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„A Vörösmarty-szöveget időben röviddel »megelőző«, befejezett alkotás, Aranyos rá-
kosi Székely Sándor A székelyek Erdélyben (1823) című munkája az ösztönző hatás-
történet és/vagy a Hadúr istennév megalkotásának fi lológiai jellegű kérdéseire szűkült, 
a Zalán futása megjelenésével párhuzamosan készülő mű pedig, Pázmándi Horvát 
Endre Árpád-eposza (megjelent 1831-ben) a Vörösmartyval szembeni időbeli verseny-
helyzetben alulmaradó, úgynevezett megkésett szöveggé válik.” (89–90.) 

E szerzők és művek kánonon kívül rekedése szimptomatikus, hiszen amint arra 
Gere rámutat, mind Toldy, mind Gyulai elképzelhetőnek tartja a nemzeti irodalom 
lezáródását, lezárását, a különbség kettejük irodalomtörténeti elbeszéléseiben „csu-
pán” annyi, hogy a magyar irodalom fejlődésének tetőpontját Toldynál Vörösmarty 
epikus munkássága jelenti, míg Gyulainál inkább Aranyé. Ráadásul Toldy saját ko-
rábbi álláspontjától is elfordul, amikor az Aesthetikai levelekben még a romantika felől 
méltatott Vörösmarty-epikát irodalomtörténetében már a nemzeti irodalom műfaji 
egységét pótló műként értékeli. Emellett Gere arra is fölhívja a fi gyelmet, hogy Toldy 
Ferencnek is voltak komoly fenntartásai Vörösmarty mitológiai rendszerével kapcso-
latban „Toldy ugyanis […] csak a két főistenre nézve tartja elfogadhatónak, az eposz 
főcselekményébe illeszkedőnek, hogy Vörösmarty az írott vagy szóbeli hagyomány 
hiányában egy általánosabb »philospohiai« hátteret használt föl az eposzhoz, de a tisz-
tázatlan viszony miatt már elutasítja a mű tündérvilágát”. (95–96.) Vagyis már Toldy-
nál fölbukkannak Arany és Gyulai kritikai megjegyzéseinek azon alapjai, melyek ké-
sőbb a mű elhibázottként való megbélyegzéséhez vezettek. Mindez annak fényében 
különösen fi gyelemreméltó, hogy – miként azt Gere is többször említi – Toldy élete 
végéig Vörösmarty munkásságát tartotta a magyar irodalom csúcsának.

Gyulai azonban nemcsak forrása, hanem hexameteres verselése miatt is idegennek 
tartotta a Zalán futását. Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy Horvát István 
eredetileg Pázmándi Horvát Endrét jelölte ki a magyar honfoglalási eposz megírására 
(23.). Gere ugyan nem említi, de érvelését támogatja az a fontos körülmény, hogy 
Horvát nem őstörténeti érdeklődése vagy eposzírói bravúrjai okán tartotta alkalmas-
nak a honfoglalási eposz megírására Pázmándi Horvátot, hanem a Zirtz emlékezetének 
szép hexameterei miatt. Ennek az összefüggésnek a feltárása még élesebben rávilágít-
hatott volna arra a különbségre, ami Vörösmarty korának eposszal szembeni elvárá-
sai, illetve Gyulai és Arany felfogása között feszül, vagyis hogy az 1820-as évek írói 
a korábbi kísérletekkel és a későbbi elvárásokkal is szembehelyezkedve, a hexametert 
tartották a nemzeti eposz méltó versformájának. Ugyanitt talán egy kissé kifejtetle-
nül marad az a Horváthoz kapcsolódó momentum, miszerint „Vörösmarty előtt a 
nemzeti eposz körüli elméleti-kritikai vitákban tevékenyen” részt vett. (23.) Ezeknek 
a vitáknak a nagyon rövid, akár egy lábjegyzetnyi bemutatása még élesebb megvilágí-
tásba hozhatta volna a Horvát és Pázmándi Horvát, illetve a Horvát és Vörösmarty 
közötti kapcsolatot, emellett pedig segített volna világosabban láttatni azt, hogy mi-
lyen őstörténeti és műfaji elvárásoknak kellett megfelelnie egy korabeli honfoglalási 
eposznak.

A Vörösmarty-recepció általános kérdésein túl, immár szorosan a Zalán futásá-
val fogalakozó fejezetben, Gere Zsolt Martinkó András (akinek talán a tanulmány-
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Gere Zsolt: Szebb idők. Vörösmarty 
epikus korszakának rétegei

Gere Zsolt régóta várt könyve arra tesz kísérletet, hogy Vörösmarty Mihály eposzai-
nak, illetve a Csongor és Tündének újfajta értelmezését adja, olyan korabeli eszme-
történeti kontextusok segítségül hívásával, melyeket eddig a Vörösmarty-recepció 
kevesebb fi gyelemre méltatott. A nagyobb fejezetegységek átfogják a könyv fonto-
sabb témáit: Vörösmarty eposzainak recepciótörténete, a Zalán futása és a nagyobb 
őstörténeti témájú eposz tervének értelmezése, A’ két szomszédvár szinkretizmusa 
és a Csongor és Tünde keletkezéstörténetének innovatív megközelítése, illetve a darab 
újraolvasása az epikus művek összefüggésrendszerében. A szerző szerénykedő ki-
szólásai ellenére a Szebb idők nemcsak a Vörösmarty-kutatást újítja meg, hanem imp-
licit módon a 19. század első felére eső epikai gondolkodás újragondolására is javas-
latot tesz.

A könyv első két nagyobb fejezete szoros egységet alkot: Vörösmarty úgynevezett 
„epikus korszakának” 19. századi recepciójának bemutatását jól egészíti ki Toldy 
Ferenc és Gyulai Pál eltérő eposzfelfogásának, illetve Vörösmarty Mihály eposzairól 
kialakított nézeteinek ütköztetése. Gyulai – Arany János eposzfelfogásával összhang-
ban – Vörösmarty epikájának egyik legnagyobb hiányosságát abban látta, hogy már 
a Zalán futásában is, s későbbi műveiben még inkább a képzeletére hagyatkozott, ami-
kor az ősi magyar mitológiát kellett megalkotnia, és nem a nép epikus közvagyonából 
merített. Arany és Gyulai szerint a Vörösmarty-epika ezen idegensége miatt képte-
len volt betölteni a hiányzó nemzeti eposz szerepét a magyar irodalomtörténetben. 
Toldy ezzel szemben a Zalán futásának mitológiáját éppen azért méltatja, mert Vörös-
marty az elveszett szittya–magyar mitológiát úgy próbálja pótolni, hogy elődjeire és 
kortársaira támaszkodva egy a rokon népek hitvilágához hasonló dualista mitológiát 
alkalmaz, vagyis – Toldy szavaival élve – a históriai igazság hiányában a fi lozófi ai igaz-
ságra támaszkodik (például Ármány oldalán allegorikus természetfeletti alakok sze-
repeltetésével szélesíti a mű mitológiai bázisát, talán Voltaire hatására). Toldy tehát 
– Gyulaival ellentétben – Vörösmarty epikáját a költő teremtő fantáziájának meg-
nyilatkozása miatt méltatja. A könyv egyik legnagyobb erénye az, hogy Gyulai és 
Arany útjáról letérve, Vörösmarty Mihály epikusi pályaképét nem egy utólagosan 
konstruált elvárásrendszer felől próbálja értékelni, hanem az eposzok kortárs kontex-
tusát vagy kontextusait igyekszik megtalálni, feltárni. Ez egyben kanonizációs kísér-
let is, hiszen a Vörösmarty korát megelőző, illetve azzal egyidejű eposzi gondolkodás 
vizsgálata nyomán Gere méltánytalannak tartja, hogy Pázmándi Horvát Endre és 
Aranyosrákosi Székely Sándor az irodalomtörténeti fi gyelem perifériájára szorult: 
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kötetére is rímel a könyv címe) és Szörényi László kezdeményező kutatásai1 nyomán 
igyekszik leszámolni a mű recepciójának beidegződéseivel, s próbál egy új értelmezést 
fölmutatni. Az eposzról írott kritikák hosszú időn keresztül nem pusztán a mitológia 
konstruált volta, hanem annak kidolgozatlansága miatt is szemrehányással illették 
művet, mely állítólag szerkezeti megoldatlanságokat eredményezett: a Délszaki Tün-
dérhez hasonló tündéres alakokhoz kötődő történetszálak nem illeszkednek szerve-
sen az eposz cselekményéhez és világához, és ezeknek az alakoknak a mű főistené-
hez, Hadúrhoz való viszonya is tisztázatlan maradt. Még a művet egyébként méltató 
Toldy is amiatt emel kifogást, mert úgy érzi, a „tündérező” mitológia alkalmat ad az 
alsóbb regiszterbeli hagyomány beszivárgására az irodalomba: „Az viszont már őt is 
zavarta a nemzeti eposz esetében (ha nem látta is döntőnek az értékeléskor), ahogyan 
Vörösmarty a főistenek világához kapcsolta a mesék, mondák elsősorban a népi re-
giszterben élő, de egyéni módon átformált tündérvilágát.” (94.) Gere szerint azonban 
ez nem megoldatlanág eredménye, hanem épp ellenkezőleg: Vörösmarty tudatosan 
törekedett korábban irodalmon kívülinek tekintett szövegcsoportok és hagyományok 
beemelésére. Vörösmarty nemcsak a szakirodalomban hangsúlyozott forráscsopor-
tokból (krónika- és gestairodalom, történetírás stb.) merített, hanem „a népi regisz-
terben élő, szórakoztató irodalomnak tekintett szövegeket is integrálni próbálta.” (97.) 
Vagyis a szerző már a Csongor és Tünde megírása előtt is kísérletezett azzal, hogy 
marginális irodalmi hagyományokat elevenítsen föl, és azokat alkotó módon hasz-
nosítsa műveiben, illetve ezeket a hagyományokat az irodalmi kánon szerves részé-
vé tegye. Ennyiben költői attitűdje rokonítható a Toldit író Arany Jánoséval. Gere 
amellett is komoly érveket sorakoztat föl, hogy a Zalán futásának komplex mitológiai 
apparátusa olyan rendszert alkot, melyben Hadúr, a magyarok istene alárendelődik 
Vörösmarty tragikus ciklikus történelemfi lozófi ai elgondolásának. A mű a Délszaki 
Tündér és Hajna, illetve Ete és Hajna szerelmének alakulásában egyszerre mutatja 
be az égi szférától való eltávolodást, és a mű harcos jelenével szemben a termékeny-
ségre alapuló békés jövő ígéretét.

A Zalán futásáról írott nagyszerű fejezet egyedül azért hagyott bennem egy kis 
hiányérzetet, mert bár Gere fölveti, hogy Vörösmarty eposzfelfogását talán gyümöl-
csözőbb lenne Kölcsey Ferenc és Toldy Ferenc elgondolásaival szemben Fábián Gábo-
réval összevetni, ezt az ötletét végül nem fejti fel. A szerző egy talányos lábjegyzetben 
hivatkozik arra, hogy erre a Fábián-hagyaték teljes ismerete nélkül nem szívesen vál-
lalkozna, ám talán ennek hiányában is megkockáztatható lett volna Fábián Gábor 
eposzfelfogásának vázlatos körvonalazása. Ehhez a félbemaradt munkán túl kapasz-
kodót nyújthatott volna Fábián Osszián-fordítása vagy a töredékes, csak a megírást 
követően jóval később publikált Buda haragja. Az Osszián énekei című műben például 
igen hangsúlyos az a motívum, mely a rekonstruált eposz központi eseményeit, a to-
1 Martinkó András, „Magyar” vártól Magyarvárig. Egy cím, egy eszme, egy évszám és több félreértés genezise, 

ItK 1964/4., 425–448.; U., A „földi menny” eszméje Vörösmarty életművében = U., Teremtő idők, Szép-
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rokat és a csatákat négynapos időkeretben mutatja be, állandó párhuzamban a dicső-
séggel és a hanyatlással. Ez a megoldás talán rokonságot mutat a népek életének négy 
korszakáról alkotott Vörösmarty-féle elgondolásaival. Mivel a könyvnek nem témája, 
ezért nem hiányként csak ötletként vetem föl, hogy Fábiánnal összefüggésben szintén 
érdekes lehetne kettőjük verstani gondolkodásának összevetése, hiszen például Vörös-
marty a Buda haragjáról elismerően nyilatkozik egy Stettner Györgyhöz írott levelé-
ben: „Most igen szorgalmas: Buda’ haragját irja most már jól pergő versekben Ossián 
magassága szerént.”2 Kettejük eposzi és verstani gondolkodásának összehasonlítása 
pedig olyan legendák valóságtartalmára is rávilágítana, mint Jancsó Benedeknek az 
a feltevése, hogy Fábián Gábor Vörösmarty gyönyörű hexameterei miatt hagyta volna 
félbe művét.3

A honfoglalási eposzról írottakat részben folytatva Gere a következő fejezetben 
Vörösmarty Mihály nagy őstörténeti eposztervét és annak elkészült törmelékeit vizs-
gálja, vagyis A’ Rom, a Magyarvár és A’ Délsziget című műveket. Először Martinkó 
András hívta föl a fi gyelmet arra, hogy ezek a művek egy nagyobb, el nem készült 
eposznak lennének a darabjai, amit Vörösmarty tervei alá is támasztanak. Gere ezt 
az elképzelést továbbfejlesztve Vörösmarty őstörténeti gondolkodását Horvát István 
munkásságával hozza összefüggésbe. Gere választása azért esik a korban amúgy igen 
bőséges és szerteágazó őstörténeti irodalom művelői közül éppen Horvát Istvánra, 
mert Vörösmarty Mihály híres lelkendező levele4 óta tudható, hogy a költő nagy 
tisztelettel viseltetett munkássága iránt. Gere arra is rámutat, hogy a legendákkal 
ellentétben Vörösmarty sohasem tagadta meg Horvát Istvánt, még ha néhány nézetén 
utóbb át is lépett. Véleményem szerint egy ilyen alapos feltáró munka után nyílik 
meg az út afelé, hogy Vörösmarty mitologikus gondolkodása más szerzők őstörté-
neti elképzeléseivel is összevethetővé váljon. Ilyen összevetések szükségességére már 
Trencsényi-Waldapfel Imre is utalt, amikor tanulmányában például Horváth János 
A Régi Magyaroknak Vallásbéli és Erkölcsi Állapottyukról című művének esetleges ha-
tását fi rtatja.5

 Horvát István Vörösmartyra tett hatása önmagában még nem lenne túl nagy új-
donság, de Gere nagy alapossággal tárja föl azt a nyelvfi lozófi ai és történelemszem-
léleti hatást, mely döntően befolyásolta Vörösmarty poétikai eljárásait. Vörösmarty 
ugyanis ezekben a műveiben kiszélesíti azt a Zalán futásában is hangsúlyos elképze-
lést, mely a népek fejlődéstípusait és fejlődésciklusait olyan rendszerben képzeli el, 
mely leképzi az emberi élet négy életkorát, viszont az ember szükségszerű halandó-
ságával ellentétben a népek ciklikus megújulásra, így feltámadásra is képesek lehet-
nek. Erre a görög nép szolgál például a honfoglalási eposzban, de ugyanezt példázza 

2 Vörösmarty Mihály levelezése, I., 1816–1830, s. a. r. Brisits Frigyes, Akadémiai, Budapest, 1965, 
109. (Vörösmarty Mihály Összes Művei, 17.)

3 Jancsó Benedek, Fábián Gábor élete és irodalmi működése, Kölcsey-Egyesület, Arad, 1885, 29.
4 Vörösmarty Mihály Stettner Györgyhöz, Pest, 1825. december, 12. = Vörösmarty, I. m., 116–117.
5 Trencsényi-Waldapfel Imre, Jegyzetek a Zalán futásához = U., Humanizmus és nemzeti irodalom, 

Akadémiai, Budapest, 1966, 181.
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A’ Délsziget című eposzban Hadadúr sorsa is, mivel a főszereplő délben kényszerül 
szembenézni a halállal, amely napszakhoz ebben a ciklikus koncepcióban az elkerül-
hetetlen hanyatlás társul. A gyermek pedig, akivel a sivatagban találkozik, krisztusi 
csodatételeivel megtisztítja Hadadúrt barbár, kannibáli érzéseitől, illetve kvázi meg-
keresztelésével fölkeni arra a szerepre, hogy a hun birodalom felbomlása után a rokon 
népektől elválva a magyar nép uralkodójaként új hazát szerezhessen. Ebben a műben 
Gere értelmezése szerint tehát nem pusztán a hanyatláson való felülkerekedés, illetve 
az újrakezdés lehetősége tűnik föl, hanem egyben a hagyományoktól való elszakadás 
és a békésebb, költőibb élet reménye is kitapintható. Ezt az elképzelést A’ két szom-
szédvár és a Csongor és Tünde értelmezésekor fejti ki bővebben és problematizálja 
a szerző. A műcsoport másik két darabja ugyanis éppen a rokon népek hanyatlását és 
bukását dramatizálta, ezért is nagyon fontos, hogy Hadadúr személyében a magyar 
nép képes a megújulásra és az új hittel való kapcsolatfelvételre. A Magyarvár fő kér-
dése ugyanis Gere szerint éppen az lett volna, hogy vajon a hanyatló életszakaszban 
járó Artának és népének a sorsa vajon előrevetíti-e Dalmának és népének a sorsát, 
vagy Dalma képes lehet-e arra, hogy leküzdje a birodalma előtt álló nehézségeket? 
Gere válasza a vázlatok és töredék tanulmányozása alapján igen szkeptikus, vélemé-
nyét pedig a kortárs utazók azon beszámolói is alátámasztják, melyek az egykor virág-
zó Magyarvár pusztulásáról tudósítanak. Ezt az értelmezést élezi ki A’ Romról írott 
fejezetében, ahol az ifj ú negyedik kívánsága a világ mitológiai rendjének megbontási 
kísérlete miatt már magát a nemzethalált hozza el. Ezekkel a művekkel egybeolvasva 
nyeri el történelmi távlatban is fontosságát A’ Délsziget igenlő válasza a megújulásra 
és az elszakadásra.

Gere impozáns elemzését talán érdemes azokkal az értelmezésekkel konfrontál-
ni, amelyek a Szebb idők felfogásával szemben a Magyarvárt vagy A’ Délszigetet egysé-
ges lezárt műveknek tekintik.6 Kérdésként merülhet fel ugyanis, hogy az elkészült 
részek, a megszületett „kiseposzok” a meg nem valósult nagy eposszal pontosan mi-
lyen viszonyban is állnak. Ha mindenképpen az összeegyeztethetőségre törekszünk, 
akkor talán ez a viszony úgy lenne megragadható, hogy az elkészült lezárt vagy ak-
ként is értelmezhető „kiseposzok” nem egy vergilusi mintájú eposzt eredményeztek 
volna, hanem inkább történetek lazább láncaként felépülő ovidiusi vagy ossziáni ha-
tásról tanúskodhatnak, ami Szörényi László monográfi ája alapján akár a kétféle eposzi 
hagyomány tudatos konfrontációjaként is értelmezhetővé tenné a művet/műveket.7

A’ két szomszédvárról írott fejezet egy olyan feszültséget mutat be, mely Vörös-
marty korábbi műveiben is ott kísért. Az alapvetően harcos magyar főisten, Hadúr 
vajon alkalmas lehet-e arra, hogy a nemzetet a „csinosodás” korában is szolgálja? 
A válasz, természetesen, nem. Gere az alapvetően női princípiumként megragadott 
szépségben talál olyan tényezőre, mely képes lehet hidat verni a csinosodás előtti, 
barbár pogányság és az aszketikus keresztény etika közé. (Ezt támasztja alá a füg-
gelékben közölt A’ régi magyar pogány című szöveg is.) Ezzel pedig beemel egy olyan 
6 Például Szajbély Mihály, Vörösmarty utolsó töredéke, ItK 1978/3., 303–320.
7 Szörényi László, Hunok és Jezsuiták. Fejezetek a magyarországi latin hősepika történetéből, Amfi pressz, 

Budapest, 1993.

kontextust a Vörösmartyról való gondolkodásba, mely korábban szintén igen kevés 
szerephez jutott az eposzai körül zajló diskurzusban: Schedius Lajos esztétikáját. 

A mű tragikuma éppen abban rejlik, hogy a keresztény Istennek és Hadúrnak 
egyaránt esküt tevő Tihamér bosszúját hiába teljesíti be Hadúr, visszakerülvén a ke-
resztény világrend kereteibe, ez a tett bűnként száll vissza fejére. Emiatt kell az örök 
zsidó motívumhoz hasonlóan élete végéig bolyongani a földön, amely motívum már 
a Magyarvár Artájának sorsában is jól érzékelhető, ahogy erre Gere is utal. (134.) 
Ezzel szemben kerül „[a]z ártatlan Enikő halála pedig – a hagyomány nézőpontadó 
funkciójának megszűnésével és Tihamér tudatán keresztül értelmeződve – nem a 
szentség, kiengesztelődés, hanem az emberi létezésre ártalmas kísértet- és villikép zet 
kontextusába”. (173.)

A Csongor és Tünde című drámáról írt fejezetben a korábbiakhoz hasonlóan Gere 
újfajta kontextusban igyekszik értelmezni a művet. Ehhez az Aurora körüli kiadói 
gyakorlatot, az Aurora-kör cenzúrához való viszonyát és egy Kisfaludy-rézmetszetet 
hív segítségül. Gere egy igen hosszadalmas, de egyben nagyon izgalmas rekonstruk-
ció segítségével bizonyítja, hogy a sokáig tévesen A’ Rom illusztrációjának tekintett 
rézmetszet valójában a Csongor és Tünde „párizsi kiadáshoz” készült kép volt. A kép 
képzőművészeti párhuzamainak segítségével megnyílik a lehetőség, hogy a Csongor és 
Tünde a „Héraklész a válaszúton” történet kontextusában válhasson értelmezhetővé, 
ráadásul oly módon, hogy Vörösmarty a válaszút alakjaiban éppen nem a lehetséges 
döntések allegorikus alakjait, hanem sokkal inkább azokat a lehetőségeket mutatja 
be, melyekkel szemben Csongor a keresést folytatja. A szerelem választásával össz-
hangban mutat rá Gere ismételten arra, hogy Vörösmarty ebben a művében egyrészt 
egy hagyományon kívül rekedt irodalmi hagyomány integrálására tesz kísérletet a mű 
ponyvai eredetével. Emellett pedig a szerelemi érzés és a szerelmi költészet honfog-
lalás kori környezetbe való visszahelyezésével, amit a mű időkijelölése is alátámaszt, 
a magyar irodalomnak olyan hagyományát igyekszik föltámasztani, mely szoros össz-
hangban nyelvfi lozófi ai elgondolásaival, kapcsolatban van a nyelv művészi eredetéről 
és a nőiségnek, a szépségnek a nyelv keletkezésében játszott szerepével.

Gere Zsolt könyve új és izgalmas eredményekre jut azáltal, hogy újfajta kontextu-
sokat igyekszik hozzárendelni a Vörösmarty-epikához. Meggyőző elemzésekben bi-
zonyítja, hogy Horvát István történeti munkái, a populáris irodalom vagy Vörösmarty 
fi lozófi ai gondolkodásának föltárása egészen új szempontokat adhat a Vörösmarty 
Mihályról való gondolkodáshoz, illetve további kutatásokra sarkalló ötleteket is fölvet. 
A könyv egyetlen hibájaként talán a túl gyakori önrefl exiót lehetne említeni, mint 
például a fejezetvégeken olvasható vissza- és előreutalásokat. Már a bevezető fölvázolja 
a könyv céljait és előre vetíti eredményeit, valamint összefoglalja a tárgyalandó prob-
lémákat, ami ezen a ponton még talán szükséges lenne, viszont a nagyobb fejezetek 
végén már zavaró hatást kelthet ennek rövid megismétlése. Persze az ismétlés értelmez-
hető úgy is, hogy Gere Zsolt e gesztussal maga is ciklikusságra és folytonos visszaté-
résre, újrakezdésre, azaz voltaképpen az epikus hagyomány időszemléletére játszik rá.

(Argumentum, Budapest, 2013.)


