
  

Vörösmarty Marót bán-ja: egy klasszikus bosszúdráma 
 
Vörösmarty drámaírói tevékenysége 
 

Amikor a mindenkori irodalomtörténet-írás számba veszi Vörösmarty drámai műveit, 
a kutatók többnyire megegyeznek abban, hogy – az életmű csúcsaként számon tartott Csongor 
és Tündé-t nem számítva – ezek az alkotások egy lelkes, hazafias buzgalomtól hajtott, 
kétségtelen költői tehetséggel megáldott, ámde alapvetően gyenge drámaíró termékei. 
Valóban számos hiba, ügyetlen megoldás található, akár a drámák szerkezetét, akár a szerző 
jellemzési technikáját vizsgáljuk. A színszerűség követelményének sem sikerül minden 
esetben megfelelniük. Ám nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a fiatal drámaíró első 
darabjait komoly színházi tapasztalatok nélkül, olyan körülmények között írta, amikor vajmi 
csekély reménye lehetett arra, hogy darabjait valaha színpadra állítva fogja látni. Első drámai 
kísérletei 1819-ből erednek – nem függetlenül Kisfaludy Károly hangos színpadi sikereitől – 
és már öt teljes, befejezett és nyomtatásban megjelent dráma1 szerzőjeként nézheti az 1833-
ban a Várszínházba érkező magyar színtársulat előadásait. További négy év telik el a Pesti 
Magyar Színház megnyitásáig – és Vörösmartynak ezekben az esztendőkben két újabb 
darabja2 kerül színpadra, valamint az új színház megnyitására is tőle kér prológot3 a színházi 
választmány. A Pesti Magyar Színház működésének első éveiben pedig még további három 
darabot4 ír, és csak 1844-ben hagy fel a drámaírással, vagyis mondhatjuk, hogy csaknem 
teljes pályafutását végigkísérte ez – az utókor részéről kevéssé értékelt – tevékenység. 
Ha a kronológiát, illetve a darabok témáját vesszük alapul, nagyjából három ciklusra lehetne 
osztani Vörösmarty drámaírói működését: az ifjúkori drámák és drámatöredékek adnák az 
első csoportot, a Csongor és Tünde lenne önmagában, amolyan vízválasztóként a második 
„csoport”, és mindaz, ami a Csongor után következik, a drámák harmadik csoportja. Az 
ifjúkori és az érettebb, színpadi sikereket is arató drámai művek közötti főbb különbséget a 
választott cselekmény valósághoz való viszonyában lehetne megjelölni. Míg ifjabb korában a 
szerző előszeretettel dolgozott fel (vagy kísérelt meg feldolgozni) valós történelmi 
eseményeket (Salamon király, Zsigmond, A bujdosók), úgy később, az 1830-as években 
felhagy a történelmi drámák írásával és történelmi díszletek közé helyezett, regényes, 
kalandos „áltörténelmi” darabok alkotásába kezd. Azért nevezhetjük így pl. a Vérnász, a 
Marót bán és Az áldozat c. darabokat, mert mindegyik egy konkrét, megjelölt történelmi 
időszakban játszódik, olykor hivatkoznak is a szereplők a korszak egyik-másik közismert 
eseményére vagy nevezetes alakjára, de a történelem már nem hömpölyög rá a drámában 
elbeszélt történetre, nem befolyásolja az író mondanivalóját, nem köti béklyóba a fantáziáját, 
inkább csak amolyan háttérdíszletként szolgál. 
Az „áltörténelmi” darabok jelentős fejlődést mutatnak a korai történelmi tragédiákhoz 
viszonyítva. Egyértelműen kiderül, hogy Vörösmartyra felszabadító erővel hatott a 
kötetlenebb téma és a francia romantikából átvett olyan elemek, mint a szenvedélyek 
plasztikus ábrázolása, a jellemek árnyalt rajza, a szélsőséges emberi indulatok és cselekvések 
bemutatása, valamint a fordulatos, meglepő történet festése5. Ezekben a drámákban sokkal 
nagyobb alkotói szabadságot tudhatott a magáénak, mint a történelem által szabott irányú 
tragédiák írásakor. A Vérnász, a Marót bán és Az áldozat cselekményének közös vonása, 
hogy a múltban elkövetett szörnyű bűnök, vagy múltbéli tragédiák most hirtelen napvilágra 
kerülve újabb bonyodalmak és tragikus események elindítójává válnak. 
 Tanulmányomban megkíséreltem számba venni a Marót bán szövegének olvasása 
során kibontakozó olyan elemeket, melyek a darabot – a tárgyalt korszakban igen népszerű – 
bosszúdrámává teszik; választ kerestem arra a kérdésre, vajon tekinthető-e főszemélynek 
(kivételesen) a darab női szereplője is; majd a drámában leírt szerelmi háromszög 
transzcendens, szakrális vonatkozásaira próbáltam rávilágítani; végezetül pedig 



  

megvizsgáltam, miképpen lehetséges, hogy – bár a kortársak és a későbbi elemzők is 
furcsállják – a szemünk előtt szörnyeteggé váló Marót bán nem bűnhődik, sőt. 
 
 
„Hol ember embert üldöz vad gyanánt” 
Marót bán – egy klasszikus bosszúdráma 
 
 Ahogy a Vérnász-ban a Sorsot, úgy a Marót bán szövegében a „boszú”-t emlegetik 
legalább ilyen gyakorisággal a dráma szereplői. Ha a Vérnász-t végzetdrámának nevezi az 
irodalomtörténet-írás, úgy a Marót bán-t bizonnyal megilleti a bosszúdráma elnevezés, hiszen 
itt már nem a véletlenek és a végzet, hanem a szélsőséges emberi szenvedélyek és a 
többirányú bosszútervek irányítják az eseményeket. A négy főszereplő életének alakulását 
teljes mértékben egymás bosszútervei befolyásolják, melyek gyakran keresztezik és olykor ki 
is oltják egymást. Erkölcsi vétkeket mindegyikük elkövet – ki hihetőbb, ki teljességgel 
képtelen módon, amint arról még szó esik később. A büntetés is eljön (majdnem) 
mindegyikük számára. Egyedül a címszereplő Marót bán tragikus összeomlását hiányolják a 
dráma elemzői6 – amire azonban a mű szövegének alapos ismeretében szintén találhatunk 
lehetséges magyarázatot. 

Mielőtt azonban részletesebb vizsgálat alá vennénk a darabbal kapcsolatban felmerülő 
problémákat, érdemes jobban megismerkednünk a cselekménnyel: történelmi háttér elé 
helyezett kitalált, regényes történetet olvashatunk, és egy régi tragédia merül fel megint a múlt 
homályából, hogy aztán a jelen eseményeit megzavarja. A kor a török háborúk ideje, játszódik 
„a tizenötödik század végén” – az író instrukciói szerint. A valós történelmi események nem 
kerülnek színpadra, ahogy valós személyek sem. A fő intrikus Haszán bég, egy elvetemült 
(kitalált) török vezér, s az ő 16 éve érlelődő bosszúja indítja el az eseményeket, amennyiben ő 
Marót, macsói bánon akar mindenáron revansot venni. Marót régen – csatában! - megölte 
Haszán apját és testvéreit, húgát afféle török rabnőként egyik szolgájához adta nőül. Haszán 
emiatt azóta is feni a fogát Marótra és bosszút forral ellene. Itt mindjárt érdemes megállni egy 
pillanatara és eltűnődni Marót bán „bűnén”. Az, hogy csatában ellenséges katonákat küld a 
túlvilágra, a korabeli magyar közgondolkodásban semmiképpen nem bűn, épp ellenkezőleg. A 
török rabnő férjhez adása egy szolgához szintén nem halálos vétek, legfeljebb a török 
hozzátartozók szemében – de sejthető, hogy a törökök épp így (vagy még rosszabbul) bántak 
a nekik foglyul esett magyar nőkkel. Fontos tehát mindjárt az elemzés kezdetekor leszögezni, 
hogy az az erkölcsi vétek, amit a címszereplő elkövet, és ami miatt később annyi bajt idéz 
saját, és családja fejére – valójában nem erkölcsi vétek. Csak Haszán szemszögéből nézve hat 
annak, de mivel ő egyértelműen gonosz, sötét, elvetemült figura, így ez a látásmód 
szükségképpen torz, a befogadó nem azonosul vele. Vagyis a címszereplő Marótnak nincs 
morális vétke a darab kezdetekor. 
A továbbiakban kiderül, hogy Haszán magánéleti síkon akarja Marótot tönkretenni: 16 évvel 
ezelőtt elraboltatta Iván nevű Öccsét, őt – Bod néven – afféle nőrabló martalóccá neveltette, 
és most az a terve, hogy Marót bán feddhetetlen erkölcsű nejét, Idát Boddal elraboltassa és 
háremébe hozassa. Ám a tervnek módosulnia kell, mert Bod beleszeret Idába és faképnél 
hagyja Haszánt; mert Haszán ráébred, hogy Marót bán büntetése nagyobb lehet, ha saját 
szemével győződik meg felesége hűtlenségéről; és mert – ezek után – maga Marót is 
bosszútervek kovácsolásába kezd Ida és Bod ellen. A teljes történethez hozzátartozik, hogy 
Bod is feneketlen gyűlöletet táplál – eleinte Haszán, majd Marót, utóbb megint Haszán ellen, 
hogy a török szolgák is acsarkodnak Bodra, hogy – Idát és az öreg várnagyot, Barrát 
leszámítva – minden szereplőt a többiek iránt érzett kegyetlen gyűlölet és bosszúvágy fűt. 
Ebben a kontextusban szimbolikus jelentőségűek Marótnak a hazafelé vezető úton mondott 



  

szavai, melyben a világ, a haza szomorú állapotáról monologizál, de ugyanúgy a dráma 
sajátos, zárt világára is asszociálhatunk szavai nyomán: 
 

„Az este közelget, a nap áldozik, / S a véres oltár, melynek meghajol 
A csalfa gyilkos ember lakta föld, / Hol ember embert üldöz vad gyanánt, 

S mohón előzve a halál kezét / Idő előtt sírboltot népesít.”7 
 
Ebben a darabban tehát nem a sors, a végzet, vagy isteni igazságszolgáltatás mér büntetést a 
vétkezőkre, hanem egymás számára eszelnek ki a szereplők kegyetlen büntetéseket – és a 
darab cselekménye valójában ezeknek a kieszelt büntetéseknek a végrehajtását meséli el. 
 Érdekes, hogy a szakirodalomban a főszereplő személyét illetően meglehetős 
ingadozás tapasztalható, tudniillik a három férfi főszemély-volta mellett egyaránt nyomós 
érvek szólnak, de hozzá kell tegyem, Ida oldalán is felsorakoztathatunk ilyen érveket. Gyulai8 
nemes egyszerűséggel Marótot tartja a főszemélynek, minthogy ő a darab címszereplője is, de 
Rakodczay Pál9 már vitába száll vele: szerinte Gyulai ebben a kérdésben (is) rövidlátónak 
bizonyult: hiszen az igazi drámai hős Bod, ugyanis – Rakodczay szerint - kellőképpen 
motivált jellemfejlődésen megy keresztül, és tragédiája is nagyobb, mint Maróté. Végül 
(amolyan harmadik pólusként) említhetjük Horváth János10 álláspontját, aki Haszánt mondja a 
főszemélynek, mert az ő furfangosan kiagyalt bosszúterve mozgatja az eseményeket és indítja 
cselekvésre a többi szereplőt. 
De talán nem túlzás azt állítani, hogy mindegyik teória meglehetősen ingatag lábakon áll: 
Haszán alig jelenik meg a színen, túlságosan a háttérben marad, amúgy is eltúlzott 
eszközökkel jellemzett, szokványos színpadi cselszövő, amolyan „sátán török” – ahogy Bod 
nevezi egy ízben, vagy még inkább „pokol kutyája” – Marót szerint. Marót bán, felesége 
hűtlenségét látva még az elvetemült Haszánon is túltesz a bosszú szinte kéjes tervezgetésében, 
gátat szabva ezzel annak, hogy a néző azonosuljon vele. Ráadásul „bukása” (ha nevezhetjük 
annak) nem tragikus, hiszen az összeomlásnak semmi jele nála, sőt: új életcélt tűz maga elé. 
Végezetül Bod pedig nem eléggé plasztikusan jellemzett alak ahhoz, hogy főszemély legyen, 
inkább a francia romantikus dráma kelléktárából átvett sablonfigura – már Gyulai is kiemeli 
hasonlatosságát Victor Hugo hőseihez11, akik rosszból jóvá válnak, megjavulnak az 
események hatása alatt. Ha tehát a darabban mindenképp főszereplőt keresünk, akár Idát is 
tekinthetjük annak – legalább annyi érv szólhat mellette is, mint a férfiak mellett. 
 
 
Ída, drága hölgy, (…) hozzád közel jobb és nemesb vagyok” 
 
A szerelem mint szakrális élmény 
 
 Ida alakjában az első igazi drámai hősnő került ki Vörösmarty tolla alól, ami – 
tekintve, hogy a darab 1838-ra készült el – kissé kései fellépésnek látszik. Ida olyan 
tulajdonságokkal és személyiségjegyekkel felruházott nőalak, amilyenhez hasonló korábban 
nemigen szerepelt a szerző drámai munkáiban. Önállóan dönt és cselekszik, érzelmeinek 
megváltozását – bár hosszas lelki tusa után – önmagának is beismeri. Pintér Kálmán a 
Vörösmarty nőalakjairól írott tanulmányában12 egy külön kategóriát állít fel Ida és A Salamon 
király Sophiája számára, mert – úgymond – ők azok a nők, akik kezébe a férfi sorsa letétetett. 
Sophia démona férjének és vesztét okozza, Ida pedig eljátssza férje szerelmét, így tönkreteszi 
mindkettejük boldogságát. Ida azonban több Sophiánál is, és nemcsak azért, mert 
rokonszenvvel van ábrázolva és szenvedésével kivívja a néző együttérzését. Ida életszerűbb 
más Vörösmarty-tragédiák hősnőinél, mert vívódik, dönt, hűtlenné válik, így végül saját 
hibájából következik be a bukása, nem a véletlen, külső események által. Alakjában a 



  

szenvedély és a kötelesség harcát meggyőzően festi Vörösmarty, s ráadásul Ida önmagát is 
reálisan látja: hosszas vívódás után ugyan, de mégis felvállalja végzetes szerelmét Bod iránt. 
Megtérése is motivált, hihető, hogy megbánta bűneit, amikor férje előtt térdepel és tőle kéri a 
megváltó halált. Ida mindent feláldozott a szerelméért, végül önmagát is, és halála annál 
felemelőbb, mivel épp annak a férfinak (Bod) kezétől esik el, aki miatt vétkezett. Halála előtt 
imádkozik, és ekkor már azzal is tisztában van, hogy férje kész lett volna megbocsátani neki, 
hisz az utolsó pillanatban Marót ismét magát ajánlotta a töröknek Ida helyett. Az asszony 
tehát önmagával és a világgal megbékélve lép az Úr ítélőszéke elé; sorsa és tragédiája kerek, 
teljes, indokolt és hihető. 
Ida még meg sem jelenik a színen, máris ő kerül az érdeklődés középpontjába, hiszen minden 
férfi valamilyen módon (a szerelmi szenvedély más-más oldalairól) hozzá köthető: Haszán 
ismeretlenül is kívánja, Bodról megtudjuk, hogy szerelmes lett belé, Marót pedig az eszményi 
nőt látja feleségében és még attól is felháborodik, hogy Haszán a szájára meri venni az 
asszony nevét. Nem véletlenül említik a Bánk bán-t a művel kapcsolatban: a párhuzam itt és 
más jelenetekben is jól felismerhető13, ámbár a lényeget tekintve jelentős eltéréseket 
tapasztalhatunk. Ida ugyanis valóban vétkezett – ha fizikailag nem is, de érzelmi síkon igen, 
így erkölcsi vétke egyértelmű – míg Melinda „vétke” erősen kérdéses. Amellett Marót 
személye sem mérhető Bánkéhoz, egyrészt nem omlik össze a tragédiák súlya alatt, másrészt 
jogos férji féltékenysége is kissé morbid színezetet nyer, amikor a megcsalt szerelmes 
szenvedése helyett egy kicsinyes bosszúálló szerepében jelenik meg, aki kezét dörzsölgetve, 
ajkán kaján mosollyal válogatott kínzásokat helyez kilátásba az imént még hőn imádott 
asszonyának. Inkább Othellóra emlékeztet ilyenkor. 
 Első megjelenésekor Ida már szörnyű kétségek között lép elénk, nemcsak önnön 
szenvedélyével áll harcban, de eközben a látszatra is ügyelnie kell, ami egyre nehezebb, 
hiszen a zsoldosok a töröknél raboskodó Marót kiváltását követelik tőle, aminek Ida – Bod 
iránti szerelme miatt – nem akar eleget tenni, egyre halogatja a döntést. Ám épp ő az, aki ettől 
a helyzettől, saját lelkiismeretének súlya alatt a legjobban szenved:  
 

„Hah! Mily ijesztő mélyre sűlyedék! / A legsilányabb szolga hű iránta, 
Kész szembeszállni vésszel és halállal(…) 
S én (…) hálátlan asszony, elfelejtem őt.”14 

 
Ekkor olyan elhatározásra jut, amit végül képtelen lesz megtartani: hogy nem enged a 
szenvedélynek, s hogy Bodot, ha jön, visszautasítja, mégpedig úgy, hogy a férfi semmit se 
sejtsen meg szerelméből:  
 

„…le kell ez érzést küzdenem, / Ne tudja ő, mi szenvedély van itt, 
Ne tudja senki, hajh, mert nő vagyok, / A rab Marót bán esküdött neje. 

Úgy van, le kell ez érzést fojtanom.”15 
 
Eszerint a női létből egyenesen következik az érzelmek elfojtásának szükségessége, nőiség és 
érzelmi szabadság nem fér össze egymással. Ida a cselekménynek ezen a pontján a „vas 
terembe” kéreti Bodot – e szavakkal többet árul el szilárd elhatározásáról, mint az elsőre 
sejthető. Ha a „vas termet” metaforaként értelmezzük, Ida szavai olyan illokúciós aktust 
valósítanak meg, melyben önmagát vas-keménységűnek, vasakaratúnak akarná érezni és Bod 
számára láttatni.16 
Ida utóbb mégsem tud elhatározása szerint cselekedni, a szerelem és a kötelesség harcából 
már Bod első rohama után a szerelem kerül ki győztesen. De láthattuk, hogy a lelki tusa és az 
elhatározás megvolt, hogy Ida bűne, erkölcsi botlása ellen igyekezett küzdeni, ám 
sikertelenül. Egyenes jelleme és bűnének azonnali beismerése (tudniillik a hazatérő Marót 



  

bánnak) feltétlen rokonszenvet kelt a nézőben. Bátorsága és szuverén döntésekre való 
képessége a Boddal való szerelmi jelenetben domborodott ki igazán, hiszen itt legyőzte saját 
kötelességtudatát és megtagadta a hitvesi hűséget, hogy szereleméé lehessen. A továbbiakban 
azonban már ő is az eseményekkel sodródik, Marót hazatérése után sorsa az egyoldalú 
bűnhődés, beletörődés, önvád. Ettől kezdve Ida is visszalép a hagyományos Vörösmarty-
hősnők sorába (szenved, sőt: szenveleg, térden csúszva könyörög, „ájultan összerogy” stb.), 
melyben a szörnyeteggé vált Marót nagyszerű partnere lesz. A negyedik felvonásban a bán 
odaveti asszonyát a töröknek, mondván, Ida vétkei oly nagyok, hogy kegyelmet, megbocsátást 
nem érdemel. Ám a jelenet előzményei és maga a jelenet is azt mutatja, hogy sokkal inkább 
Marót az, aki a cselekedeteivel mély ellenszenvet ébreszt a külső szemlélőben. Ida „bűne” – 
őszinte szerelme Bod iránt – a kieszelt büntetéssel sehogy sem áll arányban, annál is inkább, 
mivel Marót – fizetni nem tudván – a váltságdíj helyett adja Idát Haszánnak, ami „némiképp a 
jó üzlet színét viseli magán”17 – mint azt Gyulai találóan megállapította. Mindezek ellenére 
Ida kész elfogadni a büntetést – a lelkiismeret súlya alatt valószínűleg nagyobb büntetést sem 
sokallna – sőt védeni sem próbálja magát; előbb Marót kezétől várja a halált („Vétkeztem, ah, 
Maróti, s tűrheted, / Hogy más kezéből érjen büntetés? (Letérdepel) / Oh, ölj meg engem, bán, 
oh, ölj meg engem.”18), majd egy tőrt kér Maróttól, aki ekkor ébred rá – kissé megkésve – 
hogy a nőt minden bűne ellenére mégis szereti, és már visszavenné a tőrt Idától, Idát pedig a 
töröktől. Ám ezt most már Ida nem hagyja, mert felismeri a lehetőséget, hogy most önmaga 
feláldozásával megválthatja férje életét, ezzel egyszersmind le is vezekelheti vétkeit. Tóth 
Dezső Vörösmarty-monográfiájában azt írja e jelenet kapcsán, hogy Marót azért adja át 
Haszánnak Idát, mert megígérte neki; hogy „e megdöbbentő cselekedetet csak az adott szó 
becsületéért követi el”19 – nos, ezzel vitába lehet szállni. Ida maga dönti el a jelenet 
végkimenetelét: 
 

„Oh, adj erőt, ég, adj erőt nekem. / Én elfelejtém esküvésemet, 
Hivságos gondolattal idegent / Fogadtam e szív tiltott rejtekébe, 

És sorvadozni hagytam férjemet / Egy hosszu rabság minden kínjain: 
Most életemmel válthatom meg őt.”20 

 
Szép és megható ez az önfeláldozás, annál is inkább, mivel – a szerző instrukciója szerint – a 
döntést „rövid belső küzdés” előzi meg, és Ida azon szavai, melyekkel az örömöt fejezte ki, 
hogy mégsem kell áldozattá válnia, nem kell a török hárembe mennie, mert férje 
megbocsátott. Ám ha ezt a bocsánatot elfogadná, nem lenne több a szemünkben egy könnyen 
botló, maga hasznát leső asszonynál; utolsó önálló döntésével azonban felmagasztosul. 
 Ida alakja más szempontból is figyelmet érdemel: a férfi szereplők szavait olvasva 
ugyanis jól nyomon követhető, hogy az Idához fűződő kapcsolatuk szakrális színezetű, Ida 
szerelme transzcendens élmény elsősorban Bod számára, de Marót is tesz ilyen értelmű 
kijelentéseket. Ida említésekor vagy a színen való megjelenései alkalmával vissza-visszatérő 
vezérmotívumok felbukkanása figyelhető meg a darab szövegében: angyal és hit (Ida), 
üdvösség (melyet Ida szerelmével Bod megtalál, Marót elveszít). Egy-egy meglepő fordulattal 
még a „sátán török”, a kizárólag negatív tulajdonságokkal felruházott Haszán is sajátos 
rajongással adózik Ida szépségének és tisztaságának – közismert mohamedán toposzokat híva 
segítségül („Oh, szép vagy húri, égnek lánya vagy!”, „Allah! Ez a te képed rajzolatja!”21). 
Érdekes megfigyelni Bod jellembeli fejlődését, az Ida-élmény nyomán átalakuló 
személyiségét, hitetlenből hívővé (szerelmessé) válását. Az első felvonásban megismert férfi 
hazátlan, hitetlen martalóc, aki nem túl kedvező színben mutatja be önmagát: „hazámhoz 
semmi nem köt”- mondja - „alig van istenem”, „nekem csak báb az asszony”22 – és mindaz, 
amit a párbeszédekből Bod előéletéről megtudhatunk, további adalékokkal szolgál (Haszán 
szörnyetegnek nevezi – akit ugyan ő nevelt ilyen szörnyeteggé23 – Ibrahim szolga azt állítja, 



  

nincs még egy ilyen hitetlen ember a világon24). Ám nagyon hamar világossá válik az is, hogy 
Bod valami rég elveszett üdvöt keres, hogy a családjától való erőszakos elszakíttatása és a 
rideg nevelés az oka mostani szörnyetegségének. Megismerkedése Idával és szerelme az 
asszony iránt visszahozza ezt a rég elveszett üdvöt, s maga úgy nyilatkozik, hogy ifjúsága, Ida 
előtti élete pokol volt25, de most, Ida által életének új korszaka nyílt meg, s korábbi céltalan és 
profán tengődését felváltotta a szerelem–hit–üdvösség szentháromsága.26 Idával való 
dialógusaiban maga is rámutat erre a változásra, a régi és új élete közti ellentétre: „hozzád 
közel jobb és nemesb vagyok”27, „Életünk / Eddig vadon volt, szélvész-dúlta hon: / Most egy 
virágot ültetünk belé.”28, „Nincsen hazám és nincsen istenem: / Mim van, ha elhagysz, 
angyalom, te is?”29, „Legott,/ hogy láttalak, megváltozott hitem;/ Vagy inkább, aki eddig nem 
hivék,/ Most hinni kezdtem benned és magamban”30 A szerelem az üdvösséggel egyenlő Bod 
számára, jobban mondva a most megtalált érzés adja vissza számára a korábban már 
elveszítettnek gondolt hitet és reményt a – noha csupán evilági – üdvre. Ugyanakkor 
bizonyosságot akar Ida érzéseinek kizárólagosságáról is, és sajátos módon ezen a ponton is 
transzcendentális képekkel telik meg a textus: Bodnak arra a kérdésére, hogy „Ki e kevély 
bán? Istened talán, / Ki síron túl is számot tart reád?”31 – Ida, akinek eleddig valóban „istene”, 
életének középpontja volt Marót bán, most így felel: „Én tégedet szeretlek. Oh egek! / Ne 
lássatok meg engem.”32 Nem véletlen, hogy e szavakat közvetlenül megelőző sorokban Ida 
istenfélő és jámbor, keresztény családjára utalt, mely „szívgyalázó árulást nem ismer” – 
hiszen Bod iránti érzelmeinek megvallása valóban több, mint a törvényes férj iránti hűség 
elárulása, valóságos Isten-cseréről van itt szó, amennyiben a korábban istenként tisztelt férj 
helyét, ím egy új férfi foglalja el Ida szívében. Ezt maga a nő is érzi, tudja - értésére is adja 
Bodnak, hogy számára a szerelem éppen nem üdvöt, hanem annak elvesztését jelenti inkább: 
„Imádkozám; de bűnös ajkaim / Egy szót neveztek, melyet szenteink / Nem ismerének, e szót: 
szerelem. / S ah, mily hatalmas szó volt ez: megölte / Imádságomnak minden erejét.”33 A kor 
tragédiáinak (és Vörösmarty más darabjainak) ismeretében azonban ezt követően érdekes 
fordulatra kerül sor: Ida túllép önnön lelkifurdalásán és hovatovább megfogalmazza a modern 
nő hitvallását: „A lelki szerelem / Az, ami boldogít, és ezt magok / Az angyalok nem róják 
vétkeműl.”34  

Ida szerelme ezentúl tehát Bod számára biztosítja az üdvöt (ha úgy tetszik: „földi 
menny” -et), míg Marót bánnak le kell mondania erről. A szerelemnek üdvösséggel, Idának az 
angyalokkal való azonosítása Marót bánnak az angyalok bukásáról szóló fejtegetéseiben is 
tetten érhető35. Nem sokkal korábban (a második felvonás elején) asszonya hűtlenségét kellett 
tapasztalnia, s hogy maga megszűnt immár Ida „istenének” lenni, ezért az asszonyi fajt – 
Idával azonosítva – bukott angyaloknak aposztrofálja, hozzátéve, hogy „Pártütők / Levének 
ők az ég és isten ellen”36. Láthattuk, hogy Ida utóbb, Boddal való párbeszédeiben ugyanilyen 
pártütésnek, az ég ellen való véteknek fogja fel önnön érzelmeinek megváltozását. Marót 
keserű szavaira Bod válasza az, hogy asszonyok azért mégis angyalok, ám Marót szerint 
„Külszínre csak: / Az égi bélyeg arcokon maradt; / De bennök a sátánnak lángja ég.”37 Ida, 
Bod és Marót szerelmi háromszöge tehát olyan, egyúttal szakrális jellegű kapcsolat is, 
melyben két fél üdve szükségképpen a harmadik üdvösségének elvesztéséhez vezet; melyben 
a szerelem megváltozása „pártütés ég és isten ellen”; ahol a pártütőben – bár továbbra is „égi 
bélyeg”-et visel arcán – mégis a „a sátánnak lángja ég”. A szerelem – a darab kontextusában – 
szakrális élmény, a szerelmet szimbolizáló nőalak megváltó, üdvösséget hozó angyal a 
szeretett férfi, és bukott, „pokolra sujtott” angyal az elhagyott férfi számára. Míg a nővel való 
találkozás és a szerelem megélése előtt egyikük élete, ifjúsága pokol volt, úgy másikuk 
számára ez a földi pokol a szerelem elvesztésével jön el. Láthattuk, hogy Bod az Ida-szerelem 
előtt kegyetlen, hitetlen, hazátlan szörnyeteg volt, ám azután – üdvösségét meglelve – nemes 
érzelmekről tanúskodó, egyenes jellemű és hősies lovaggá változott. Marót bánban – az 
üdvösség elvesztésével – ugyanez a folyamat fordítva játszódott le. Nemes lelkű, mindenki 



  

által tisztelt és becsült lovagból kicsinyes bosszúállóvá, ő is szörnyeteggé vált. A negyedik 
felvonás elején ráadásul szimbolikus jelenetnek lehetünk tanúi: Marót bán megrendezi saját 
temetését, koporsóval, gyászvitézekkel, halotti énekkel, s a ceremóniát távolról szemlélve 
ismét Ida árulásáról monologizál: „Csak most tudom még, mily boldog valék; / Mint foglalá 
el e nő lelkemet: / Most ott üresség, végtelen hiány van, / Melyet be nem tölt bár az üdv 
maga.”38 A szeretett nő és az üdvösség elvesztésével tehát Marót bán „meghalt” – ezt juttatja 
kifejezésre a megrendezett temetési jelenet – meghalt abban az értelemben, hogy az a Marót 
bán, akit a vasemberes jelenet után láthatunk, már nem az a Marót többé, aki korábban volt, 
elvesztette nemesebb tulajdonságait, s helyén csak a rút bosszúvágy maradt.39 Utóbb maga is 
mondja: „lelkem kihalt, / S eszméletemnek nem valék ura.”40 Az üdv elvesztésének, a lélek 
„kihalásának” külső, testi jelei is vannak: Marót bán termete „fonnyadásnak indult”, arcán „bú 
vénsége hamvad”, korábban sötét fürtjein „a hervadásnak dérvirága leng”.41 Mindebből úgy 
tűnik, hogy a szerelem szakrális élmény, égi kegy, a túlvilági üdv kis darabja itt a földön, 
melynek elvesztése egyfajta lelki halállal jár. 
 
 
Elrontsam a boszúnak ünnepét? Nem! 
 
A nyelvi agresszivitás esetei; a bosszú öröme 
 
 Gyulai a művet – több más elmarasztaló és némileg sommás megjegyzés kíséretében – 
„sivár hatású”-nak mondja42, én inkább úgy fogalmaznék: különösen agresszív hangulatú a 
dráma szövege, a szereplők minduntalan a gyűlölet legmagasabb hőfokán acsarkodnak 
egymásra, vérszomjas átkaik igen nagy gyakorisággal hangzanak el – amit a bosszú állandó 
emlegetése is alátámaszt. A korabeli bírálatok43 felrótták Vörösmartynak a darab „vadságát”, 
sőt „erkölcstelenségét”, noha ezeket a vádakat talán nem is annyira a szerzőnek, inkább a 
francia romantika akkori térhódításának lehetett tulajdonítani.44  

Haszán alakja – a fő bosszúálló személyében – még csak nem is a legelvetemültebb 
szereplője a drámának. Helyenként Bod, sőt Marót is vetekszik vele – gyűlölködésben, 
átkozódásban, kegyetlenségben. Haszán, a maga tizenhat éve érlelt bosszújával merő 
képtelenség, de még furcsább az, hogy ezt a tervelt bosszút ennyire apró részletekig 
kigondolja, eltervezi – s mégis, amikor a megvalósításba kezd, a terveken minduntalan 
változtatni kényszerül, saját, korábbi elképzelésit is felülírva. A precíz bosszúterv így 
ingadozóvá és kiszámíthatatlanná válik. Nagyobb gond azonban Haszán jellemében van, mert 
bár oly szavakat hallunk tőle, ami borzadást kelt a kései olvasóban is, alaptermészete mégis 
rácáfol ezekre a szavakra. Haszánról az első felvonásban kiderül, hogy emésztő gyűlöletet 
táplál Bod iránt is – holott ő maga neveltette, de Bod családja iránt érzett haragját a fiúra is 
rávetíti. Előszeretettel emlékezteti, hogy „kezemben élted”, hogy „Nem én vagyok, ki úrrá 
tettelek? /Nem én vagyok, ki semmivé tehetlek?”45 Haszán kedvét leli abban, hogy a neki 
kiszolgáltatott embereket irányítsa, kínozza („Hát feltaláltam, ami fáj s gyötör?(…) Hah! Mint 
örűlök, hogy dühödni látlak!”46) – de mindezt lassan, hosszas tervezgetések után, egy józan, 
megfontolt keleti hivatalnok módjára viszi véghez. Hogy Bodot éveken keresztül állítólagos 
ősz apjával zsarolja és tartja sakkban, hogy Marót egész sorsát voltaképpen ő rendezi a 
háttérből, hogy még Ida számára is juttat kegyetlen bosszúterveiből (öngyilkossága esetére 
holttestének meggyalázását helyezi kilátásba) – mindezen lépéseiből egy hideg fejjel 
gondolkodó, kegyetlenül számító, de alapjában véve higgadt ember jellemrajza bontakozik ki: 
 

„Boszúmat akkor oltom véreden.- 
(…)míg halálod végórája jő, Nyugtod ne légyen egy pillantatig, 
Hanem tünődve megbukásodon, / Hosszu halálnak érezd kínait, 



  

S ha végre lelked megfáradt belé, tudd, / Hogy én valék, ki tönkre zúztalak.”47 
 

-mondja Marótnak. A tervezettség, a jól átgondolt bosszúterv jobban illik jelleméhez, mint a 
szövegnek azon passzusai, amikor – úgymond – ő is kijön a sodrából, és ugyanúgy átkozódik, 
mint a heves vérmérsékletű Bod vagy Marót; ez nem fér össze a róla kialakult képpel. Bod 
„szökése” után – noha így még szörnyűbb bosszú kieszelésére nyílik lehetősége – dühbe 
gurul: 
 

„Oh, mért kezemben nincs a martalóc. / Egy új halált, egy szörnyebbet keresnék 
Számára, s avval irtanám ki őt.”48 

 
Hasonló módon reagál az ötödik felvonásban, már Bod megölése után, amikor Idát is halva 
találja – „Oh, mért nem ölhetem meg újra”49 – mondja, Bodra értve. Elfogatása pedig a Szigeti 
veszedelem szultánjának végóráit idézi, hiszen Haszán is a legszörnyűbb átkok között 
búcsúzik a nézőktől, utolsó erejével is ellenségeire acsarkodik: „Fúlj meg, nyomorú.(…)Ti 
vesszetek ki a végső fajig.”50 - előbbit Marótra, utóbbit az egész magyarságra értve. 
 E tekintetben Bod sem marad el Haszán mögött. A Haszán iránti (jogos) gyűlöletét 
mintha teljes egészében átruházná Marótra, miután kiderül, hogy a bán nem halt meg. Még 
akkor is gyűlöli, amikor kiderül, hogy valójában testvérek: 
 

„Gyülölsz? Gyülöllek én is, büszke bán, / Én, a teremtés szennye, s megtagadlak. 
S megátkozom minden csepp véremet, / Mely a tiéddel testvérül rokon.”51 

 
A kimagyarázkodás és a könnyes megbocsátási jelenet után azonban ismét Haszán ellen 
fordulhat Bod minden keserű indulata. Azt hiszem, a tragédia eseményeinek ismeretében még 
ezek az indulatok a leginkább indokoltak, érthetőek – legalábbis Bod jellemrajzával, egész 
helyzetével jobban összefüggenek, mint akár Haszán, akár Marót szitkozódásai. A csatában 
kifejezetten Haszánt keresi, hogy kitölthesse rajta haragját, ő is bosszút akar állni: 
 

„Haszán, pokol kutyája, gaz Haszán, / Téged kereslek, jőj elő, ha élsz. (…) 
Ördög Haszán, jer, harcolj meg velem. / Kardom hegyére szúrom lelkedet 

És a pokolnak nyújtom martalékúl.”52 
 

Halála nem túl felemelő, minthogy ő is átkok között búcsúzik – nem is csak a nézőktől, de az 
életétől is („Átkozd meg ég, átkozd meg őt, pokol, /Átkozza őt meg minden, ami él.”53), ami 
beleillik ugyan a darab vérszomjas hangulatú légkörébe, de Bod figurája talán többet érdemelt 
volna. Bártfay még az ősbemutató estéjén azt írta naplójába, hogy ő másképp írta volna a 
darab végét, életben hagyta volna Bodot: „A’ végét nem úgy írtam volna. A’ harcz 
megzavarja a’ benyomást – legalább nálam – s a’ fiú, Bod, egész addig istentelennek 
növekedvén, vad, szilaj lélekkel hal meg. Én élve hagynám Maróttal, két egyesülő láng 
gyanánt Ida sírja felett, engesztelés ’s végtelen bánat tisztulásában.”54  

Úgy vélem, Vörösmarty világában Bodnak ugyanúgy meg kell halnia, mint Haszánnak 
vagy Idának, mert mindannyian vétettek az erkölcs ellen és ez súlyos büntetést kíván. Ida, aki 
voltaképp az egyetlen szereplő, kinek valós tragikai vétsége van, valódi büntetését már halála 
előtt megkapta, és nem is férje kezétől – mint azt korábban kérte volna – hanem önnön 
lelkifurdalása súlya alatt roppanva össze. Ez a lelkifurdalás valós, motivált, hihető – annál is 
inkább, mert Ida már kezdettől fogva küzd vele, még Marót fogsága idején kezdi érezni annak 
súlyát. Mindezekre a halál már csak „ráadás” – de szükségképpen Bod kezétől kell érnie őt, 
hiszen végső soron Bod iránti szerelme volt az, ami őt a tiszta erény útjáról letérítette. Haszán 
erkölcsi vétkei egyértelműek – azt hiszem, az ő gyűlölködő jelleme önmagában hordja 



  

büntetését. Bűne az engesztelhetetlen gyűlölet és büntetése is ez: egész elhibázott élete, 
melyre végül a legnagyobb ellensége fog pontot tenni. Bod bűnei az előéletében gyökereznek: 
nőrabló múltja – amiben csak részben vétkes - majd Ida iránti szerelme, pontosabban Ida 
elcsábítása, amikor tudván tudja, hogy az asszony férje még él. Erkölcstelen tettek sorozata – 
ezért neki is bűnhődnie kell. Büntetése a későn felismert rokonság Maróttal; hogy kénytelen 
maga megölni a szeretett nőt, s végül a halála, Haszán kezétől. Mindazonáltal Bod sorsának 
alakulásában több a véletlen és az esetlegesség, mint a többi bűnös lélekében. Ő nem tehet 
arról, hogy gyerekként elrabolták, hogy Haszán őrá építi bosszúterveit, még arról sem, hogy 
épp bátyja feleségébe szeret bele – de ezt a lehetőséget a tragédia árnyaltabbá tételére 
Vörösmarty amúgy is kiaknázatlanul hagyta. Toldy Ferenc jegyzeteiben lakonikus 
tömörséggel foglalta össze a bűnök és büntetésük összefüggéseit: „Haszán megbüntettetik 
kinozottja, Marót által, Bod Haszán által, Ida az által (Bod), ki miatt vétkezett. Marót, hogy a 
büntető sorsát vállalta, egy üres, örömtelen élet által büntettetik.”55 

Látható tehát, hogy ebben a darabban egymást büntetik a szereplők – és a végére 
marad Marót, aki egyedüli főszemélyként túléli ezt a különös tragédiát. Marót személye 
azonban nem csak ezért érdekes. Ha a dráma szövegét nézzük, első olvasás után is feltűnik, 
hogy Marót a kegyetlenkedésben, a kicsinyes bosszúban, az elszánt gyűlölködésben, átkok 
szórásában messze túltesz Haszánon is. A negyedik felvonásban hovatovább több 
ellenszenvet gerjeszt, mint a „sátán török”! Haszán elleni kifakadásai a tragédia elején még 
érthetőek, ám habitusáról már ezek a szavak is sokat elárulnak: 

 
„…útálat reád!/ S átok fajodra, míg csak benne tart. (…) 

Szakadj meg, mint a vérig zaklatott eb, / Úgy áldjon meg prófétád s istened, 
Mint én, halálos ellened kivánom.”56 

 
Miután pedig Haszán hazabocsátotta, s Marót előtt lelepleződik asszonya hűtlensége, hasonló 
módon reagál, mint az elvetemült török: rémséges bosszút eszel ki, hideg fejjel tervez, 
hosszasan tépelődik, mi lenne a megfelelő büntetés Idának és „latrának”. Bár egy olyan 
impulzív ember, amilyennek az első felvonásban, Haszánnal való párbeszéde után 
megismertük, azonnal, első felindulásában cselekedne, ő ezt mégsem teszi, inkább kéjeleg a 
bosszú kiagyalásában, a bosszú ünnepéről beszél, mintha ezek után valóban csak ebben 
lelehetne örömet: 
 

„S én most megöljem őket, meg velök / Azon kigyót, mely szívemben lakik? 
Megöljem és egy hirtelen döféssel / Elrontsam a boszúnak ünnepét? 

Nem!”57 
 

És valóban: a cselekmény jelentős része (a dráma második, harmadik és negyedik felvonása) 
voltaképpen alig szól egyébről, mint Marótnak a bosszú örömében való tobzódásáról, 
tépelődéséről, hogyan tudna minél nagyobb fájdalmat okozni ellenfeleinek – mindhárom 
másik szereplő értendő ezalatt – hogyan tudna minél tökéletesebb, kegyetlen bosszúvágyát 
kielégítő büntetést mérni elsősorban nejére, de azután Bodra és Haszánra is. Marót egy dühödt 
ember, aki egyre erősebb ellenszenvet ébreszt maga iránt. Amikor végül arra a gondolatra jut, 
hogy csak úgy töltheti ki haragját, ha „ön háza népén véritéletet tart”58, ám ő maga „ment 
marad”, nos, úgy vélem, ezen a ponton már semmiképp nem tarthat számot a tragikus 
főszemély pozíciójára ebben a darabban: 
 

„De mért lakoljon, aki büntelen? / Mért én, ki ellen minden vétkezett? 
Teljes boszúm csak úgy lehet, ha ők / Elvesznek és én menten maradok”59 

 



  

Ezzel tulajdonképpen a dráma befejezését is előlegezi Marót, hiszen – terveinek megfelelően 
– valóban ez fog történni: a vétkesek bűnhődnek és Marót „menten marad”. Horváth János – a 
Bánk bán történetével egybevetve – nehezményezte, hogy Marót a darab végén nem omlik 
össze60, nem érzi a lelkiismeret súlyát, holott a tragédia beteléséhez ő is nagyban hozzájárult, 
s monomániás bosszútervei sem épp a leglovagiasabb színben tüntették fel alakját. S végül, 
amikor minden és mindenki elveszett, Marót végképp egyedül maradt, új életcélt választ és a 
török elleni szakadatlan küzdelemnek szenteli életét – mintegy furcsa, váratlanul optimista és 
magasztos zárlatot adva ezzel a véres bosszúdrámának. Valóban különösnek tűnhet ez a 
befejezés, mert a néző / olvasó olyannyira meggyűlölte Marótot, hogy okkal várhatna 
valamiféle büntetést az ő fejére is. Csakhogy Marótnak voltaképpen nincsen tragikus 
vétsége61, nem sérti meg az erkölcsi rendet, részben a véletlen, részben pedig Haszán 
bosszúterveinek áldozatává válik, és így büntetése sem lehetséges. Vörösmarty ezért hagyja 
életben egyedül őt a darab végén, sőt, ezért „ajándékozza meg” – úgymond – egy közéleti 
életcéllal most, hogy a magánéletit már el kellett vegye tőle. Marót bán tragédiája így tehát 
végül is nem tragédia – vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy minden bűnös elnyeri tragikus 
büntetését, a vétlen Marót viszont túlléphet az eseményeken, sőt új életcélt is találhat 
magának. 
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