közül a sas, karvaly,
bagoly, sólyom a többi állatok közül az oroszlán, párduc, tigris, farkas stb. felé fordul. így pl. Ete:

Aluvék deli testével nagymessze kinyúlva:
Mint aluszik, ha nagyon fáradt, a bátor oroszlán,
Mely leterül barlangjában s jó nagy helyet elfog,
Lábait: és izmos derekát hosszúra kinyújtván;
Sárga sörénye pedig fetreng borzadva fejénél,
És nagy rettenetes feje, a sziklára lehajlik:
így aluvék, haja nagy pajzsán szóródva terült el.
(Zalán futása, II. 130.)

A lován vágtató hős repülő sólyomhoz hasonlít (Eger, II.
303.).

A

had,

mint

felhőből

leszálló

hadsereg

közeledik

(Tündérvölgy, II. 236.). Tihamér, mint kánya, szünet nélkül
csapkod Káldor szívére (A két szomszédvár, II. 450.). Az öreg
Toldi elfelejtett sasként gubbaszt férevonultan. (Az ősz
bajnok). Ártát, mint keselyű szaggatják az ijesztő gondolatok. Néha a képzelet szabad csapongását látja a madarak
r ö p t é b e n : lelke

rideg

sasként

nagy

egész

országokat

eljár

(Magyarvár, II. 394.). Arany Toldiját juttatja eszünkbe Tihamér, amint bús bikaként megy (A két szomszédvár, II. 428.).
Nagyon merész és szemléletes az időről mondott hasonlata.
A döntő összecsapás előtt Káldor és Enikő számára terhes
s kínteli

volt

az idő haladása,

mint

a sánta

vadé

(II. 453.).

Néha gyengédebb érzelmek kifejezésénél is megjelenik egykét madárhasonlat:
Szigetben sírva Leila vár
Mint árva fészken kis madár.
(Szilágyi és Hajmási.)

Ha összecsoportosulnak az alakok, a költözni készülő
madarak képe jut eszébe:
Mint darvak, kiket ösztön kiköltözni koronként
Meggyylekeznek előbb tanakodni az útközi rendről.
(Eger, II. 360.)
;

Érdekes az a hasonlata is, mellyel Aport rajzolja meg:
ül aranyos dárdát forgatva kezében,
Mint zöld ág tetején reggel szép égi madár űl.
(Zalán futása, II. 112.)

Hermes ménjének:
Barna sörénye lobog, repdes, mint saskeselyű szárny.
(Zalán futása, II. 37.)

De a természetnek nemcsak az állati világából vette hasonlatainak tárgyait. Az élettelen természet, a hegy, völgy, víz
szintén belekerülnek hasonlataiba. Különösen nagy szerepe
van nála a víznek. Ezer formában, ezer hangon jelentkezik.
Hömpölyög, csorog, cseng, szikrázik. Dalamér pl. gyenge,
minő

a harmatgyöngy

és tisztaszívű

volt

(Zalán

futása,

II. 48.). A z ember ereiben a vér úgy folyik
miként foly az ormi patak délesti lapályba,
Mely vígan csörög el kis partja virágai közben.
(Magyarvár, II. 394.)

Uleván védi leányát s körülötte, mint örvény jár csattogva.
A harcosokat a vár befogadja,
Mint valamelly örvény, melyből, ha bevette hajódat
N e m szabadúlsz többé.
(Eger, II. 305.)

Érdekes ebben a képben a vizuális mozgalmasság. A nyugalmas vár. a kavargó örvényhez hasonló. Emikőnek derült volt
lelke, mint

a mennyalakú

tószín.

( K é t s z o m s z é d v á r , II. 445.).

Igen érdekes, hogy nem látott elemeket is szerepeltet természeti hasonlataiban. A tengerről vett hasonlatai főként a
harcok leírásánál szerepelnek. A tábor,
Mint tenger, mely hullámlik, s nem háborog immár:
Ügy telepedvén el nagy teste, helyenként
Még mozog és nyugtát csapatok levegési zavarják.
(Eger, II. 321.)

A tengert Vörösmarty sohasem látta s hogy mégis belekerült hasonlataiba, ezt, ha idegen hatást kutatnánk, talán
Ossiánra vezethetnők vissza; de természetesnek látszik, hogy
Vörösmarty az olvasmányaiból és képekből merített elemekből maga teremtette meg magának a tengert. Ez a mélységes és misztikummal telt valóság természeténél fogva is
hatott Vörösmartyra. A földről följebb is száll hasonlataival
és hasonlataiba belekerülnek a felhők, szelek és viharok is.
Az összecsapó csapatok a viharban egymáshoz rohanó felhőkhöz hasonlítanak.

Valamint a csillapodó vész
Lassú zúgással megszűnt a tábori vas-zaj.
(Zalán futása, II. 12.)
Mint két felhő, mely távol az égen
Jár, s meg-megdördül, amint egymásra közelget,
Ügy zajog a két had.
(Zalán futása, II. 52.)
A v e r t h a d ú g y áll t o v á b b , mint felleg, melyet

a szelek

elszag-

gattak (Eger, II. 345.). A szél azonban gyengédebb hangulatú hasonlataiban is megtalálható. Azt kívánja, hogy lantja
csendesen, lassú-szorongva zengjen, mint fut habon a tiinö
szél (A lanthoz).
A fénysugár, az égitestek, a hajnal, az éj, szintén sokszor megtalálható hasonlataiban. A leány szép volt:
Fény s homály küzdött enyelgve arczán,
Mint nap és éj küzd derülőded ormon,
Hol közöttük szép sugarával a menny
Hajnala fölkél.

(A

lanthoz.)

A gyermek lelke úgy hagyja el testét, mint az égbe visszaröppenő sugár (Kisgyermek halálára). Kívánsága elől
Az örömnek napjai futnak,
Mint fut az égi sugár föld zivatarja elől.
(Csaba

szerelme.)

A csillag és a nap a szemnek és a látásnak a kifejezői. Viddin
Nagy szeme, mint véres csillag tündöklik.
(Zalán futása, II. 33.)
S mint vérnap a fellegek árnya megett,
Ég hős szeme Toldinak a cseh felett.
(Toldi.)

A leány szívében az érzelmek
Változának mint a hold világa;
Vétlen vétkes vágyaik sokával.
(Hedvig.)

Ida és Dalár előtt úgy oszlik el a barna homály, mint éj elfut az ékes hajnal előtt (Eger, II. 322.). Zoltai, mint szép csillag után a hajnal, vágtat Leila után (Eger, 338.).

Vörösmarty hasonlatait vizsgálva, megállottunk az első
foknál, amelyen Vörösmarty közelebb jutott a természethez.
Később már (a metaforánál és a szimbólumnál) ez a természethez való közelség lassan-lassan eggyé-olvadássá lesz.
A metaforánál a kép megalkotásának célja még inkább
a szemléltetés, mint a hasonlatnál. Amikor a költő ki akarja
fejezni az érzését, melyet valamely érzéki tárgy, vagy foga
lom kelt lelkében, arra törekszik, hogy ezt minél szemléletessebben tehesse meg. Ha ez az érzés nagyobbfokú, a költő
már nem elégszik meg a hasonlattal és az ihlet lelki adottságai következtében már nem két szereplőt, nem két fogalmat lát, hanem eggyé fonódik benne a két szereplő, illetve
a két fogalom, és egyedül a kifejezett vonatkoztatás hordozójává válik a kép. A leányka gyengédségénél már nincs ott
a leány és a virág, hanem a leány a virág. Az eldőlő harcos
már nem hasonlít a fához, hanem ledől élete fája. Míg a
hasonlatnál csak analóg képpel van dolgunk, a metafora
már azonosít. A hasonlatból mindég kiérződik a tertium
comparationis s így kevésbbé izgatja képzeletünket annak
kutatására. Ellenben a metaforánál a látás pillanatában a
költő nem törődik azzal, vájjon valóban szembetűnő-e a
hasonlatosság s nem választja el, mintegy elnézést kérve a
kettőt — őneki akkor a kettő egyet jelent, egyet ér, — ezért
mi is szívesen méghajlunk az ő határozott kijelentése előtt,
mely nem hagy nekünk alkalmat a meggondolásra". 6 Vörösmarty is gyakran fordult a metaforákhoz és káprázatos bőséggel ontotta őket. Tulajdonképen a metaforát nevezhetjük
valójában képnek, mert a hasonlat még inkább csak felhívásjelleggel bír a kép megalkotására. Vörösmartynak még a
magánbeszélgetését is nagy képszerűség jellemezte. És hogy
képeinek legnagyobb része a természetből került, érthető is.
mert mélységes nagy kapcsolatban volt a természettel. Igaza
van Alszeghy Zsoltnak: „a természeti képek beszédének elemei olyannyira, mint közönséges embernél a szavak." 7 Metaforáinak két nagy csoportját vizsgálhatjuk: az elsőben érzéki
dolgokat, a másodikban elvont dolgokat szemléltet.
6
7
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Már a hasonlatoknál rámutattunk arra, hogy Vörösmarty a leány és a virág sorsa között bizonyos hasonlatosságot lát. Metaforáiban ez a hasonlóság már azonosságá nő:
Gyenge virág, kebelén még reggel ringadoz a gyöngy.
Színe jön, illata kél, gyűl édessége; de mézét
Méhek, s a csapodár lepkék ragadozva fogyasztják.
Illatit ingadozó örvény ivei elnyeli a lég;
A dél jő, s ragyogó gyöngyét lángjával elissza.
Lankadoz: akkor már többé nem kedvese a méh,
Pillangók kerülik, s üres a lég árja szagától.
Perkedt szirmaitól szomorodva búcsúzik el a nap:
Még csak az egy szellő, mely kórójához ütődik,
Zeng neki gyászdalt, és az is elhal nyögve tövénél.
(Magyarvár, II. 399.)

Dalma mondotta ezeket, amikor Igar lefestette a rózsánál
rózsább fodorhajas Elvő szépségét. A szép leány felébreszti
benne az érzelmet s ezen a fokon már a költőnek nem számít,
h o g y a v i r á g n a k nincs szeme, mely csillagként forogjon,
nincs
ajka, melyen a csókok szűz hajnala keljen, h a nincs is habi
lába és szerető szíve (u. o.), a v i r á g és a l e á n y itt m á r egy,

mert nem fontos a hordozó, hanem csak a közös sors.
A metafora, amint itt is látjuk, tulajdonképen paradox forma,
mely elpattan a valóság világától (hisz a hangulatot, az érzelmet akarja megfesteni), azonban a valóság képeivel teszi ezt:
céljaiban elvont (absztrakt), eszközeiben azonban a konkrétumok színeivel dolgozik. Néha még megjelenik az utaló szó,
úgyhogy első pillanatban azt hinnők, hogy aszindetikus
hasonlattal van dolgunk, de később kifejlik a metafora:
;

A leányka gyenge ág,
De szerelme szép virág.
(Hűség.)

A haj már nem haj többé, hanem barna hullám (Párja nincs),
az arcnak hajnal (Helvilához) és rózsafelhő (Hedvig), a hajfoidornak barna köd (Hedvig) a képe. A bomlott fürtök tengerében hattyúvállak fürdenek (Haj, száj, szem). A szemekben is hangulatok szerint mást-mást lát. Egyszer kis egeket
lát (II. 280.), máskor csillagot (Helvilához), majd kék parti
virágot (II. 274.), de mindig mélyebbre vezet és a szív követe
Vörösmarty

természetszemlélete.
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(Magány). Ha kék a szem, ibolya kél benne (Kék szem), ha
fekete, sötét

fölségben

ússza

Hóvilága

tengerét

( A szemek).

Mindig a természethez fordul a képért. A homlok holdmezejét látja, a szemöldök szempillája helyén: kettős barna szivárvány köröz (II. 341.). A leány szájában fülemile szól (Haj,
száj, szem). Leila szép nap az éj fürteiben (II. 340.). Dalma
karjaiban harcok villámi nyugosznak
(II. 393.). A föld töredékeny portetem
(II. 283.). Ő m a g a p e d i g lét és nemlét
között

ingatag árnyék. Mit mond a képek nyelvén a könnyről? Ha az
öröm könnye, akkor harmat, kisded csepp, de ha a bánaté,
akkor
tenger,
Melyben a szív s életinger
Mélyen sűlyed el.
(Az elhaló

szerelem.)

Az öreg Toldi vasbuzogányával lesújtja a hírnököt:
Most beszélj, te rosszat
Hirdető madár,
El, tudom, híreddel
Nem repülsz te már.
(Az ősz

bajnok.)

Eddig vizsgált metaforáiban konkrét dolgokat festett meg
a képek nyelvén. Fokozati különbséget jelent a metaforáknál is, mikor az elvont fogalmak képei jelennek meg bennök.
A kisgyermek magával vitte a sírba a legszebb remények
gazdag

bimbaját

( K i s g y e r m e k h a l á l á r a ) . A váró

ifjú

hiába

vár kedvesére, vágyainak zöld ága nem jön el hozzá. A szép
asszony hűsége nád. A hűtlen asszonynál
a némberi hűség
Fája ledér vágvnak termette fajulva gyümölcsét.
(Eger, II. 333.)

Ida lelke fölött
tündér suhogással
A bús emlékezet gyászfája lebegteti fodrát.
(Eger, II. 325.)
O m á r k ö z e l v a n a halálhoz, már csak

öröktövü fáján (Eger, II. 322.).

alig függvén

létének

Az állatvilágból vett képekkel leginkább a szív és a lélek
kínjait szemlélteti. így pl. Az elveszett országban azt mondja:
Hő keblemen
Most a kétségbeesés
Kígyói fürdenek.

Az élő szobor ban pedig a gondolat és érzés ölyvei jelennek
meg. A Keserű

pohár b a n az é r z ő lelken a gondok

férge

rág.

Az éhség lángsas, a szomjúság vér keblű oroszlán (Délsziget,
II. 277.). Igen szemléltető kép van a következő képsorban is:
Lepkeszárnyon elvigadtam
örömeidet.
(Az éjféli ház.)

Milyen remek példa vizuális készségére az a sor, melyben az
emlékezetet szárnyas nyílhoz hasonlítja, melyet a boldog
idők

szaladó

pártusként

visszalövelnek

(Délsziget, II. 277.).

Az ész világát a nap világával azonosítja, melynek fényénél
az ezredek dolgoznak (Gondolatok a könyvtárban). Érdekes
megfigyelni azoknak a természeti képeknek hangulati velejáróit, melyekben a jövő nap és hold a mult. A mult és jövő
az idők határtalansága, a tenger, melynek
Hullámin holdfény s ködvárak lebegnek. ^
A múlt
jövőnek

idők setét világán
holdas fátyolában

merengő

/lözJ

a csalódás könnye rengedez. S a
ijesztő képek réme jár. M e n n y i

hangulat, mennyi érzelem és mennyi gondolat van ebben a
képben az idővel kapcsolatban. A mult sötét, a jövő — figyeljük Vörösmarty ezen korbeli hangulatát! — derengő fényben látszik még előtte. Mintha a saját háborgó és képekben
gazdag lelkét akarná szemléltetni, mikor az ihlete hiányzik
és azt mondja Igarról: hogy lelkében a gondolatok tengere kiapad (II. 398.). Mikes alatt tengerré lett a sok baj, és
vésszé a balsors (Mikes búja). Különösen az Egerben találunk
sok gondolati metaforát. Néhányat már idéztünk belőlük.
Az ő szemérmetes, tartózkodó szerelmét fejezi ki a követ-,
kező képben:
Egykor szép szemeik sugaraiból szőve szivárvány,
A kegyelem hida volt közös érzelmüknek az Ösvény,
S köztök azon
.

a vágy a kisded örömmel,
S rózsa szeméremnek kocsián vonakodva te jártál,
Oh szerelem
(Eger, II. 323.)

Riedl azt írja: Etelkát ezidőtájt látta utoljára: „Látta elváltozván". 8 Omár is egy utolsó üdvöt adó találka után eped:
; .
epedtem,
Hogy csak egy elszakadott sugarát fölfogjam elorzott
Üdvömnek, csak egy eltévedt pillantat utószor
öntse beéjjeledett létem vadonába világát
Szép szemeidből, szép szemeidnek gazdag egéből.
(Eger, II. 324.)

Számtalan metaforát idézhetnénk még, de a felsoroltakból
is látjuk, hogy Vörösmarty a képek költője. Megállapításaink
és szétbontásaink csak a lélektani vizsgálat követelte szétválasztások voltak. Költőnk lelkében a képelemek önkéntelenül művészi formában látássá forrottak egybe. A hasonlat és metafora csak kiszedett elemei a nagyobb képegységeknek. Ezek a képegységek továbbfolynak és hordozói a
keretükben lezajló cselekményeknek. Vörösmarty egyikmásik költeményéről, eposzáról mondhatnók azt is, hogy
szavakkal alkotott festmények és bennük a cselekmény a
költő legtöbbször kölcsönzött epikus céljai felé mozog.
Hátra lenne még, hogy a szimbólumról szóljunk, de ezt
csak érintjük, mert ami szemléleti anyagát illeti, azzal tulajdonképen már a hasonlatnál és a metaforánál találkoztunk.
A szimbólum már több — szerintünk — mint kifejezési
forma: a szimbólum már a formának élménnyé válása. Amíg
a költő még a metaforánál is nem betűszerinti értelemben
veszi az azonosítást, és nem akarja elhitetni velünk, hogy
a kép elemei azonosak, és maga is tudja azt, hogy a kép
látszólagos harmóniájában kettősség van, addig a szimbólumnál már nem ügyel a kettősségre, és az azonosságot művészetével velünk is el akarja hitetni. Ez az akarat azonban
nem tudatos, csupán bizonyos visszatekintő művészi tudatról
lehet itt szó, mert költészetének szimbolumot szülő pillana8
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taiban a költő az ihletnek olyan fokán van, hogy számára a
művészet centrifugális erői centrálissá tömörülnek össze.
Ezzel a kifejezéssel azt a lélektani folyamatot akarjuk megjelölni, amikor a költő alkotás közben nem törődik azzal,
hogy költeménye máshoz is eljut és abban bizonyos hangulati és értelmi hatásokat kelt, hanem pusztán önmagának ír,
illetőleg képpé, kifejezéssé, költeménnyé rögzíti ihletett lelkének alkotó pillanatát. Amikor például azt mondja, hogy
a lelke ódon babonás vár, különös lelkiállapotában már a
szavak jelentése és értelmi funkciója mögött csak a hangulathatást találja meg. Ez sokszor olyannyira fokozódhatik. hogy
a képeknek, szavaknak és kifejezéseknek kaotikus halmazából nagyon nehéz lesz a reprodukáló műélvezetnek kihámozni
azt a hangulati tartalmat, amely a költő alkotó lelkiállapotát
jellemzi. A szimbólum tehát valami mélyebb értelmű azonosítás, ahol már három tényező szerepel: a költőtől független
két alkotóelem és maga a költő, mert a kép alkotóelemeivel
együtt a költő lelki tartalmát, hangulatának pillanatnyi megnyilatkozását, vagy háborgó lelkének érdekes folyamatait
jeleníti meg. Ha a költő személyisége háttérbe szorul, a szimbólumból vízió lesz, melyet a költő szemlél. Ebben a vízióban a kiindulás természetesen a szimbólumból történik.
A szimbólum elemei azonban oly erősek, és a művészet eszközeivel ebben az esetben annyira kifejezhetetlenek, hogy
a költő egyéniségének, lelkének a szimbólumban szereplő
elemei már bent maradnak a költőben és így csak a költőtől
független elemek kerülnek a kifejezett képbe, de valamenynyien érezzük, hogy gyökerük messzebbre nyúlik és éltetőelemeit a költő lelkéből nyeri. Ezen a fokon sokszor elkülöníthetetlen a szimbólum és a vízió. A vén cigánybán a költemény egészét kétségtelen szimbólumnak kell tekinteni, részei
azonban a szimbólumnak vízió-mozaikkockái. A szimbólum
jelen esetben egy különös helyzetnek, különös lelki tartalomnak és folyamatnak kifejezése. Tehát megvan benne a költőtől független két elem — a költőn (az egész szimbolumot előhegedülő vén cigányon) keresztül. Részeiben a költemény
víziók sorozata. Ezek a víziók oly erősek, hogy nem egy esztétikusunk a megbomló agyú Vörösmarty genialitásának
utolsó s fényében vakító nagy lobbanását látta benne.

Vörösmarty szimbólumaival külön dolgozat foglalkozhatnék; mivel azonban mi csak Vörösmarty életének, lelki megnyilatkozásainak szemléleti részeivel foglalkozunk, röviden
érintettük a szimbolumot, mint költészetének olyan valóságát, melynek elemei kétségtelenül szemléletiek és a hasonlatok és metaforák elemeiből tevődnek össze. A szimbólum
egésze azonban már a szemlélettől eltérő lélektani területekre
vezetne bennünket.
Vörösmarty hasonlatainak és metaforáinak vizsgálatából
megállapíthatjuk, hogy költőnk először a képszerű látásnak
csodálatos tehetségével volt megáldva és ezt a veleszületett
készségét a természeti képek anyagában váltotta költészetté.
Honnan is vehetett volna máshonnan anyagot, hova is nyúlhatott volna alkotókedvében színért, hangért máshova, mint
a természetbe. Egy-egy hasonlat, egy-egy kép egy pillanatra
megállította nemcsak a költőt, hanem az olvasót is, és az
magát a képet, magát a hangulatot önálló egészként tudta
élvezni. A kompozíció fogyatékosságaitól eltekintve ez az
oka annak, hogy Vörösmarty epikus költészetét az olvasóközönség és az esztétikusok is lírai részek tömegének érezték. Ezek a képek a szemléleti készség egy-egy ihletett pillanatában születtek, a szemlélet területe itt mintegy összeszűkül, illetőleg egy-két mozzanatra irányul. Ez a terület aztán
kitágul és a mozzanatok nagyobb tömegét foglalja magában,
mikor egy nagyobb természeti egységet fog át: ekkor érkezünk el a tájhoz.

A táj*
(A reális és ideális tájképek.)
A természetszemlélet elemei és elemi kompozíciói után
egy nagyobb egységhez érkezünk akkor, amikor a szemlélő
a természetnek már nemcsak egységeit, hanem nagyobb egészét is magáévá teszi szemléleti készsége útján. A természetben nemcsak fű, fa, virág, állat van, nemcsak hegyek, völgyek,
patakok vannak, hanem a hegyek övezte völgyekben fut a
patak, legelészik a nyáj,, virít a virág s lombosodik a fa. Ha
a szemlélő lélekben ezek fölé a tárgyak és jelenségek fölé
emelkedik, meglátja a fákat, állatokat, hegyeket s patakot
egységbe foglaló egészet: a tájat. Ebben az egészben élnek
a természet egyedei, melyeknek a t á j harmonikus keretül,
egységbefogóul szolgál. Természetes, hogy a költő is látja a
tájat és számára is nagyjelentőségűvé lesz, nemcsak mint
élmény, hanem mint kifejezési lehetőség is. A tájra helyezi
el alakjait, és ezek itt bonyolítják le a cselekményt. Ha nem
akar költészete teljesen elszakadni a valóság világától, okvetlen szükséges, hogy szereplői a földre tegyék lábukat s ez
a föld nem lehet kietlen és sivár. Elképzelhetetlen lenne olyan
költészet, mely tájtól, helytől, földtől függetlenül tudná lebonyolíttatni alakjaival az eseményeket.
A dolog természeténél fogva Vörösmarty táj szemléletét
két szempontból vizsgálhatjuk: az egyik, mennyire felel meg
a valóságnak (realitásnak) az a kép, amely Vörösmartynál
a tájat jelenti, másodszor, mennyire válik ez a táj a valóságtól függetlenné és mennyire lesz a költő alkotó képzeletének
szülötte. Megkülönböztetünk tehát táj szemléletében, illetőleg
leírásaiban reális és ideális tájképeket. Vizsgáljuk azonkívül
azt is, hogy milyen szerepe van a tájnak Vörösmarty költészetében.

A z t gondolhatnók, hogy költőnk — tekintve a romantikusokat annyira jellemző „regressiót" — pusztán ideális
képeket rajzolt. Ezt nagyon sokan hitték is róla. „Azok a
messzeségek, idegen földségek, hova versének mágiája elvezet, nem egy távoli külső világ képei, hanem belső világéi,
mely a külső világtól minden Ausztráliánál messzebbre fekszik"1 — mondja Szerb Antal. E megállapítás igen jól illik
a Tündérvölgyre és A Délszigetre, de nem vonatkozhatik
Vörösmarty valamennyi tájleírására. Vörösmartynál ugyanis,
ha nem is nagyszámban, találunk reális képeket is, melyeknek
leírásakor valamely létező, reális táj képe lebegett szeme
előtt, s ennek megfelelően rajzolta meg a tájat. N e gondoljuk
azonban, hogy ezek a tájak minden részletükkel együtt jelennek meg előttünk, mert „A költészet nem diárium, hogy benne
naplószerűen fel legyen jegyezve, amit a költő látott." 2 Különösen nem várhatjuk ezt az aprólékos részletezést Vörösmartytól, mert ebben igaza van Szerb Antalnak: „Öt a részletek nem érdeklik, csak a monumentális vonalak." 3
Mikor Vörösmarty reális tájairól beszélünk, elsősorban
a Széplak bevezetésére gondolunk. Itt ugyanis költőnk saját
szavaiból is reális képre következtethetünk. A Völgységet
írja le, nem ugyan közvetlen szemlélet, hanem emlékképzetek
alapján. Ezért a képet egy emlékfelidéző invokáció vezeti be:
Téged is, óh Völgység! az idő kiragadjon-e tőlem,
Szóljak-e mindenről, ha dal ébreszt, csak ne te rólad?
És ha neved zendűl nagy késő korra lejutván,
Senki ne tudja, hogy oly szentté lett tájad előttem?
Hogy fiatalságom tündérországa te voltál?

Utána rögtön következik a Völgység: Bonyhád és vidékének
leírása:
Halmaidat koszorúzza borág, koszorúzza tetődet
Százados erdőség; köztök, mint égi maradvány,
Nyúlnak el a völgyek, .
.
(Széplak, II. 377.)
1
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Itt megszakad a kép, lelke a széplaki bús rom bús történeténél időz, de hamarosan újra a vidéket figyeli s látja amint
náddal s szőke füzekkel
Borzas partai közt csavarog szilaj árja Kapósnak,
S a Balaton küldötte Sió madarainak örülve,
Vajda-Simontornyát ingó lápokkal övedzi.
(Széplak, II. 379.)

majd a
Viruló völgyekbe lenézett,
S látta kies téren Bonyhádot messze határos
Falvaival, s délről szomszéd patakokkal övezve.
Andalgása között, madaraktól kére jövendőt;
Fenn daliának azok,
A napot, a nap arany sugarát várván, de közöttök
Sírva nyögő csalogány bús szót csendíte, s az erdőt
Eltölté, csak imént szökevény társára, panasszal.
Minden utána hajolt, és sok sirodalmas ajaknak
Fájó szózatival hangos lön az erdei mély csend.
(Széplak, II. 384.)

E három képrészlet a Völgységet ábrázolja s mivel egymás
kiegészítésére szolgálnak, egy képpé kapcsolhatjuk őket.
A kép, realitását már maga az a psychologiai tény is bizonyítja, hogy amikor visszagondolunk egy tájra, melynek képe
örökre bevésődött szívünkbe, rendszerint a maga realitásával
jelenik meg előttünk. így jelenik meg a Völgység képe Vörösmarty előtt is, amikor az ifjúság képét öltözve magára, ábrándozva bolyong (Széplak, II. 377.) a régi kedves helyeken s az
így megjelent emlékképek ellenőrzése alatt rajzolta meg a
Völgység táját.
Sajnos, nincs személyes tapasztalatunk e tájról, azért
közvetlenül nem tudjuk megállapítani, mily viszonyban van
a kép a valósággal. De bármely földrajzi kézikönyvben utánanézhetünk s úgy találjuk, hogy Vörösmarty minden adata
pontosan megfelel a valóságnak. A térkép pontosan feltünteti a Kapós alkotta lápokat, Bonyhád déli részén csörgedező
patakokat, a völgyek és halmok vonulatát — egészen úgy,
ahogy a költeményben is találhatjuk. Természetesen nem
állítjuk, hogy mindezek megléte szükséges ahhoz, hogy reális

kép legyen, de éppen azáltal, hogy megvannak, kétségtelenné
teszik a kép realitását.
A kép első érdeme tehát a hűség. Továbbá az, hogy bár
nem merül részletekbe, teljes képet ad. Az utolsó sorok pedig
azt bizonyítják, hogy Vörösmartyban megvolt a természettel
való szimpatikus egybeolvadás. Az ő szíve volt tele panaszszal a szökevénytárs hűtlensége miatt, ezért gondolja, hogy
a csalogány is hűtlen párját siratja, s ezért érzi, hogy vele
sír az egész erdő, mert neki volt bánata. Érdekes megfigyelni,
mennyire bele tudja olvasztani saját alanyiságát a természetbe. ö maga szokta meglesni a felkelő napot és várni a nap
aranyhajszálait, ezért úgy mutatja be az erdő kis énekeseit,
hogy azok vele éreznek: ők is a nap felkeltét, a nap aranyos
sugarainak felragyogását várják. Ez az együttérzés és a napot
váró erdei hangulat sikeres beleolvasztása ad igazi értéket
a képnek.
Ugyancsak erről a vidékről való A két szomszédvár
bevezetésében található reális kép is. A kép realitását ugyanazok az okok bizonyítják, mint az előzőét, éppen ezért nem
is tárgyaljuk őket. A vihar lecsendesedésére beálló csendes
alkonyt festi le:
Még egyszer fölemelte szavát Sár róna vidékén
S hosszú nyögésekkel, mineműk a haldokolóé,
Megszűnt, a zivatar. Csendes lőn mélyen az alkony,
És kijövének az alkonynak szeretői. Csapongva
S földet korholgatva röpült a fecske magányos
Andalgásaiban s eleségül gyenge fiainak
Kis férgekre s fűben pihenő bogarakra vadászott.
Zöld kapujánál ült immár a kis tücsök és víg
Társaival vígan feleselt egyhangú dalokban.
Hallott a dongó buta kóborlása is, a mint
Meg-megütődve rideg hangját elszegte koronként,
S lomha nehéz szárnyon szomorú zúgással odább kelt.
Messze pedig, hol völgyeiben maradozva foly a Sár,
S késő habjai közt resten nyújtózik az omboly,
Bús panaszát az úszók négylábú serege zokogta,
S a vizek országát idegen hangokkal ijesztvén
A bikatorku bölöm durván felbőge.
(A két szomszédvár,

II. 421.)

Jól megfigyelt és híven visszaadott, színes kis mozaikrészekből tevődik össze e kép, mely egyúttal azt is mutatja,
hogy Vörösmarty fantáziája még a reális képek megalkotásánál sem pihent. Ennek segítségével fűzi össze a természeti
tüneményeket a szívében hordott érzelemmel, s így a természet képeit, beolvasztva alanyiságába, érzelemmel, élettel
tölti ki. A fecske csicsergésében ő nem egyszerű fecsegést lát;
a földet korholja, talán azért, mert nem ad elég eleséget
kicsinyei számára. Ugyancsak ez a jó megfigyelés látszik a
kép többi vonásán is. De nemcsak egyes részleteiben érdemel
figyelmet: az egész kép összhangja is alkalmazkodik az est
hangulatához. Vörösmartyt magát is ez a szenderre csaló
összhang bájolta el. (A két szomszédvár, II. 421.). Csak mint
érdekességet említjük meg, hogy a kép egyik vonása (a dongórol adott kép) Arany János Családi körében is megtalálható.
Bizonyos értelemben reálisaknak vehetjük azokat a tájképeket is, amelyekben a Bodrog-mentét rajzolja (pl. II. 16.).
Nem oly értelemben gondoljuk ezt, mitha a képek a tájaknak ellenőrzése mellett készültek volna, hanem pusztán arra
akarunk rámutatni, hogy Vörösmarty ezeket a képeket a
Völgységről mintázta. Már maga az a psychologiai tény is
kézenfekvővé teszi ezt a feltevésünket, hogy amikor HajnaEtelka hazáját rajzolja, önkéntelenül is azt a tájat írja le
— annál inkább, mert a másikat nem ismerte — ahol először
látta meg a dél völgyi virágot, s amelynek képe Etelkáéval
egyszerre és elválaszthatatlanul együtt vésődik be lelkébe.
Állításunk igazolására a pszichológiai bizonyítékon kívül egy
másik, a valóság adataival megtámasztott bizonyítékot is
hozhatunk fel. Teslér László írja 1826-ban Vörösmartynak:
„Szeretném pedig azt is, hogy Salamonodhoz azon rövidke
hőskölteményedet ragasztanád, melyet Görbőn a folyó mellett lévő nagy jegenyék vagy nyárfák alatt olvastál." 4 E kis
levélrészletből némi merészséggel azt következtethetjük, hogy
Vörösmarty többször is szívesen felkereste az említett helyet,
s mivel éppen ekkor égett szíve a leghevesebben Perczel
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Etelka iránt, bizonyára sokszor gondolt reá, sokat álmodozott róla. De gondoljunk most a Bodrog-mentére.
Hős Ete is Bodrog partjára kitére nyugonni.
Ott teli lombokkal remegő nyárfának alatta
Mély álomba merült.
(Zalán futása, II. 130.)

Ekkor jött álmához Ékesen és ragyogón, akit óhaj ta:
Hajna. Azt hisszük, nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ez
utóbbi esetben is a görbői nyárfák lebegtek Vörösmarty
szeme előtt, s csak mivel a helyszín követelte, ültette át a
Bodrog mellé — illetőleg a Görbő melletti patak kapta meg
a Bodrog nevet. Éppen így lett a Völgységből is — mint
mondottuk — bodrogmenti táj.
Nem állítjuk azt, hogy ezek a reális tájképek tájrajzi
felvételek; csupán azt akarjuk mondani, hogy ideális képei
is tartanak valamelyes rokonságot a valósággal.
Annyit bizonyára látunk, hogy Vörösmarty tájképeiben
nem kell minden esetben „Ausztráliánál is messzebb fekvő"
tájakat keresnünk, hanem akárhányszor ifjúkorának közvetlen környezete szolgált mintával.
Az igazi Vörösmartyt azonban nem a reális képekben
kell keresnünk. Benne „kora ifjúságától fogva megvolt a
hajlam, hogy elforduljon a realitástól, . . . Énjének mélyebb
rétegeibe száll alá, oda, ahol az intim, a külvilág által alig
befolyásolt érzelmek és a végtelenbe vesző homályos vágyak
laknak". 5 Ezenkívül a romanticizmust, melynek nálunk ő az
első képviselője, 6 jellemzi „a realitástól való elszakadás". 7
„Csak két neme van a költésnek — olvassuk Vörösmarty
fordításában — a klasszikus és a romános, egymástól csak
irányaikra különbözők. Az első egy természettúli világból
bocsátkozik le, szépségét az idők folyamában s a tünetekben
ábrázolni. Ez a beit küllé változtatja, a képzeltet valóvá." 8
Ezzel — mivel nincs okunk abban kételkedni, hogy az ere5
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detivel itt egyetértett — maga Vörösmarty mondja meg,
hogy „romános" költeményeiben nem szabad mást keresnünk, mint a „beinek küllé változtatását", azaz belső képzeletvilágának kivetítését. így azokban a tájképekben is,
mely bennük előfordul, nem a való világ ellenőrzése mellett
alkotott reális képeket, hanem tisztán képzeletalkotta ideális
képeket kapunk.
Az ideális képek megalkotásában legnagyobb szerepe
vàn a fantáziának. A képalkotó elemeket azonban nem a
fantázia teremti, csak a kép egészét. Az elemeket a reális
világból, vagy legalább is emlékképeiből meríti a költő.
Az összetevő elemek tehát itt is reprodukált szemléletből
származnak, de azok megválasztását és képpé való összekapcsolását a fantázia végzi, menten minden realitástól,
mert az így keletkezett kép nem akar a reális világ visszatükrözése lenni, sőt itt nem is, csak a költő képzeletvilágában találunk mására. Hogy azután milyen elemeket választ
ki a kép megalkotására, az a költő képzeletének jellegétől
függ. Mivel a II. fejezetben már láttuk azokat a forrásokat,
melyekből Vörösmarty képzelete táplálkozik, előre is sejthetjük, hogy ideális képeiben nagy szerepe lesz a végtelen
perspektívákat sejtető fény és árnyék, továbbá a kozmikus
jelenségek ábrázolásának és az akusztikai képzetek behatásának.
Vörosmartynál az én világába való menekülés a realitásból a szerelmi csalódással kezdődött. Ha már a reális
világban nem szerezhette meg Etelkát, maga teremt magának birodalmat, ahol mint Csaba megküzd érte a Nap fiával, vagy ahol mint Hadadúr, legalább egyszer szívére ölelheti
Szüdelit. Ez az én világába való alászállás 1826-ban érte el
a mélypontot. 9 Ennek emlékét őrzi a Tündérvölgy és A Délsziget. Mindkettőben találunk tájképet.
A Tündérvölgynek már a címe is jelezni akarja, hogy
valami távoli birodalomról lesz szó, előhang ja pedig „mintegy ideges ingerültséggel inti távozásra az embereket, kikkel
a költő immár nem érez közösséget, kiknek mindennapi
realitásával leszámolt." 10
9
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Mit tudtok ti hamar halandó emberek,
H a lángképzelődés nem játszik veletek?
Az nyit mennyországot, poklot előttetek:
Bele néztek mélyen, s elámúl lelketek.
(Tündérvilág,

II. 231.)

Mondja a szentélybe lépő főpap szent ihletettségével. Eltelve a horror sacr szent érzelmeivel közeledünk mi is a
romantikus kelet tündérvölgye felé.
Messze terjedt, s mintha fél tojást vizsgálnál,
Oly rendesen s szélén sűrű nagy tölgyes áll.
Közepén halom kél, virágos szép halom,
Egyedül húsz öles czédrus áll a halmon,
Alatta kis patak folydogál szabadon,
S zúgó habjaival terjed holt nyugalom.
Azonban fölkelnek az éjnek csillagi,
ő k e t bús orczával fényes hold vezeti.
(Tündérvölgy,

II. 246.)

Szörnyű nagy tiltások zárják el halandó ember előtt a völgyet. Zendül a tájék s a hegyekből hirtelen források bugygyannak elő, gyorsan vágtatnak lefelé a völgybe, patakká,
folyammá nőnek, száguldva rohannak, úgyhogy a hegy is
ordít belé. A cédrusfa melletti patak tóvá, majd tengerré
válik s a húszöles fa félig vízben áll. Ekkor a sárkány két
fiával lehozza a fák tetejéről a vihart s zúgni, háborogni
kezd minden:
Zúgó fenekéről fölfordúlt az özön,
Eloltott minden fényt a magas égkörön,
Hajlott és csikorgott a czedrusfa közön.
(Tündérvölgy,

II. 247.)

Hamarosan eláll a vihar s újra:
Kékes boltozattal látszott az ég tisztán,
S hold, csillag kiderült gyönyörű határán.
(Tündérvölgy,

II. 247.)

Már csak a víz háborog, de az is:
Végre csendessé lett ezüst ragyogással,
S látszott a fa benne hosszú árnyékával.
(Tündérvölgy,

II. 248.)

Egyetlen út vezet a völgybe, máshol köd és futkosó villám
akadályozza a bejutást. Kettős kapun, a veres és a kék

kapun lehet belépni. Az előbbit három sárkány, az utóbbit
vízi szörnyek őrzik (II. 252.). A költő lángképzelődése legyőzte az akadályt, lépjünk be mi is v e l e . . . Kezdődik a
tündérgyűlés! Hirtelen eltűnik a víz, sötét felhő burkolja be
a völgyet, a villámok kígyózva hordják a vad lángot és égő
tetőt húznak a tündérvölgy fölé (II. 251.). Benn
A magas czedrus virágos tövében
Hét szivárvány vagyon egyesűit szépségben,
Kisebbedvén mindig befelé estében.
(Tündérvölgy,

I. 253.)

Eddig tart a tündérvölgy leírása. A költő lángképzelődése valóban játszott elménkkel, s úgy érezzük magunkat,
mintha a középkori paradicsom-víziókat
éltük volna át.
„Az a mód, ahogy Vörösmarty a tündérvölgyet leírja, megdöbbentően emlékeztet középkori és más misztikus paradicsom-víziókra, melyeket Vörösmarty nem is ismerhetett." 11
Bennünket nem érdekel, mit akar a költő ezzel a víziószerű
látomással jelképezni, mi most csak pusztán ideális képet
látunk benne, s keressük benne a fantáziáját jellemző vörösmartyas vonásokat.
Riedl mondja Arany Jánosában, hogy Vörösmarty képzeletét jellemzi a nyugtalanság: „Ragyog, forr, sistereg, füstöl, mint az ömlő láva."12 Ez a nyugtalanság kapja meg figyelmünket a tündérvölgy leírásában is. Színek és képek váltogatják egymást filmszerű gyorsasággal. Csak az egy cédrus
áll mozdulatlanul, körülötte minden mozog, de hamarosan
az is hajladozni kezd. Ezt a siető, rohanó gyorsaságot és
forró gyugtalanságot csak fokozza az a körülmény is, hogy
az összes állítmányok, az egy állt kivéve, mind mozgást,
mozgalmasságot fejeznek ki. A csillagok fölkelnek, a hold
vezeti

őket

Zendül

a hegy, a f o r r á s megindul,

növekedik

patakká, dagadoz áradattá, szalad, az özön fölfordult stb. stb.
Fantáziájának másik jellemző vonását is megtaláljuk ebben
a képben. Itt is „a fénynek játékát f i g y e l i . . . , hogy lelkében
vele együtt által nyilai ja a nagy végtelent." 13 Minket meg11
12
13
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döbbent a lángot hordozó villám s a völgy égő tetője, de
Vörösmartyt gyönyörködteti. Előtte minden ég, lángol.
Láng a képzelődés,
a b á n a t lángos

láng a rózsa keble, lángsas az éh (II. 277.),
ekével s z á n t , s lángolt a gondos
ész is

(Előszó) . . . Egyéb, szintén a mindenségbe merengő tekintetének tárgyai: mint szellő, pára, ködu is hozzájárulnak a kép
lebilincselő hatásához.
De a költő képzelete nemcsak velünk játszik, hanem
magával a tündérvölggyel is. Pillanatról pillanatra változik
a helyszín, a holt nyugalmú virágos halmot szinte pillanat
alatt önti el az áradat, hogy még gyorsabban eltűnjék, amikor azt képzelete jónak látja. S az égitesteket nem képzelete
dirigálja-e? A csillagokat bús orcával vezeti a hold, majd
hirtelen kialszik minden fény, hogy annál tisztábban ragyogjanak, hogy megcsodálhassa fényhatásukat az ezüstösen
ragyogó vízárban, s a hosszú árnyékot vető cédrusfán. Mintegy képzeletének végtelenségét emeli ki azáltal, hogy szabadon uralkodik a végtelen perspektívákat sejtető jelenségeken. Nincsen ebben a képben semmi földi, de nem is lehet,
mert azt adta benne, amit lelke asztalán írva talált (Tündérvölgy, II. 231.), az ő lelke pedig ebben az időben földöntúli
világban járt.
A

Délszigetben

ismét

nem

mindennapi

dolgokat

ír

Vörösmarty. Egy délszaki szigetet rajzol, m e l y . . .
kereken, mint egy teli hold, a
Földövező tenger viharos közepébe merítve,
Képe hasonlító egy egész kis földi világhoz:
Itt hegyes, ott völgyes; keleten szikláit örök hab
S fellegütő tetejét villámok erőszaki járják.
Ellenben kies és terein puha pázsitot éltet.
És ide néha kijár a gyöngyök tengere múló
Habjaival s kis bokrok alatt elhagyja csigáit.
A napot e sík táj tisztán láthatja sokáig,
Látja, midőn távol hullámágyába lenyúgván
A csendes vizeket mosolyogva köszönti utószor.
Parti sudár erdők
.
őrzik szép közepén tavaszát a barna ligetnek.
(A délsziget, II. 263.)
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Mindjárt az első pillanatra feltűnik a különbség a Tündérvölgy és A Délsziget leírása között. Az utóbbi sokkal közelebb van a realitáshoz és ment minden szertelenségtől.
Mintha gyógyulni kezdene a régi seb, mely őt a realitástól
elszakította. Vagy talán az a körülmény okozta ezt, hogy
ebben a költeményben az emberiség történetén kívül a saját
gyermekkorát is szimbolizálja s így ifjúságának reálisabb
világa nyomta rá bélyegét? Legalább is ezt látszik bizonyítani az a körülmény is, hogy a lenyugvó napot éppen úgy
rajzolja itt, mint egyik ifjúkori költeményében. (Volt tanítványaimhoz.) Szépen kidomborítja a hegyvidék zordsága
s a völgyek kedves bája közti ellentétet. Az előbbit a villámok erőszaka járja, az utóbbit a szelíden mosolygó nap aranyozza be.
A komban két ideális képet is rajzol Vörösmarty.
Az első kies táj.
dombbal változva s virágok
Völgyeivel; pásztor tanya volt, kis hajlak az ormon,
Kút csorgott tövinél, gyéren körülötte gyümölcsfák.
A ligetek csendét patakok csörgési vidíták,
Kisded bokrok előtt szökdeltek fürge juhnyájak,
S a vezető-ürünek mélyen hangzott ki kolompja.
(A Rom, I. 409.)

Hangulatos kis pásztorkép, magában foglalja Vörösmarty
legkedvesebb természeti tárgyait. „Csak hegy, völgy s patak
legyen, nekem az már tetszik" — mondja egyik levelében
(VIII. 404.). Itt pedig ezeket kapcsolja egybe összefüggő
képpé. Míg előbbi képeiben a fénybenyomásra figyelt
jobban, itt az akusztikaiak érdeklik: a patak csörgedezését
figyeli s a vezérürü mélyen hangzó kolomp ját hallgatja.
Majdnem ugyanezek jellemzik a Rom másik ideális
képét is (Rom, II. 410—11.). Nem is idézzük, csak megemlítjük, hogy itt már észreveszi a magyar róna egyik jellemző
elemét, a ménest is.
Valamint a reális, akként az ideális képekből is csak
néhányat vizsgáltunk s próbáltuk bennük felfedezni a vörösmartyas vonásokat. Láttuk, hogy a tájnak „nem plasztikája,
nem körvonalai kötik le figyelmét, hanem látszat változáVörösmarty

természetszemlélete.

4

sai":15 a „fények, árnyak, ködlő jelenségek, s változékony,
elfolyó vagy ámulva megálló vizek", szóval mindaz, ami a
„földtől földet övező nagy mindenség fele" 16 ragadj a képzeletünket.
A másik kérdés, amelyet fejezetünk elején felvetettünk,
mire használja fel Vörösmarty a tájképeket? Csak egészen
röviden felelünk e kérdésre, önálló, pusztán önmagáért
való tájképe nincs. Innen magyarázható, hogy kisebb költeményei között egyet sem találunk, mely teljes egészében
valamely táj leírása lenne. Két célja van nála a tájképnek:
Vagy az események hátterét, a helyszínt rajzolja meg bennük, vagy érzelmi, hangulati hatás felkeltésére használja
őket. Különösen az utóbbi nagyon gyakori, mely még a
pusztán helyszínt rajzoló tájainak is egyik jellemző vonása.
S az érzelem, hangulat, melyet felkelt velük, mindig bús,
borongó, mint ahogy legtöbb költeményének hangulata is az.
Ezért mondja Szerb Antal: „Vörösmarty tájai mindig szomorúak; mégpedig nem olcsó szentimentális m ó d o n . . .
hanem valahogy a természet szomorúságát hordozzák, mint
Thomas Hardy vagy Stefan George tájai.
Hol Siva végetlen fövényében lankadoz a nap
S csendes Aráitónak zaj nélkül nyugszanak árjai.

Ebben a két sorban — folytatja Szerb — a fájdalom mélyebb
perspektívája nyílik, mint megannyi gyászos elégiában: évezredek és földségek megváltatlan bánata, amint a választott
költőben ritmussá válik." 17 Ilyent, mint a fentebbi két sor,
még nagyon sokat lehetne idézni Vörösmarty költészetéből,
de talán nem is szükséges, mert az említett reális és ideális
tájképekből is eléggé kiviláglik a költőnek e sajátsága.

15
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A természet átlelkesítése*
(Megszemélyesítések. A természet élete.)
Amint Vörösmarty táj leírásánál is láttuk, költészetében
a táj nem a festő vászonra rögzített nyugodalmas ábrázolása, hanem nyugtalan, mozgalmas, élettel tele valóság.
Nemcsak a tájleírásokra, hanem egész természetszemléletére
áll ez a megállapítás. Amint többször utaltunk rá, Vörösmarty szemléleti készsége alapjában véve dinamikus jellegű. Ebből következik az, hogy már az egyszerű szemléleti
elemeknél is túlnyomó részben az akusztikusak fordulnak
elő és inkább ezek lesznek a víziónak, amely ezekből az
elemekből tevődik össze, az alkotóelemei. (Gondoljunk csak
„A vén cigány" nagy akusztikus vízióira!) Ezen lélektani
adottsága következtében az egész természeti kép, amelyet
szemlél és magáévá tesz, nem marad nyugalmas valóság,
hanem mozgalmas élettel telik meg. A tájon emberek robognak át. Az égen úszó felhők különös alakjai suhannak el.
A szellő végighúz a föld fölött. Ezen a ponton még csak
tisztán dinamikával van dolgunk. Itt csak a mozgás szerepel
élményül és művészeti tényezőként. Költőnk azonban nem
elégszik meg ennyivel, hanem — hiszen ez a teremtés egyik
lényeges vonása — felszabadítja, önálló célok érdekében
egyedekké alakítja a természeti motívumokból összenőtt
alakokat és jelenségeket. A természet élettelen tárgyai
megelevenednek s nemcsak megmozdulnak, hanem különös
lelki funkciókkal telnek meg. Vörösmarty természetszemlélete, mely természetet alkotott önmagában és költészetében,
csak eszköz volt távolabbi művészi célok szolgálatában.
Néha a pillanatnyi ihlet mámora sokáig tartotta fogva egyegy képnél, egy-egy hangulatnál (ez a lirikuma) és sokszor
szinte feledtette vele a távolabbi költői célt. A végső cél
4*

azonban mégis nagy szintetikus cél volt; legalább is így élt
Vörösmarty lelkében. Hogy ezt a célt mennyire sikerült
megvalósítania, már nem tartozik vizsgálódásaink körébe.
Vörösmarty élő alakokat akart teremteni. Romantikus
tulajdonságainak következtében azonban ezek az alakok
stilizáltak lettek. Nagyon megfelelt így az eposz Vörösmartynak. Az eposzi hős nem ember, hanem a tökéletes jónak, a tökéletes szépnek vagy tökéletes rútnak sokszor túlságosan is stilizált képviselője. Az eposzban a hős legtöbbször a fenség, a bátorság megszemélyesítője, a hősnő vagy
nőalak a báj, a kellem, a női erények hordozója, a gyermek
a szelídségé. A z eposz alakjai legtöbbször éreznek, s a gondolkozás, a terv legfeljebb csak annyiban van jelen náluk,
amennyiben elengedhetetlenül szükséges. Az eposz tehát
— és itt tart némi rokonságot a lírával — a lelki funkciók
közül az érzelmieket aknázza ki a legnagyobb mértékben.
Amint láttuk, az érzelem, ez a nagyon is komplikált lelki
folyamat (a hangulatot is ennek tarthatjuk) sohasem választható el Vörösmarty szemléleti lelki tevékenységének legelemibb mozzanataitól sem. Vörösmarty kétségtelenül a
mozgás (dinamika) költője, A mozgás azonban mint okozat
szükségképen okokat tételez fel. Vörösmartynál a mozgás
oka nem fizikai, hanem lelki. Ezek a lelki okok nemcsak
psychikai lényekben, hanem fizikai dolgokban is a mozgás
kiváltóivá válnak. Mindent a lélek hat át. Az egész természet is valami különleges és majdnem pantheisztikus adottsággal van átlelkesítve. Szükség ezért szólnunk Vörösmarty
megszemélyesítéseiről — hisz éppen a megszemélyesítéssel,
ezzel a különös költői kifejezési formával önt lelket a természetbe. A megszemélyesítésnek köszöni a szirt, hogy az
emberek sorsán könnyet ejt, a patak, hogy a beléje lépő
leány lábát megcsókolja stb.
Már a hasonlatokból, a metaforákból következtethettünk Vörösmarty képzeletének gazdagságára, érzésének extenzitására és intenzitására, de méginkább mutatják ezt
megszemélyesítései, mert ezekből „világosabban sugárzik ki
a költő egyéniségének m i v o l t a . . . Ezek szinte a próbakövek,
melyeken fantáziájának eredetisége és heve megismerszik,
mert ezekben, mint egy-egy apró költeményrészletben mu-

tatja meg, milyen szög alatt nézi a világot, mennyire tud
alakítani és egyéníteni". 1 Mivel pedig „az ember érdekli
elsősorban az embert", 2 s mivel az élettelen természeti tárgyakban is az emberit keressük, azért a megszemélyesítésekben a költőnek legbelső világát, féltve őrzött Én-jét kell
feltárnia, hogy ezt átvihesse a természet élettelen világára,
hogy élővé tegye az élettelent, érzővé az érzéketlent. Ezt
pedig csak úgy teheti meg, ha „mindent, amit maga körül
lát, kapcsolatba hoz a maga életműködésével". 3 Így „A külvilág s a maga világa között kapcsolatot találván, az előbbi
jelenségeit az utóbbiak képében fogja föl",4 s az utóbbiak
jegyeit és jellemző tulajdonságait az előbbiekre alkalmazza.
Tagadhatatlan, hogy a mindennapi beszédben is elkerülhetetlen a megszemélyesítés, s így magával a nyelvkinccsel is
adva van a megszemélyesítések bizonyos faja, de az is bizonyos, hogy ezek, mivel a közönséges prózai nyelvben is előfordulnak, a megszokottság miatt elvesztik képszerűségüket
és így a költő számára használhatatlanná, vagy legalább is
hatástalanokká válnak. 5 Ha valamiről, elsősorban a megszemélyesítésről mondható el: az egyéniség a valuta s ennek
ismertetőjegyei: az eredetiség és az újság ingerét keltő merész kapcsolatok. Ezért az igazi költőnek nemcsak ezeket a
mindennapi életben is sokszor előforduló és mindenkitől
ismert közhelyeket kell kerülnie — ezt még az epigonok is
meg szokták tenni — hanem azokat is, melyek az irodalmi
áthagyományozás folytán a költészet birodalmának állandó
virágaivá lettek. Mint általában a művészetben, a megszemélyesítéseknél is a művész, a költő lelkének sajátos
megnyilvánulását, nem pedig a kölcsönvett lemezek megszólaltatását várjuk. Mivel azonban sok ismert és gyakran
előforduló kép és kifejezésmód elkerülhetetlen, a költőnek
arra kell törekednie, hogy ezeket mély meglátásokkal és kapcsolatokkal újszerűvé, önállóvá és így egyénivé tegye. Az
egyénítés nem művészi probléma Vörösmartynál, hisz nála
1
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nem céltudatos költői munkásság eredménye, hanem a művészi ösztön elkerülhetetlen megnyilvánulása.
Vörösmarty megszemélyesítéseit három nagy csoportba
oszthatjuk. Az elsőben azokat a primitívebb formákat vizsgálhatjuk, melyekben az élettelen világnak emberi alakot és
emberi cselekvést tulajdonít; a másodikban már megjelenik
az emberi érzelem is és ez hatja át az élettelen tárgyakat és
fizikai jelenségeket; végül a harmadik csoportban felleljük
az allegóriát, mely nem egyéb, mint „több mozzanaton át
folytatott részletesebb megszemélyesítés", 1 azaz több megszemélyesítés egybekapcsolása.
Az első csoportban olyan megszemélyesítésekkel is találkozunk, melyeknek képszerűségét már az ő korában sem
érezték. A hallgató vagy olvasó csak átszaladt rajtuk. Ilyenek: susogó

erdő,

zizegő

lomb (384—86-ig), csevegő

patak

(II. 410.), harsogva futó folyam, felkelő és lenyugvó nap,
suttogó szellő, játszi fuvalom, üvöltő vihar stb. Ezek jobbára
olyan kifejezések, melyek ebben a korban már a nyelvkincshez tartoztak s így szinte elkerülhetetlenek voltak mint a
költői díszletezés kellékei. Azonban korántse gondoljuk azt,
hogy Vörösmartynál ezek a képek pusztán mesterségszerűen
kerültek költeményeibe. Valamennyit újra alkotta, újra
megélte. Benne megvolt még az az erő is, hogy a régi képeket saját egyéniségének eredetiségében átgyúrja, új színbe
öltöztesse és egyénivé tegye: azaz elmossa ezeknek közhelyjellegét. így pl. a szellőt nyugtalan, játszi természetű élőlénynek rajzolja. Ezt elődei is megtették, de a képbe, illetőleg képelembe valahogy nem tudtak annyi életet önteni, mint
Vörösmarty. Ezeket a képelemeket nagyrészt úgy használja, mint elődei. A régi formákhoz alkalmazkodik, de ki
ne érezné ki belőlük az egyéniségnek ezen a téren megnyilatkozó különös varázsát; a csillaggal bujdosva, forogva, a fa
koronájával ringadozva játszik (A szent ember). Mikor csillagfénnyel játszik, szerelem hangján suttog, a fa koronáján
pedig könnyű

lengeteg

nyomán,

halk varázsos

suttogás

kél.

Hajlamos a pajkosságra: pajzán kíváncsisággal kíséri a kedves leányt a szél s ruháját lebbenve kibontjasle-le-húzza,
ha
érheti,

róla (II. 20.), m i k ö z b e n játszva...

súg fülébe

kedves

titkokat (A szép leány). A kíváncsi természetű szél hűsége-

sen virraszt az alvó álma fölött, hogy az álom titkait ellesse
(A szellő).
Vörösmartynál sok ilyen találó megfigyelésen alapuló
megszemélyesítéssel találkozunk, melyekben az emberi alak
s az embert jellemző cselekvés is ügyesen lesz természeti
tünemények s élettelen tárgyak jellemzőjévé. A hajnal
rózsás öléből hűs szellők lengenek s víg öröm ül piros orcáin
(A hajnalhoz), mennyei gyöngyeiben virágok mosdanak (IL
402.) s harmatgyöngy-szemeikkel bájosan néznek a vihar
után elcsendesült tó sima tükrében (II. 380.). A tél dérporos
hajával dermed
a fa száraz
ágak tüske-karokkal
rángatják

ágain ( A fa és m a d á r ) s irigy
az a l a t t u k elmenőt. (II. 403.)

A földet vén kacérnak rajzolja, akinek nagy ingó feje van
(II. 238.), mely télen megőszül, de ha
. . . eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg f ö l d . . . vendéghajat veszen,
Virágok bársonyába öltözik.
Üveg szemén a fagy fölengedend,
S illattal elkendőzött arczain
Jókedvet s ifjúságot hazud.
(Előszó.)

Érdekes a Rom megszemélyesítése is:
Rom pedig a düledék palotán felütötte tanyáját,
—tört oszlopon ülvén
Hosszú szakálla mohát lengették pusztai szellők.
(A Rom, II. 407.)

Hasonlóképen önt lelket a gyomba is: halovány gyom rázza
szakállát (II. 393.). Még nem érzékelhető fogalmakat is ellát
emberi testrészekkel és emberi tulajdonságokkal: Nehéz ónlábaival sétált az óság (II. 407.). Az elbori jósnő olyan öreg,
hogy mögötte sántítva döcög s már fáradt az idő. (II. 403—
404.) Itt is látjuk, hogy Vörösmarty alkotó perceiben megfeledkezik a szemléleti szelekcióról s benne, hogy lélektani
terminust használjunk, a szemléleti egész nagyon is diszparát
elemekből tevődik össze.
Képzeletét izgatja az égitestek csillogása, az éj és álom
titokzatossága. Megtermékenyítő fantáziájával ezek birodal-

mába is behatol, megszemélyesíti és élővé varázsolja őket.
így a hold, mint szolga leányzó szemérmesen megy a nap
előtt (II. 344.), a nap pedig, mint fenséges fejedelem lép ki a
hajnal aranykapuján (II. 327.). S mikor elkergeti a virágról
az éjjelt, a leggyöngyebb harmatot issza (II. 274.). Az égbolt
és a csillagok is megelevenednek a szeme előtt:
Éjjeledett
Még nem tündöklött a menny; de törötten oszoltak
Fellegi, és
Lassanként kiderült kéklő szép sátoros öble.
Sárga h a j á t rázván most tünt fel egy északi csillag,
S majd egyedül ragyogott aranyos lángjával az éjben.
Tiszta világa elől az egek kis fényei bújtak,
S a kibukó holdnak haloványság telte be képét.
(Magyarvár, II. 395.)

A z éjfél egyszersmind „gyászviselő hölgy", virrasztja az
alvók álmát:
Holdnál és csillagi fénynél
Gyászviselő hölgyként virrasztott a rideg éjfél
Emberek álma fölött
(A két szomszédvár,

II. 427.)

m á s k o r p e d i g : kiteríti ijesztő szárnyait
és s u s o g ó rémek röpdösnek alakján (II. 32.). A z é j f é l n e k , a gyászviselő
hölgynek

rokona a koszorúzott

hölgy: az Álom:

Szép aranyos szegetű szárny inga suhogva nyakánál.
Hosszú setét hajait hamuszín koszorúja keríté,
S könnyen gombolyodó híg barna köd úsza nyomában.
Tart vala lágy iratos szövevényt betekerve kezében,
Melynek egyik lapján víg hajnali színben elöntve
A boldogságnak vidor ábrázatjai tűntek;
Másikon állt a bús sanvarúság képe sötéten.
(Zalán futása, II. 92.)

Az ember álma attól függ, hogy melyik lappal takarja be az
Á l o m . E z é r t vak

kénye

szerint

csal, játszik

az álom

eszünk-

kel (II. 3.). Sokszor találkozunk nála a patakok és folyók megs z e m é l y e s í t é s é v e l is. í g y pl. a K a p ó s szilaj árja náddal,
szőke
füzekkel
borzas partjai közt csavarog
(II. 379.), a B o d r o g

pedig csendesen folyva lengő füszált és parti virágot, bokrokat és fákat

mutogat

a kékes

egeknek

(II. 19.).

A kisded patakok lassú csörgéssel erednek,
Harsog az országos Duna, tétova felszedi őket
S a folyamok vizeit, s iszonyúra nevelkedik árja.
Nem szűnik ő, lemegy a tengerhez veszni.
(Zalán futása, II. 32.)

A forgó szél sajátmaga készítette sípján „élesen és hidegen,
bömbölve, sivítva, morogva" így mutatkozik be:
Hej! ziv, ziv, zivatar vagyok én, fia a zivatarnak,
Forgószél vagyok én, levegői fenéktelen örvény,
örvény a földön; örvény a tengerek árján.
Port eszem a földből, iszom a nagy tengerözönből.
Meg ne dobáljatok a köves úton gyermekek engem:
Visszadobok követ és szórok szemetekbe csoportot,
S elfutok és hegyen és völgyön ragadozva kerengvén,
Por, fű és fa bolond lejtőre kerengnek utánam.
(A Délsziget, II. 267—68.)

Mikor azonban a gyermek buzogányát hozzáhajította,
. . . a szél a zengő sípot nagy ijedten e l e j t é . . .
A tengerre csapott,
A vizet és lebegő halait felhőkbe sodorta.
Messze zavar színben látszott nyoma bérezi folyamként;
Végre lelankadván a nagy tengerbe merűle . . .
Nyögve kihalt.
(A Délsziget, II. 268.)

Ilyenfajta megszemélyesítéseket igen gyakran találunk a
többi idegen eposzköltőnél is. A görög és római epikának
nem egy ilyen megszemélyesítését találjuk Homéros és Vergilius műveiben. Ezek a megszemélyesítések azonban eredetüket tekintve különböznek Vörösmarty megszemélyesítéseitől: nem a költő, hanem a mithológiát alkotó nép teremtette
meg bizonyos valláslélektani motívumok alapján. Ott a hajnal (Eos), a nap (Phoebus) istenek voltak. Vörösmartynál a
megszemélyesítésben a nap marad nap, a szél marad szél,
csak a költő bizonyos geniális és játszi költői könnyedséggel
emberekké, helyesebben gondolatokká és hangulatokká

varázsolja őket. A természetben tehát megszemélyesítéseivel is beleolvasztja, belevarázsolja Önmagát: gondolatait, hangulatait. Ez a költői tevékenysége aztán teljesen kibontakozik, mikor már megszemélyesített természeti alakjai nemcsak mozognak, hanem éreznek is. Ez
az érzelemátvitel sokkal nagyobb feladat elé állítja a
költőt, mint a cselekvés átvitele. Az utóbbinál ugyanis
„csak az akarati elemet" magyarázzuk bele6 az élettelen természet tárgyait „jogosan megillető mozgási folyamatba", 7 az előbbinél pedig egyedül csak az élőlényeket jellemző lelki tulajdonságot tulajdonítunk az élettelen tárgyaknak — ezáltal a megszemélyesítés hatásosabb és merészebb
lesz, mert „így a tárgyak távoleső, sőt idegen jellemvonásokkal gazdagszanak". 8 Még a költő lelkivilágára is jellemzőbbek
az ilyen megszemélyesítések, mert „a természet érzékszerveinknek nem nyújt mást, mint benyomásokat, tulajdonságoknak és mozgásoknak szemléletét, az érzelmet mi viszszük bele; ha tehát a természet képeit érzelmektől színezve
mutatjuk be, akkor valójában a magunk érzelmi hangulatát
árasztjuk el a tárgyakon, igazi kapcsolatot teremtünk a természet s a magunk élete között." 9
Vörösmarty érzelmeinek gazdagságát mi sem mutatja
jobban, mint az a körülmény, hogy a leglelketlenebb dolgot
is érzelemmel tudja telíteni. Előtte még a föld is érez —• érez,
mert szíve van, s ha szíve van, tud örülni, tud szomorkodni,
m e r t a szív

'

bánatok

és örömök

forrása

(II. 274.). Ezért, h a

véres csaták folynak hátán, a föld is elkomorul (II. 53.) és
véresen nyög (II. 104.), de örömében dobog a szíve, ha szép
leány tapodja (A váró ifjú). S ha már a föld, a lomha nagy
tömeg is érez, mi sem természetesebb, hogy a virágnak, ennek
a lehelletfínomságú, színpompás valóságnak, mely a leány
életének képe, csak érzelmei és vágyai lehetnek. Szerelem
érzése és boldogság vágya fakaszt szemében harmatkönnyet
és szívéből sóhajt, mely illat a szelekben; s lelke van az illat
tengerében. így sóhajt fel a virág:
i
•
;
6
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Szállj le, szállj le, szép arany pillangó,
Kebelemre szállj le, kis csapongó!
Égek érted első fájdalommal,
Mely szívemből könnyet és fohászt csal.
És fohászom illat a szelekben,
Gyenge harmat a könyű szememben.
Jer, boríts el fényes szárnyaiddal,
Szídd ki lelkem mézes ajkaiddal;
És ha édes életed kifárad,
Szemfödőd lesz hervadó virágod.
(Virág és pillangó.)

Maga a gondolat talán ijesztő szentimentalizmusként tűnnék elénk, ha nem feledtetné ezt az érzelgősséget a bájos és
művészi természetesség. Leggyöngédebbek talán a virágok
képei, de éppen így meglelkesítve jelennek meg a többi növények is: a fák, bokrok és cserjék. Beszél szomorú, bús kertről, melyben szomorú fák díszlenek (Bús kert), továbbá
büszkefejü tölgyről (II. 97.), búsan meghajló lombról (A váró
ifjú), szelíd és haldokló fáról (A virág és szerelem, A szerető
óhajtása), Magaskő pusztulását a természet is gyászolja:
gyér

bokor

ül szomorún

mostani

romja

körül. ( K l á r a Viseg-

rádon). A sírást is ismerik a növények, a hangabokor sírt,
mikor a szél örve hajába kapott, szomorún nyögdeltek utána
társi (II. 267.). A kis csalogány bús dala megindítja az erdőt.
A folyók csobogásában is kifejezőre talál a lélek: a várr o m o k k ö z t szomorún

hajtja

vizét

a szép

Kuma,

de

vígan

csörög a mező virágai közt (393.). Sokkal vadabb a tengeri
vízár, ha megháborodik:
Zúg a háborodott vízár, felkapja fenékről
Mélyen elült köveit s velők a magas cgre lövöldöz.
(Zalán futása, II. 29.)
zaj támad, feketén fordulnak alulról
A vad hullámok, hegyet, Örvényt hányva sötéten
Tátogat a tenger, felhívja üvöltve szakállos
Gyermekeit, s iszonyú rohanással harczol az égre.
Nem nyughatnak alúl, fejőket rettegve ütik föl
Tört tajtékja közül a mélység szörnyű lakói:
Barnul akkor az ég, s a napfény elfut előlök.
(Cserhalom, II. 219.)

A tenger éhes ölében embereket nyel (II. 397.).
A szél is tele van lelkesedéssel, érzelemmel. Hol dühödő
(II. 29.) és durva (II. 208.), hol meg irigy

(II. 115.) és

hízel-

kedő. Fájdalma van. A sas szárnycsapásaitól megsebezve
nyög és nyögve kihal (II. 268, 273.). Van szomorúan hallgató
és csendesnyugalmú szél is (II. 223, 130.), Az éjnek bús alakja
van (II. 339.); ezért mindig szomorú vagy komor (II. 131, II.
272, II. 429.) és borúsan

néző ( A túlvilági kép).

A nap, ahol élőt nem lát, szomorúan kel és nyugszik, de
ha szép vidék felett halad át, bájosan mosolyog vissza nyugatról (Volt tanítványaimhoz), bágyadt lángszínével bearanyozza a nyugvó tájt (II. 20.), és a boldogság és gyönyör
mámorában fürdik minden kis fűszál (II. 18.). Szép sugarának még az alkony is örül. A hold sűrűn váltogatja arcának
színét: egyszer sápadt és szomorú (II. 116, 395.), máskor
mosolygó (II. 408.) aszerint, mint kedve jő (Hűség). A harc
láttára az ég csillagos szép arca elkomorul. A csillagok búsak,
a fellegek szintén. (II. 22.) A barlang a vízhangtól bereked,
a szikla szomorúan vak (II. 277.).
A megszemélyesítések harmadik csoportjába az allegória
tartozik. Az allegória, mondottuk, nem egyéb, mint a megszemélyesítések és hasonlatok láncolata. Jelentése kettős:
egyik magának a képnek betűszerinti jelentése, a másik az
átvitt, amelynek az érzéki kép a takarója. 10 A jelentésnek ezt
a kettősségét a költőnek az egész költemény folyamán végig
kell vezetnie és a képeket úgy kell megválasztania, hogy a
természeti kép összes jellemző tulajdonságait belevihesse,
mert ellenkező esetben hiányosnak, befejezetlennek érezz ü k . n H a pedig a kettős jelentés megszűnik, vagyis ha a kép
a költeménynek önértéki tárgyává lesz, amelynek önmagában — a jelentésre való folytonos rágondolás nélkül is —
teljes élete, értelme és értéke van, 12 akkor már nem allegóriával, hanem a szimbolizmusnak egy bizonyos fajával van dolgunk. Vörösmarty költészetében több allegorikus képet és
önálló allegóriát találunk, de csak két jellegzetessel akarunk
foglalkozni: a Madárhangokkal és a Három regével.
10
11
12
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A Madárhangokb&n különösen a veréb és csalogány megszólaltatása sikerült, mindkét képben töretlenül vezeti végig
a kettős jelentést. A veréb megszemélyesítése az erkölcsi
cinizmust 13 allegorizál j a :
Paraszt betyár vagyok,
Éhségim nagyok,
Mint senkié.
Sem szántok, sem vetek,
Mégis kitelelek,
Mint bármi méh.
Fáradjon más, én majd eszem.
Mit lophatok, meg nem veszem.
(Madárhangok.)

(A kép teljes s a betűszerinti jelentés minden szava,
minden gondolata alkalmazható a rejtett, az átvitt értelemre.)
Az erdő szíve a kis csalogány, kinek annyi kín van a
szívén, hogy
Embert megölne százszor
Ily gyilkos érzemény.

(Madárhangok.)

Ki lehetne más ez, mint a költő? Neki volt annyi bánata egy
időben, — jól tudjuk, mikor — az ő lelkén volt annyi kín,
hogy mást százszor megölt volna ily gyilkos érzemény. Vagy
nem Vörösmarty kérdései sikítanak-e ki a csalogány dalából:
Hol éjeim?
Hol napjaim?
Szerelmeim?
Vigalmaim?...

Nem a költő mondanivalóját mondja-e el a csalogány:
Szakadj ki lelkem s zengj el mint dalom;
Mi vagy te más, mint hangzó fájdalom?

Itt aztán megjelenik a természet nagy szimpátiája, mert
amíg a csalogány énekel, az erdő szíve fáj és
Búsan merengve hallgatott a táj.
( Madárhangok.)
13
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A költő énekel, a természet vele együtt szomorkodik.
A Három regében három allegorikus kép van: A fa és
a madár,

A rét és a virág, A forrás

és a patak.

Tartalma

röviden: a madár hűtlenül elhagyja a fát, a virág a rétet, a
patak a forrást. Azonban hamarosan látniok kell, hogy dajkáló édesanya nélkül nem élhetnek, csalódva térnek vissza a
megbocsátó anyai kebelre, hűtlenségükért áldoznak: a madár
egy tollat, a virág egy levélkét s a patak egy csepp vizet, amit
engesztelésül egy tündér oltárra tesz. A szavak mögötti értelem: megtérve mi is áldozzunk a hazának, mert
Mindenből, a mivel bírsz, egy parány,
. . . — összetéve roppant adomány.
(Három

rege.)

Bennünket az allegóriában is csak a természeti képek érdekelnek. Ebben a költeményében is nagyszerűen választotta
meg a képeket Vörösmarty, bár néha kissé nehezen sikerült
megalkotnia a kép-harmóniát. A legmeglepőbbek azonban a
képekben a megszemélyesítések. Az elsőben:

t

Gyökerétől legfőbb sudaráig
A szegény szedett fa reszket, fázik,
Száraz ágán, búsabban nevénél,
Dérporos hajával dermed a tél.
(A fa és a

madár.)

(A fa és a

madár.)

Ha jön a nyár,
Ifjú sugaraktól átkarolva,
Üj öröm hevében reszket a fa,
S hol nap és lég kéjek közt enyelge,
A rügyekből fejlik zöld levélke.

A másik képben a kis ibolya elevenedik meg; a nap gyenge
szirmait perzseli és
Bús fejével akkor a kis árva
Meghajolt a rétnek pázsitára,
S a beteg virágnak a szelíd rét
Szeretettel által adta keblét.
Lágy füvekből párnát szőtt fejének
S hogy ne ártson semmi szenderének,

f
í

Párafátyolt készített körüle,
Mely sóhajtól néha megrendűle.
A n y j a volt a rét a violának,
A fohászok tőle származának.

A mindent odaadó, gyengéd anyai szeretet himnuszát
találjuk a rét szavaiban:
Kérsz-e ágyat, hogy pihenj ki rajta?
Kérsz-e sírt, hogy hamvadat takarja?
Száraz emlőm vére kell-e? Ébredj,
Vedd el azt is, csak halált ne szenvedj.
Élj, virulj fel kis beteg virágom,
Életedtől én is felvirágzóm.

A harmadik képben A forrás és a patak jelenete van.
A forrás inti a patakot, hogy örülve, szenvedve egymást
segítve mindig együtt legyenek. De a patak vágya délibábparipát nyergel és tündérképeket kerget. A patak megindul:
Kőről kavicsra
Tánczolva szökkent.
Mint a szilaj vér
Ifjú erekben . . .
Tovább, tovább ment,
És minden bokrot,
Minden virágot,
Hajába fodrott;
örült a napnak,
örült az éjnek,
Az árjain kelt
Szellőzenének.

A völgy szélén a „tiltó őr1', a sziklagát még útját állja,
De húzza őt varázsErővel a veszély,
Mint ember életét
Az első szenvedély.

Hamarosan észreveszi, hogy csalódott, de még beteg hullámival

és némán,

ridegen

is tündérhonba

szít. C s a k a m i k o r a

„csalfa délibáb" szélszárnyán végleg elrepült, amikor már

a madár is kerüli undok pocsolyáját, szánja rá magát, hogy
visszamegy a forráshoz.
S míg az hő könnyeit
Hullatja rá fájdalminak,
újra élni kezd

az e l p á r t o l t p a t a k .

Ha figyelemmel végigolvassuk ezt a jelenetet, látjuk,
hogy a patak, a rét, a fü és minden természeti jelenség él
ebben a képben, a természet megmozdul, mindenütt lélekkel
telik meg, mindenütt érez; fájdalmat, örömet hordoz. Ezekben az allegóriákban már nem, a természet mozog és nem a
természet él, hanem a hangulatokkal, érzelmekkel telt költői
lélek ölti magára a természetet. Itt válik igazán költészetté
nagy szintetikus egészében Vörösmarty természetszemlélete,
mert itt a tudatos kettősség közte és a természet között
tudattalan egységgé folyik össze és a költő érzelmei, vágyai,
álmai már a természet tárgyaiban és jelenségeiben dobognak.
A kép Vörösmartynál két részből tevődik össze: az egyik a
szín — és ez a természet — a másik a lélek — és ez a költő.
Ez a két rész elválaszthatatlan egységgé forr össze nála.
*

Eddigi vizsgálódásaink során szétszakítottuk azokat az
elemeket, amelyekből a természetszemlélete és általában természeti költészete összetevődött, befejezésül azonban látnunk kell, hogy Vörösmarty a természet költője volt: tudattalanul nagy művészi ösztönnel olvasztotta eggyé a természetet önmagával. Nem tudtunk végig menni fejtegetéseink
során valamennyi természeti képén, mert hisz ez azt jelentette volna, hogy dolgozatunk nem lett volna más, mint egy
teljes Vörösmarty-Vörösmarty-kiadás. Mikor fantáziája megindul, mikor álmodozni kezd, álmainak és gondolatainak a
természet képei lesznek hordozói és nem a Pegazusra ülteti,
hanem a természet nagy, örökszépségű folyamába dobja bele
költői mondanivalóját és amit mond, természetes, természeti
és költői.
Ezt a természetérzéket és kifejezési formát nem tanulta
el, hanem megélte gyermekkorának első élményeiből, költői
genialitásának utolsó nagy vízióiig. Ö maga leste meg a felkelő és lenyugvó napot (II. 265.), maga leste, figyelte a pata-

kok csörgedezését (II. 264.), maga hallgatta és értette meg a
madarak bánatos énekét (II. 384.). Ezért költészetében a természet képei nem holt betűk, nem a festő színei, hanem nagy,
vergődő, álmodó, síró és kacagó, sokszínű, százszínű élet.
Végezetül szólanunk kell még Vörösmarty természetszemléletének — a tudományosság szempontjából — egy
fogyatékosságáról is. Ez a fogyatékosság azonban, bármily
paradoxul hangzik is, természeti költészetének egyik óriási
értéke. Vörösmartynál ritkán találjuk meg a képharmóniát.
Ritkán jelenik meg Vörösmartynál a természet, mint harmonikus egész. Nála a természeti kép alkotóelemeit és egészét
nem a természet szolgáltatja, hanem a lélek: hangulatainak,
érzelmeinek változását követi a természeti kép változása is.
A rapszodikus hangulatváltozások rapszodikus képváltozásokkal járnak együtt: a derűs táj — ha hangulata úgy hozza
— egyik percről a másikra komor, felhős zimankóvá változik.
A természet nem él önálló — harmonikus életet, hanem igazodik a költő mindenkori hangulatához. Azt jelenti ez, hogy
a költő nem szemlélte, hanem élte a természetet. Tehát
Vörösmarty természetszemlélete alapjában véve nem szemlélet volt — az objektív pszichológiai értelemben —, hanem
művészeti megnyilatkozási forma. Vörösmarty a természetet
nem a megfigyelő tudós szemével nézte, hanem a művész
kifejezéslehetőségeket kereső ösztönével. A természettel énekeltette el saját érzelmeit és ha a természetnek énekelt is, az
ének között mindig megbújt a saját lelkivilága. Nála, ha
megrezdült az élet, ha megjelent a nap, a hold, a csillagok,
a fák, a füvek ezerszínű lélekkel telt alakja, mindig a teljes
élet, az érzések és gondolatok nagy egésze zsongott a dalban,
s furcsa, különös nagy vízióban ott lángolt a költő hatalmas
vágya a mindenség és a sokszínű élet után. Saját vérének
lüktetése olvadt át a természet szívének dobogásába, innen
a nagy harmónia: ő és a természet megértik egymást. Ismerőse a nevető északi csillag (II. 395.), ismerőse minden madár, bánatában vele sírnak, vele zokognak (II. 334.), vele
sóhajt a hideg esti szél is. 14 Ezért ajánlja esztétikájának egyetlen főparancsa mindenkinek:
14

Brisits, i. m . 124. v e r s .

Vörösmarty

természetszemlélete.

5

A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél.
(Cím nélkül, I. 231. L)

Ő forgatta, nagyon sokszor forgatta s éneket mondott
minden lapjához:
Énekeket mondott a késő napnak, az ékes
Hajnal arany hajszálainak, a csillagi fénynek,
És a fellegek alól kijövő szép hold sugarának.
(Zalán

futása,

II. 16.)

Ég, föld lebegtek a dalok árjain;
Feltűnt az élet s minden alakjai.
(Berzsenyi

emléke.)
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