
VÖRÖSMARTY ÉS HORATIUS. 
(Első közlemény.) 

1. 
Vörösmarty-irodalműnk Gyulai Pál klasszikus életrajzától 

a legújabb, elevenebben munkáló kutatásokig együttesen sem 
mondható gazdagnak. Sok részletkérdés még földolgozásra vár, 
s ezek érdekesebbjei közé tartozik költői elindulásának képe. 
Amióta Brisits Frigyes megtalálta és kiadta a költő első szárny
próbálgatásait1, gondosabban kell mintáit szemügyre vennünk, 
hogy fejlődésének irányvonalait helyesen lássuk. Legfőképen 
arra a költőre gondolunk, akinek talán a. legelenevebb kap
csolata volt századokon át a magyar lírai költészettel: Hora-
tiusra. Nem csoda, hogy Vörösmarty ifjúkori verseinek egész sora 
fűződik Róma nagy költőjéhez : a deákosok kísérletei óta alig 
volt valaki, aki kivonhatta magát Horatius szertesugárzó 
hatása alól. Irodalmunk vezéregyénisége, Kazinczy, poétikai 
elvei miatt nem győzte eléggé csodálni az antik költőt.3 Körü
lötte és távol tőle költőink legtöbbje szívesen elidőz Horatiusszal 
és tőle tanulnak életszemléletet. V örösmartyban lobbant fel 
talán utoljára a csodálat lángja Horatius iránt ; az utána 
lelohadt ugyan, de parázsló hamuként ott izzik később is 
nagyjaink műveiben. 

A horatiusi emlékek nyomait járva Vörösmarty költészeté
ben, különösen ifjúkori verseiben, keveset tennénk, ha meg
elégednénk annak a megállapításával, hogy Vörösmarty ismerte 
és első útravalóul magával vitte az antik vatest, sokat kapott 
tőle Ösztönzésül ifjúkori alkotásainak első lendületéhez. Ada
tok és egyezések mennél pontosabb kifürkészésének csak úgy 
van értéke, ha költészetének egész világában is rábukkanunk 
horatiusi emlékekre. 

Nehéz Vörösmartynál minden kívülről kapott élmény, 
költői és olvasmányi ihletforrás lendítőerejének felmutatása, 
mert vannak időfeletti, örök emberi érzések, melyek 2000 éven 
túl és azután is teljesen azonosok lehetnek. Még nehezebb, 
mert Vörösmartynak valóban hihetetlenül gazdag és ragyogó 
költői képzeletével állunk szemben. A másokban is izzó, legben
sőbb élményeket teremtő és formáló képzeletévei mind magába 

1 Brisits Frigyes : Vörösmarty Mihály kiadatlan költeményei. Évszám 
nélkül. 2 V. ö. Beöthy Zsolt: Romemlékek. 1923. Horatius és Kazinczy 
L. még: Gzeiczel János: Horatius és Kazinczy. EPhK. XXXÏÏI. 668. s k. 1. 
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tudta olvasztani. Erre mutatott rá Brisits Frigyes, aki Vörös
marty képzeletvilágát elemző tanulmányában azt mondja: «Min
denkiből, aki hatott rá, Vörösmartyban volt valami.»1 Ezért 
nehéz, legkivált ifjúkori műveiben, szétválasztani az idegen és 
maga termetté elemeket. «Nincs még egy magyar költő — írja 
tovább Brisits — akinek képzelete annyira lenyűgözően és 
félelmetesen anyagi hatalmat képviselne, aki az emlékek és 
közvetlen benyomások adatai fölé saját magából annyira 
merészen, szenvedélyesen és mégis mindig a gondolat dinami
kájának értelmi hevével is egyúttal olyan önálló hangkép
világot teremtett volna, mint Vörösmarty Mihály.» Erre az 
-értelmi mozzanatra a későbbiek során majd még visszatérünk, 
mert benne Vörösmarty egy sajátos költői, lelki vonását véljük 
felismerni. 

Mindebből azt gondolhatnók, hogy Vörösmartynak Hora
tiusszal való összevetése nem visz bennünket a költőnek csak 
kevéssel is teljesebb megismeréséhez. A valóság azonban nem 
•ez. Költőnk ifjúkori munkáiban, amelyeket Gyulai csekély 
értékű kísérleteknek nevez,2 annyi a Horatiusra emlékeztető 
gondolat, sőt nem egyszer pontosan egyező gondolatmenet, 
annyi a hasonló forma (verssor, kifejezési mód), hogy ezek 
lépten-nyomon más irányba terelik elképzelésünket. Eddig is 
tudtuk, hogy a diák Vörösmarty első jobb olvasmányai Ver
gilius Aeneise és Eclogái, Ovidius, és mint újabban kiderült, 
Claudianus és Horatius levelei és némely ódái voltak.3 Már 
ez is meggondolásra késztet, de Waldapfel Imre tanulmánya* 
is hangsúlyozza : «Utolsó nagy költőnk, ki e horatianizmus 
hagyományain nevelkedik, Vörösmarty Mihály. Első korsza
kánakódaköltészetetele van Horatius-reminiszcenciákkal, fiatal
kori versei között több Horatius-fordítás is van. Hangpróbál
gatások igaz, de egy Vörösmarty próbálja meg bennük a latin-
fegyelmü magyar nyelv akusztikáját.» Tudjuk azt is, hogy 
Vörösmarty édesapjának könyvtárában megvolt Horatius, Cicero, 
de Vergilius is,6 akit költőnk — amint maga írja6 — Baróti 
Szabó Dávid fordításában pesti diákéveiben ismert meg és, 
úgylátszik, nagyon meg is kedvelt. Az ifjúkori költemények 
nem egy darabjában többször híven utánozza az Eclogák gon
dolatmenetét, sőt többször a neveket is átveszi.7 Végül figye
lemmel kell arra is lennünk, amit Brisits mond a zsengék 

1 Brisits F. Vörösmarty képzeletalkata. Bp. Szemle, 1928. 208. és 232.1. 
2 Gyulai : Vörösmarty életrajza. 1864. XXXVIII. 1. 
3 Összes munkái. (A továbbiakban Ö. M.) 1885. VIII. 385.1. és Császár 

Zoltán adaléka IK. 1939. 68. 1. 
4 Kerényi—Waldapfel : Horatius noster. 1936. 165. s k. 1. 
6 Gyulai: Vörösmarty életrajza, VI. 1. 
« Ö. M. VIII. 385. 1. 
7 Szerb Antal : Vörösmarty-tanulmányok. Minerva. 1930. 200. s k. 1. 
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kiadásának előszavában: «A fiatal Vörösmarty Mihály első-
formai nevelője maga a tanítási terv, a Matio Edueationis. 
Nem lehet elgondolni, hogy ez a tanterv, mely a latin stílus-
tanításával az esztétikai célt is oly tudatosan szándékolta, s 
mely a tehetségek egyéni irányának kifejlesztésére is oly 
tervszerűen gondolt, a formai alakítás minden hatása nélkül 
engedte volna • eltűnni Vörösmarty Mihály tehetségének, ha 
még magára nem is ébredt, de mindenesetre már fogékony 
irányát. Mutatják ezt azok a latin versei, melyek Vörömarty 
Mihálynak nemcsak a latin mértékre rámintázó erejét bizo
nyítják, hanem egyúttal ritmikai bizonyosságát, mondhatni 
szabadságát is.»1 Ez a megállapítás a mi szempontunkból 
azért fontos, mert nyilvánvaló, hogy az iskolában megismer^-
kedett a római klasszikusokkal, másrészt Babits-csal egyezően2 

megállapítja, hogy olvasmányai formákat adtak neki: ez volt 
számára a legfontosabb. Mintáihoz még nem ad magából semmit,, 
vagy csak elenyészően keveset. 

I t t azonban egy lépéssel tovább kell mennünk. Babits és 
Brisits csak azért emelik ki Vörösmarty költői fejlődésének 
rajzában első olvasmányait, mert azok formaérzékének nevelői-
voltak. Ennek azonban nagyobb jelentősége van. 

A formai hatásnak minden költőre nevelő értéke van; 
csiszolódik, finomodik, többoldalúvá lesz művészi kifejező 
képessége. Vele együtt azonban tárgyköre is bővülhet. A forma 
nem egyszer magával hozza a tartalmat. Bizonyos formák 
megkövetelik maguk számára a megfelelő tartalmat és meg
fordítva.8 De egy másik körülményt is figyelembe kell ven- ' 
nünk. Minden alkotóművész ifjúkorának, az ú. n. kísérleti 
éveknek, részletes ismerete hozzátartozik a művész fejlődésének 
megértéséhez. Ez azon a psychologiai " tényen alapszik, hogy 
az ember legelső benyomásai igen élénk nyomokat hagynak 
a tudattalanban és alkalmasak arra, hogy bármikor felidéződ
jenek. Áll ez különösen a gyermekkorra, de ugyanígy állhat 
egy művész elindulásának idejére is, mert sajátos működési 
területén első mintái teszik legelső benyomásait. Vörösmarty 
ifjúkori mintái nemcsak forma szempontjából voltak értékesek, 
költőnk számára, hanem legalább is alkalmasak voltak rá, 
hogy líráját gondolatokkal termékenyítsék. Kétségtelen, hoyry 
Vörösmarty elsősorban az antik klasszikus formát becsülte 
nagyra, azt szerette meg Horatius költeményeiben is, de kísér
letei azt bizonyítják, hogy a tartalom, bár öntudatlanul i s 

1 Kiadatlan költemények, 15. 1. 2 Babits Mihály: Irodalmi problémák. 102. I. 
8 így pl. nemcsak hagyomány eredménye volt, hogy hőskölteményt 

hexameterben írták : e forma ritmikai sajátságai és erőteljes férfiassága. 
különösen alkalmassá tették az eposzra. 
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mélyen lelkébe vésődött. Költészete megindulásakor szinte 
kereste a formához a tartalmat, szándékosan igyekezett a 
kettőt harmóniába olvasztani, s ez eleinte nehezen sikerült: 
első munkáiban a legváltozatosabb formák ellenére a tartalom 
tipikus.1 Mennyire tudatában volt maga is, hogy küzdenie 
kell a tartalomért, amely a formának megfelel, mutatja egyik 
zsengéje (Kiadatlan holt. 48. sz.): 

Semmire sem mehetünk, ha csak andalgólag emeljük 
Tollúnkat, kedvünk, tárgyunk sincs verseket írni. 
így tehetetlen volt elmém, késtette nagyokra 
Vágyó indulatom, mikoron tárgy nem vala, melyre 
Kénye szerént szedné érzésit rendbe, ez okból 
Kezdettem tűnődésem versekbe foglalni. 
Múlik üdőm hasznos munkában, nem töröm annyit 
Válogató elmém a tárgy sokféle nemében. 

íme a kezdő Vörösmarty vallomása alkotásmódjáról. Pana
szolja, hogy nincsen «indulatának» megfelelő tárgya, s elméje 
tehetetlen. Híven tükrözik ezt az állapotot kéziratai, amelyek 
tele vannak törlésekkel, javításokkal.2 Erre a jelenségre 
céloztunk akkor, amikor megállapítottuk, hogy Vörösmarty 
költészete az értelem útján indult el. A forma nem született 
a tartalommal, keresnie kellett, erőfeszítéssel kellett meg
ragadni a tárgyat. Ezért gondolati ízűek ifjúkori költeményei, 
és alig-alig illik a versmértékhez a tartalom. Később is mindig 
van benne bizonyos hajlam az elmélkedésre, reflexióra. «Vörös
martynak — írja Beöthy Zsolt3 -— nagy és ri tka adománya, 
hogy reflexiói mind az érzés fészkéből az érzelem szárnyán 
emelkednek. Elmélkedő költőt, ki annyira képzeltetni és érez
tetni tudná, amit gondol, kinek reflexióit hangulat és phan-
tasia ilyen erővel hatná át, alig ismerünk.» Csakhogy ez a 
kifejlett, ízig-vérig lirikus Vörösmarty; kezdő éveiben ezt a 
csodálatos átszövődést még hiába keressük. Nem egyoldalú 
félreismerés tehát, ha elindulását nem érzelmi és gazdag kép
zeletvilágában, hanem az értelem munkájában keressük. 

E témakeresésben minden nyom annál inkább a filozófus
költőhöz, Horatiushoz vezette, mert maga is filozofáló hajlamú 
volt. Ifjúkorának kedves költői maguk is Horatiuson nevelked
tek. Ilyenek voltak Édes Gergely, Virág4 és főleg Berzsenyi. így 
i tatódnak át ifjúkori kísérLetei Horatius gondolataival, böl
cselkedő reflexióival. Egyszersmind ez magyarázza meg azt a 
látszólagos paradoxont is, hogy az ifjú Vörösmarty mennyire 
rokon az öreg Vörösmartyval, milyen közel vannak egymáshoz, 
pedig mérhetetlen távolság választja szét őket. A kísérleti 
4vek idejében — a Zalán futása megírásáig — és élete utolsó 

•» 
1 Kiadatlan költemények, 13. 1. 
2 ü. o. 11. 1. — s id. mü. I. 199. 1. — 4 Ö. M. VIII. S85. 1. 
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korszakában elsősorban lírikus, s utolsó időszakában meglepő 
módon bukkannak fel ifjúkorának gondolatai, újra előkerülnek 
első filozófiai emlékei. Természetesen ekkor már egészen máskép 
zeng lantja. Az a felemásság, amelyet kezdő verseiben tapasz
talunk, megszűnt. Kibontakozott csodás tehetsége, gondolatai 
teljesen hozzá simulnak a formához. 

Ezekkel a szempontokkal indulunk el Vörösmarty ifjúkori 
költeményeiben Horatius nyomait kutatni. Ezzel is jobban 
hozzá akarunk férkőzni lelkéhez, költői egyéniségének és fej
lődésének alapos megismeréséhez. Nem esztétikai értékelésre 
törekszünk, hanem a tényekből összefüggéseket igyekszünk 
megismerni, félrevezető belemagyarázás nélkül, a nagy magyar 
géniusz teljesebb megismerésére. 

2. 
Lássuk tehát részletesen most már azokat a költeményeket 

egyenként, amelyeket egészen bizonyosan Horatius ihletett. Két 
csoportra küLönítve tekintem át költészetét, mégpedig tárgyuk 
szerint választva szét a Horatiusszal kapcsolatos verseit. Az 
egyikbe tartoznak a mulandóság gondolatát, a másikba a sze
relem érzését értékesítő versek. 

Mulandóság. . . az élet e l repül . . . — ez a legállandóbb 
horatiusi gondolat minduntalan ott kísért az egészen kezdő 
Vörösmartynál és majdnem mindig az antik költő világából. 

Nézzed, Barátom, mint halad el korunk, 
Mint múlnak el, nézd a siető napok. 
Bármilly enyelgő vígassággal 
Voltak azok, jelesítve, futnak. 

És elragadják a vígasságot is 
Magokkal, a mint vissza nem áradoz 
A víz, ha elfolyt, úgy az élet 
Elhaladóit kora vissza nem tér. 

(Kiadatí. költ. 71. s 2.) 

Lehetetlen észre nem venni első pillanatra Horatius példáját. 
Első sora egészen a Postumus-óda hangján szól: «Eheu fugaces, 
Postume, Postume, Labuntur anni ..» (II. 14.) 

Továbbra is Horatius gondolatait énekli : az elmúlás fájó 
gondolatát. Még nem tudja legmélyén megragadni a gondolatot 
— hiszen nem lelkéből fakad, minta után dolgozik — nincsen 
olyan egységes hangulata a versnek, mint pl. e korból való 
egyéb költeményeinek. Még erősen eklektikus; kiválogatja 
azokat a gondolatokat, amelyeket lelkével rokonnak érez. Indí
tékai azonban későbbi költészetében is ismételten visszatérnek. 

Míg Horatius a ránk kikerülhetetlen végzetként váró halál 
valóságából arra a következtetésre jut, hogy az véget vetvén 
minden gyönyörnek, a Múzsa-paphoz illő módon megfoghatja 
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a korsó fülét : add ig Vörösmar ty ifjúkori műveiben ez a moz
z a n a t nagyon r i t k á n és akko r is l e tompí tva j e l en ik meg. E 
h e l y e t t az öregkor v igaszául n é h a a t udás t érzi , amelyet m á r 
i f júkorunkban g y ű j t e n i kell , máskor a ké te sé r t ékű szerencsét 
ü l t e t i he lyére . í g y fejeződik be ez a kö l t eménye is : 

Csendünk mulandó, bár mi elégedést 
Ajánl szerencsénk, mert sima talpain 
Mint jött, viszont elhagyhat, a mint 
Nagyra emelt, megalázhat ismét. 

í m e a szerencse, a F o r t u n a , nevezetes gondolata , amely a 
m a g y a r i rodalomban a ba rá t s ág ind í t ékáva l e g y ü t t a ba rokk 
v i l á g ó ta n a g y szerepet j á t sz ik , 1 sz in te k ö z h e l y a kor kö l té 
szetében. Nem tudjuk , de nem is fontos pontosan megmondanunk , 
honnan ve t t e Vörösmar ty közvet lenül a gondolatot . A legvaló
színűbb, hogy Berzsenyiné l t a l á lkozo t t vele.2 (V. ö. A magya
rokhoz, és a kiadatl. költ 8 1 . sz.) Mindenesetre a szerencse a 
b a r á t s á g gondola táva l e g y ü t t a n t i k h a g y o m á n y a m a g y a r 
köl tészetben. 8 

A Szonett egy barátomhoz c. k ö l t e m é n y t is u g y a n e z a 
Hora t ius -óda i h l e t t e : e g y - e g y sora és egész gondola tmene te 
e lárul ja forrását . A z elmúlás , a k incsek h iábava lósága , a mind
n y á j u n k r a váró s ír sötét képe t ű n i k elénk. Érdekessége, h o g y 
h a l v á n y a n feldereng benne az ep ikureus filozófia elve : élj 
mér ték le tesen az é lvezetekkel . 

Oh hát 1 Evezzünk a világ porán 
Bátran, barátom! míg el nem borítnak 
Gyászai a fényt elűző sírnak.- (Kiadati m t 89. sz.> 

Még szembeszökőbb a ho ra t i u s i gondola t a h a r m a d i k versszak 
k é t sorában : 

A kellem tőlünk akkor elmarad, 
Ráncok barázdát vájnak bús arcunkon . . , 

Sz in te szószerint egyez ik Hora t iu s ódá jáva l : 

nec pietas moram 
Rugis et inBtanti senectae 

Adferet indomitaeque morti. (II. 14.) 

E z t a gondola to t vá l toga t ja a kö l t emény többféleképen. Tovább 
azt mond ja : nem v id í t a k incs sem, minden t i t t ke l l h a g y n i . 

11 V. ö. Lengyel Dénes: A szerencse a régi magyar költészetben. 
Műhely. 1938. 70. s k. 1. 

s Lehetett persze Faludi is mintája: mindkettő korai olvasmánya volt. 
Több olyan költemény van a Brisits-kötetben, amelyet Faluditól másolt le, 
de van Berzsenyi-részlet is. 

8 Érdemes volna kikutatni a barátság indítékának eredetét és elő
fordulásait irodalmunkban. Ez is antik eredetű. Faludi, Berzsenyi, Kisfaludy 
Sándor költészete tele van ezzel a motívummal, de másutt is meglelhetjük. 
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De vigasztalásul megmarad' «bús vedrünk záráig», amit szor
galommal szereztünk lelkünk számára. 

A horatiusi életbölcseség egyik főjellemvonása az aurea 
mediocritas. A stoikus és epikureus filozófia főszabálya a 
nyugalom, de mindegyik más módon és más célból követeli 
meg. A Licinius-ódán kívül (II. 10.) — hogy c s a k a legismer
tebbeket említsük — evvel a problémával foglalkozik a Del-
liushoz írott dal is. (II. 3.) Ez az életelv nemcsak azt hirdeti, 
hogy nem szabad túlzásba vinni a dolgokat, tartózkodni kell 
a szélsőségektől, hanem arra is figyelmeztet, hogy balsorsban 
reméljük a jobbat, ha pedig jól megy sorunk, ne tévesszük 
szem elől a mértékletességet, mert bármikor ránkköszönthet a 
balsors : 

Sper.at infestis, metuit secundis 
Alteram sortéra bene praeparatum 
Pectus. (II. 10.) 

Ez t a ; gondolatot ragadja meg Vörösmarty egyik ifjúkori 
kísérletében. Még gyermek vagy, «az arany ifjúság útján» 
indulsz, de vigyázz: 

Készülj, oh nyomorult ! Készülj vénségre hanyatló 
Napjaid eltűrni, s mindenkor boldogul élni ! 

Kíméld erődet, hogy sokáig élhess : «Boldog létedben készülj 
balsorsra, barátom !» {Kiadaű, Mit. Iá. sz.) Végkövetkeztetése 
ismét az, amit már említettünk : becsüld a tudományt, mert 
az hasznodra lesz «gyenge korodban». Hamar elhullanak az 
ifjúság virágai, eljár az idő, s ismét beköszönt a balsors az 
öregség és gyengeség képében. 

Ugyanígy az élet rövidségén elmélkedik egy Pesten készült 
zsengéje, amelyben az emberéletet szinte tüneményes gyorsa
sággal elmúló időnek nevezi. 

Eltünk hiúság talpain alkotott 
Báj-tüneménnyel játszani láttatik, 
Ha minden éveknek, napoknak 
S tüneteit, szomorún tekéntjük. 

Ennek a versszaknak van egy változata, amelyet költőnk át
húzott, mert alighanem hasonlónak találta más költeményeihez. 
A törölt szöveg így hangzik: 

Ifjú életünk kornak gyenge virágai 
Amint egyébb akármelly életidő rövid 
Tulajdon 

Mily sajnálkozva elmélkedik a mulandóság miatt! Horatius nem 
egyszer panaszolja az irigy időt, amely mindent magával visz. 

Levis Juventus fugifc retro et decor, arida 
Pell ente lascivos amores 
Canitie (II. 11.) 
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Ugyanezt panaszolja az előbbi költeményben az ifjú Vörösmarty. 
Képei ugyanazok, vagy legalábbis sokban egyeznek Horatius 
hasonlataival. 

A rövid életet akarja kihasználni Horatius, amikor így oktatja 
Leuconoet: «dum loquimur, fugerit invída Aetas: earpe diem, 
quam minimum credula postero». (I. 11.) I t t is szembetűnő az 
a jelenség, hogy Vörösmarty sohasem vonja le azt a követ
keztetést, amelyet Horatius : carpe diem. Ebben bizonyára szerepe 
van vallásos nevelésének is, ami a zsengékben még jól érez
hető. Csupán egy költeménye van, pesti diákéveiből, amelyben 
megközelíti a carpe diem elvét ; de a hangsúly ebben is másutt 
van: használjuk okosan fiatalságunkat. 

Egy tavasz van csak rövid életünkben, 
Elvirít gyorsan, s ha gyümölcstelen volt, 
A komor tél száll, megelőzve nyárt, őszt, 

Gyáva fejünkre. 
(Eiadatl. költ. 92. sz.) 

A költemény alatt jegyzet hívja fel a figyelmet Horatius 
híres költeményére, a Dellius-ódára. (II. 3.) Vörösmarty versén 
al ig lehet észrevenni, hogy átdolgozása az említett költemény
nek, pedig gondolatmenete Horatiust követi. Ezúttal így éne
kel az élvezetről : 

Gondosan vígadj, kiszabott határig 
Vidd az indulat hevesen csapongó 
Lángjait, búval ne meríts ki lelkes 

Képzetíd árját. 
Még ez a viszonylag legfeltűnőbb és legélesebb kifejezés is 
igen óvatosan kerülgeti a gondolatot. Alapjában véve az aurea 
mediocritas elvének megéneklése ez is, de mintha fontosabbnak 
tar taná az ifjú költő a maga véleményét és erkölcsi beállí
tottságát. «Feselő» korod "tehetségét gondosan ápold, hogy 
komorság ne lepjen meg. í gy életed céltudatos, aígj jeles 
pályád lesz.» Megkapóan foglalja össze az utolsó versszak a 
Dellius-ódát és általában e gondolat értelmét. Meg kell halnod, 
csendül ki i t t is a végakkord, egy célra tartunk mindnyájan. 

S a tavasz tüntén nyaradat derítve 
Boldogan tölthetd lefolyó üdödet, 
Míg utóbb őszült fejed érdemekkel 

Télre hanyatlik. 
Ez a költemény annyira át van egyéniesítve, mint talán alig 
más ifjúkori átdolgozása. Próbál új gondolatot vinni belé, s 
ez meglepően sikerül is. Mindenesetre i t t már olyan képekkel 
találkozunk, amelyek későbbi költészetében is gyakran sze
replő kifejezések. Ilyen pl. a sokat sejtető és hangulatos költői 
kép: «fejed télre hanyatlik.» Később, a Zalán futasahwa is 
kedves kifejezése az elhanyatló élet, az örök éjbe hanyatlás. 
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Az «életüdő» e szomorú korlátait megkísérli néha áttörni. 
A szerény diákköltő kiről írhatná inkább azt, hogy nem fogja 
az enyészet elnyelni, mint tanáráról? Hiszen — amint eddig 
is lát tuk — a tudomány az a hatalom, amely győztesen 
emelkedik az elmúlás fölé. Csak természetes, hogy a tudomány 
apostolának jósolja a halhatatlanságot. Hát még, aki a magyar 
nyelv kincseit gyűjtögeti és terjeszti! így szentel egy költe
ményt Czinke Ferencnek, Révai utódának, akit Vörösmarty, 
mint ez a vers (Kiadatl. Mit. 85. sz.) is bizonyítja, eleinte 
igen szeretett.1 

Ah Czinke ! téged érdekel ez, jeles 
Magyar ! Tanítónk e rebegő dalot 
Fogadd kezemből. — Egy tanítvány 
Hálaadón magyaráz utánad. 

Ebben a versében még örök hírt jósol Czinkének. Néhány 
sora az Exegi monumentum hangján szól az ünnepelthez. Első 
versszakában a nemes szív munkájáról beszél, amely nem vár 
hiú bért, s csak a késő századok adják meg munkája bérét. 
E szólamokban Berzsenyi hangzik. Majd így folytatja: 

...éltét nem borítja 
A komor éj rideg alkonyával... 

.. .Az ösz idő 
Nem képes áztat megtagadni, 
A mire érdemeid jutottak. 

Különös módon kavarog itten a mulandóság és halhatatlanság 
korrelativ fogalma. Ilyenképen jósolta meg magának Horatius r 
majd két évezreddel előbb, soha el nem múló hírnevét, dicső
ségét. Emléket állított magának, amit 

non aquilo inpotens 
' Possit diruere aut mnumerabilis 
Annorum series et fuga temporum. 
Non omnis moriar, multaque pars mei 
Vitabit Libitinam: usque ego postera 
Crescam laude recens . .. 

Ez a költemény is példája annak, hogyan ötlenek elő köl
tőnkben minduntalan Horatius gondolatai. Alakítja ugyan 
néha mondanivalóját, de érzelmei tipikusak, hiszen az értelem 
talajából sarjadnak elő. 

A Szonett egy barátomhoz hangulatához csatlakozik egy 
újabb ifjúkori költemény, amely a mértékletes vígadást és a 
mulandóság gondolatát állítja egymás mellé : 

Míg meg nem komorult éltednek napjait éled 
A boldog vigaság ártatlan édjei közt, 

Üzd el a bánathozó habozásaid féktelen árját. 
(Kiadatl. költ. 32. sz.) 

1 Vörösmarty véleménye később tudvalevőleg alaposan megváltozott.. 
V. ö. Ö. M. VIII. 14. 1. 
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De it t megszólal a tisztalelkü fiatal poéta : bűnös társaid 
nyomait ne kövesd, mert csalfa játékba kezdesz, Circe poharai 
azok. Ügy kell tölteni a fiatalság éveit, hogy azok az öregség 
vigaszául szolgáljanak. 

Majd ha korod lefolyand, s őszült hajfürtjeid aggott 
Vén fejedet befödik,-« végre hanyatlik erőd, 

Majd ha fagyos vénség megtörvén termeted ékét, 
Dísztelen arczodnak ránczait összeszedi. 

Ámde ha jól töltötted elmúlt éveidet, sokat forogván a tudó-
mány ölén, boldogan tekinthetsz vissza az elmúlt időre. 

Ez a gondolat — a tudomány adta vígasz — amint láttuk, 
gyakran visszatérő indíték a fiatal Vörösmartynak Szinte 
tudatosan szegezi szembe mindig, vagy legalább is majdnem 
mindig, a horatiusi carpe diemmel. Bizonyság a mellett, hogy 
az értelem még túlteng a költői ihletben. Az ifjú tele van 
az élet és munka szeretetével, határtalanul bízik a tudomány 
erejében, amint általában a felvilágosodás kora és az egész 
XIX. század bízott. Olvasmányai minduntalan rádöbbentik az 
elmúlás kikerülhetetlen bizonyosságára, érzi is, hogy valami 
végzetesen nagyjelentőségű valóságról van szó, de teljes egé
szében még nem hatja át. Sokat foglalkozik ezzel a gondo
lattal, de az értelem, a munka lebírja még. Ez a lelkiállapot 
tükröződik egy 1822-ben Egyedhez írt levelében: 

«Én sem vagyok végképen henye sok féle foglalatosságaim között: elő
fogom néha félbemaradt verseimet, noha hol ez, hol amaz szegi kedvemet, ,de 
teszek, amennyit tehetek, s ennél többet, úgy tartom, senki «sem kíván. így 
élek s andalgók a gyönyörű tájon, mely csöndes Örömü lelkemmel éppen 
megegyez. Munkára virradok, azzal nyugszom el, szünetem igen bevés. Ha 
fogynak dolgaim, ujakat keresek, mert ezek elszórják némely aggodalmaimat. 
Csüggesztő kedvetlenség ritkán hat szivemre, mert tudok bízni jó Istenben 
s amíg ez így marad, nem- tartok semmitől.»1 

A férfikorába lépő Vörösmarty vallomása. Jellemző, hogy 
aggodalmait a munka oszlatja el. A csüggesztő kedvetlenség 
azonban már fel-felbukkan, de még elfojtja a vallás vigasza. 
Erről az útról pár év múlva letér majd Vörösmarty, s ekkor 
marad vígasz nélkül, mert a tudomány kevésnek fog bizo
nyulni. Ebből a gyökérből bontakozik ki majd az a keserű 
pesszimizmus, amelyet nemsokára fokoz Etelka fájó emléke 
— a tudomány mellett a szerelem csődje — s hamarosan a 
Csongor és Tünde három vándorában éri el tetőpontját. 

Egy ilyen perc, amelyben a tudomány vigaszát nem 
érezte, szülhette azt a költeményt, amelynek címe Âz élei 
időről. Múlnak az esztendők, Postumusom — mondaná Hora
tius — s még élni kíván szívünk, máris: «Megrettenti halál, 

Czapáry László : Vörösmarty emlékkönyve. Székesfehérvár, 1900.167.1. 
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melly is körülötte forog már.» (Kiadatl. leölt. 3. sz.) Lemondó 
sóhajtással fejezi be a kis költeményt: 

Eddig az éle tüdő, és mint buborék a vizekben 
Úgy elenyész', s vége nem sok üdöre kerül. 

Milyen egyenes út vezet ettől a zsengétől ahhoz a köl
teményhez, amely egyik legnagyobbszerű alkotása, az Utóhang 
Cserhalomhoz. A halom még állni fog hosszú időkig, de aki 
megdalolta elenyész. 

A ki rövid pályát futván, a szárnyas idővel 
Feljőve és az eget s a földnek zsenge virágit — 
Mert mi egy életidő ? — megnézé, s elvesze köztük. 

Mennyire azonos a két költemény hangja ! Hogy mennyi a 
különbség a két költemény megírásának ideje között, nem 
tudjak pontosan. Az Utóhangot 1825-ben írta, az előbbit 1821 
előtt.1 Feltűnő, mily gyakori kifejezése az életidő. Ez egyike 
a legvörösmartyasabb szavaknak, igazi mély tartalommal, 
mögötte egész életfölfogás húzódik meg. I t t már messze 
jár iskolás példáitól, ezt már a magáratalált költő énekli, de 
a gondolat ugyanaz, amelyet ifjúságában szívott magába. Ebben 
pedig, lá t tuk Horatius szerepét. 

í g y érkezünk a legmegrázóbb elmélkedések egyikéhez, 
amely Vörösmartyt annyira lesújtotta. Az elmúlás, az ember 
arasznyi mivolta, a kicsiség tragikus magára ébredése keseríti 
meg a Csongor és Tünde légkörét- Az ötödik felvonásban 
tompán zuhog ránk az Ej monológja: 

Az ember feljő 
De ifjúsága gyorsan elmúlik 
Erőtlen, aggott egykét nyár után 
S már nincs, mint nem volt, mint a légy fia. 

Kell-e ennél sötétebb elképzelés, lesújtóbb vélemény az emberről, 
a teremtés koronájáról, mint a légyhez mérni létét ? Tiszavirág 
az emberi élet, s^u-áptot vagyunk, énekli a görög tragikus.3 

Ez a létszemlélet, amely észreveszi, hogy az élet a halál 
csírája. Ilyen mélyen ritkán énekelt magyar költő az elmú
lásról. Valóban: ifjúságától kezdve sokszor érezzük költemé
nyeiben ezt a fájó gondolatot.8 

«De jaj csak így jár minden az ég alatt» — énekli Berzsenyi. 

CSER LÁSZLÓ 

1 Az ifjúkori zsengék kronológiájára nézve 1. Brisits id. mű, 12. 1. 
Számunkra elég Brisitsnek az a megállapítása, hogy a költemények 
záróéve 1821. 

2 Ai8ehylos: Ifpojj,7)íkuc SEU^WTT];, 546. sor. 
3 E rövid összefoglalásban nem merítettük ki az anyagot, egyrészt 

mivel többszőr megírták már, másrészt pedig csak ennek az indítéknak gyöke
reit óhajtottuk felkutatni s ezért nagyrészt ifjúkori munkáit tartottuk szem előtt. 


