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Székely Sándor írói munkássága és a kor irodalmisága

Származása és diákévei 

Székelykálban (Marosszék) született 1797-ben az Aranyosrákosi nemesi 
család sarjaként. A család egyik ága az Ótordai nevet viselte,2 nemesi oltalomle-
velet Báthori Gábortól kapott 1600. február 10-én, amit Apafi  Mihály fejedelem 
később, 1674. szeptember 2-án megerősített.3 A család unitárius vallású volt, és 
két unitárius püspököt és egy püspökhelyettest is adtak az egyháznak.4 Ezenfelül 
unitárius papok, ügyvédek, városi és iskolai pénztárnokok, iskolai gondnokok és 
városi tanácsosok, valamint egy kolozsvári szolgabíró emelték a família hírnevét 
a tordai és a kolozsvári közéletben.5 A családi címeren a következő jelvények lát-
hatók: a pajzs kék udvarában hátulsó lábaira ágaskodó oroszlán első jobb lábával 
kivont egyenes kardot, a balban pedig nyitott könyvet tart. A pajzs fölötti sisak 
koronáján páncélos kar könyököl, úgyszintén kivont pallost tartva. A pajzsot két 
oldalról leomló sisaktakaró veszi körül.6 

Neveltetéséről följegyzi a szakirodalom, hogy édesapja, az irodalom- és ze-
nekedvelő Székely István unitárius pap anyagi áldozatok árán taníttatta előbb 

1 Székely Károly 1979-ben született, 2004-ben magyar–francia szakon diplomázott a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 2005-től közép-
iskolai tanárként tevékenykedik. 2009-től a Hungarológiai Doktori Iskola hallgató-kutató-
ja. Kutatási témája Aranyosrákosi Székely Sándor irodalmi munkássága. Kutatásából rész-
eredményeket a Magyar Irodalomtudományi Tanszék éves konferenciáján (2011), a VII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (2011) mutatott be.

2 Nagy Iván: Magyarország családi czimerekkel és nemzedégi táblákkal. X. köt. Pest, 
1863, Kiadja Ráth Mór, 565–568.

3 Uo. 565.
4 Uo. 566–567. Az ótordai ágból származó Székely Miklós (1838–1843), az aranyos-

rákosi ágból Székely Sándor (1845–1852) és szintén az aranyosrákosi ágból származó Szé-
kely Mózes, aki kilenc évig (1852–1861) egyházi főjegyzőként a püspöki teendőket is el-
látta.

5 Uo. 567–568.
6 Uo. 568.
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Székelykeresztúron, majd Kolozsvárt.7 Tizenegy éves volt, amikor a keresztúri 
gimnáziumba ment, ahol 1808-tól 1814-ig tanult. Toldy szerint már ekkor olvas-
ta Horatiust, Vergiliust, Ovidiust és Homéroszt, akiknek a műveivel már otthon 
az apai nevelésnek köszönhetően megismerkedhetett.8 1814-től Kolozsvárt lett 
tógás diák, és egy évig (1818–1819) az etymologisták köztanítóságát viselte.9 Az 
unitárius főiskolán teológiát, a királyi líceumban jogtudományt tanult ebben az 
időszakban.10 Tanárai Fűzi János és Sylvester György voltak,11 Fűzi Jánostól kanti, 
fi chtei, schellingi eszméket ismerhetett meg, Sylvestertől tanulhatott teológiát, 
hébert, görögöt, egyháztörténelmet.12 Sylvesterről feljegyezte Gál Kelemen, hogy 
szabadelvű, haladó szellemben beszélt az őskereszténységről, annak tiszta mo-
ráljáról, Jézusról, mint történelmi fi guráról. Komolysága, bizalomkeltő magatar-
tása folytán bálványozott tanára lett az unitárius ifj úságnak, akik sokszor fordul-
tak hozzá közvetítésért a szigorú Molnos Dávid rendtartásával szemben.13 
Sylvester, aki mindig kidolgozott beszéddel tartotta prédikációit, amit aztán hall-
gatói rendszerint elkértek tőle, Székely Sándor számára szónoki mintát is nyújt-
hatott.14 1818-ban a papszentelésén a keresztény vallás értelmét, eredetét és hasz-
nát fejtegette. Jeligéjét Herdertől vette. A vallás hasznát abban látta, hogy segíti 
az emberi tehetség kifejlődését, támogatja az erkölcsi jóságot, hogy az ember az 
istenség földi képviselője lehessen.15

Van, aki úgy szeret hivatkozni Székely Sándor kolozsvári diákéveire, mint 
arra az időszakra, melyben Székely az Erdélyi Muzéum munkatársa lett.16 Toldy 

7 Heinrich Gusztáv: Aranyos-Rákosi Székely Sándor. ItK, 1895, 24–55.; 385–411. Uta-
lás: 24.; Toldy Ferenc: Aranyosrákosi Székely Sándor. In Uő.: Magyar költők élete. 1871, 
246–249. Utalás: 246.; Jakab Elek: Aranyos-Rákosi Székely Sándor. Figy, XIII. köt. 1882, 
161–183.; 262–276. Utalás: 169. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. köt. 
Budapest, 1909, 605.

8 Toldy: i. m.
9 Szinnyei: i. m. 605.

10 Péter László (szerk.): Új magyar irodalmi lexikon (A–Gy). Akadémiai Kiadó, 2000, 
Budapest, 66.; Markó László (szerk.): Új magyar életrajzi lexikon. I. kötet. Magyar Könyv-
klub, 2001, 195.

11 Gál Kelemen: A kolozsvári Unitárius Kollégium története. II. Minerva Irodalmi és 
Nyomdai Műintézet rt. nyomása, h. n., 1935, 544–548.

12 A kolozsvári unitárius kollégiumban (1814–1819) fi lozófi ai és teológiai tanulmá-
nyokat folytatott. Jakab: i. m. 168.

13 Gál: i. m. 546.
14 Egy ilyen ünnepi alkalomkor Székely verssel tiszteleg tanára előtt. Tiszt: Professor 

Sylveszter György Úr bé köszöntésére készíttetett Eneketske (BARC, MsU. 1631.)
15 Gál: i. m. 547.
16 Új magyar életrajzi lexikon I. 195.
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úgy kapcsolja egymáshoz Székely Sándor diákéveit és Döbrentei irodalomszer-
vezői tevékenységét, hogy Döbrenteire vezeti vissza Székely Sándor költészet 
iránti érzékenységét és szeretetét. Székely Sándor egy tömjénező ódában állított 
volna ennek emléket.17 Hogy Döbrentei a fi atal poétát pártfogásába vette, ebben 
erdélyi írógárdát nevelő ambíciói is közreműködhettek. A fi atal írók csoportjába 
beletartoztak Pataki Mózes klasszika-fi lológus, a kritikus Kerekes Ábel, a fi lozó-
fus Szabó András, akiket 1815 és 1817 között Döbrentei elveszít. Maradt Bölöni 
Farkas Sándor és Székely Sándor.18 Trócsányi Zsolt feljegyzi Döbrenteiről, hogy 
a felvilágosodás, a klasszicizmus és a romantika egymásba torlódó áramlatait fel-
mutató folyóirat szerkesztőjét egyfajta sznobizmus is jellemezhette akkor, ami-
kor határozottan igyekezett elhárítani a gyenge színvonalúnak ítélt műveket. A 
mércét Berzsenyi, Kazinczy, Kölcsey, Szemere jelentették.19 Döbrentei levelezé-
sében is találunk olyan adatokat, melyek alátámasztják mind irodalmi ambícióit, 
mind Székely Sándorral való együttműködését.20 Székely Sándor azért is kedvel-
hette Döbrentei irodalmi körét, mert az iskolai poézisoktatással szemben, mely a 
görög-római irodalmi értékeket s ezen belül az imitatív szemléletet népszerűsí-
tette, a magyar mondai alakokat helyezte fókuszpontba a hazai eredetiség gon-
dolatát népszerűsítve. Tehát egy olyan újító szemléletű alkotói környezet jött lét-
re, melynek a kollégiumi tanárok nem örültek, viszont Székely Sándor, aki 
diákként arról panaszkodott, hogy az iskola nem pártolja az eredetiség kibonta-
kozását, annál is inkább.21 Székely Sándor számára motiváló lehetett még az ok-
tatás latin nyelvű berendezkedése is, amely ellen már az 1810-es években a diá-
kok többször felszólaltak, és kérvényezték, hogy bizonyos tárgyakat magyar 
nyelven adjanak elő, ehhez képest az iskolai rendszabály értelmében még az 

17 Toldy: i. m. 247. Heinrich: i. m. 27. Aranyosrákosi Székely Sándor: Döbrentei Gábor-
hoz. Hébe, 1823, 62–64. (A vers 1818-ra van datálva.)

18 Trócsányi Zsolt: Felvilágosodás és ferenci reakció (1771–1830). In Köpeczi Béla 
(szerk.) Erdély története, II, Budapest, 1986, Akadémiai Kiadó, 1038–1140. (Utalás: 1134.)

19 Uo.
20 „Egy unitárius Deák, Székely Sándor (16 esztendős), erővel teljes Ódát hoza a’ mi-

nap hozzám. Mindaddig tisztítattam vele, míg 6-szori ujra dolgozás után a’ Muzéumban 
felvehettem. Kimondhatatlanul örvendek, hogy az Erdélyi ifj ak közűl azokat vezethetem, 
kiket a’ Múzeum velem ismeretségbe hozott.” Döbrentei – Kazinczynak (1816. január 7.) 
KazLev XIII. 396. [KazLev (Kazinczy Ferenc levelezése) XIII. S. a. r. Váczy János, 1903.]

21 Kelemen Miklós: Egy 18. századbeli erdélyi unitárius püspök: Aranyosrákosi Székely 
Sándor. [2012. 08. 25.] http://www.unitarius.hu/tanulmanyok/aranyosrakosiszs.htm
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1840-es években is büntették a magyar szó használatát tanítás alatt.22 Székely 
Sándor zsengéi közül néhány tematizálódott a korabeli irodalmi fórumokon.23

Széphalmi vélekedések 

Kazinczy levelezésében refl ektál Az Ember című ódára. A kortársak ígéretes 
alkotót vélnek felfedezni a sorok mögött, akinek hibáira a klasszicista műesz-
mény felőli olvasatok világítanak rá: Székely ódája hosszú, kissé darabos és pom-
pásabb, mint ahogy azt a megénekelt tárgy megkívánja,24 a vers tele van tömve 
cifraságokkal és új szókkal, az óda pedig véget nem tud érni.25 Székely Sándor 
egyenesen hajhássza az új szavakat, s ez azért nem célravezető, mert az igazán 
szerencsés képzetek, melyeknek a maguk természetességében kéne megeleve-
nedniük ebben az esetben elmaradnak, így a poéta a műgonddal szembeni köve-
telményeket sem teljesíti éppen maradéktalanul.26 Székely Sándor és Kazinczy 
kapcsolatáról följegyezte a szakirodalom, hogy Kazinczy nem sokat törődött a 
fi atal poéta szárnypróbálgatásaival, melyről nem csak az elhangzott vélemények 
győznek meg, hanem az a tény is, hogy a hozzá írott szonettjét sem méltatta, 
melyben arra kéri a mestert, hogy támogassa, és jóakaró módon segítse rebegő 
szárnyalását.27 Úgyszintén az 1810-es évek második felében Kazinczy refl ektál 
Székely Sándornak egy másik költeményére, mely 1818-as datálással később, 
1823-ban jelent meg a Hébe zsebkönyvben. De a levelezés, mely a Döbrentei Gá-
borhoz episztoláról szólt, 1817-ben zajlott, ami arra enged következtetni, hogy a 

22 Gaal György: A kolozsvári unitárius kollégium kéziratos lapjai. Keresztény Magvető 
88. évf (1982). 144–150. (Utalás: 145.)

23 Székely Sándor a kolozsvári és bécsi időszakban több költeményt közölt. Szinnyei: i. 
m. 606. Itt megelégszünk azon versek említésével, melyek reakciót váltottak ki az irodalmi 
közvélemény részéről: Az Ember Erdélyi Muzéum. 1816. (V. Füzet). 138–141.; Döbrentei 
Gáborhoz. Hébe. 1823, 62–64.

24 Kazinczy – Gr. Dessewff y Józsefnek (1817. január 14.), KazLev XV. 25.; Kazinczy 
– Döbrentei Gábornak (1817. január 14.), KazLev XV. 27.; Kazinczy – Lészai Dánielnek 
(1817. január 17.), KazLev XV. 30.

25 Kazinczy – Kis Jánosnak (1817. február 22.), KazLev XV. 72–73. [KazLev (Kazinczy 
Ferenc levelezése) XV. S. a. r. Váczy János, 1905.]

26 Gr. Dessewff y József – Kazinczynak (1817. március 7.), KazLev XV. 105.
27 Kanyaró Ferenc: Aranyos-Rákosi Székely Sándor és Vörösmarty. Keresztény Magvető 

23. évf. (1888). 177–184. Utalás: 177. Jakab Elek a közleményébe beveszi az állítólag 1818-
ban írt Kazinczy Ferenchez című szonettet, melyet Kazinczy Versek hozzám című gyűjte-
ményéből emelt ki, s melyre a gyűjtemény tulajdonosa saját kezűleg írta rá: „Aranyos-Rá-
kosi Székely Sándor unitárius diák, most tordai prédikátor.” Jakab: i. m. 178.



31Székely Károly • Székely Sándor írói munkássága és a kor irodalmisága

vers ugyanabban az évben Döbrentein és Kazinczyn keresztül kéziratban eljut-
hatott Szemeréhez, aki Kölcseyvel együtt lelkesedett a „szelleng”28 szón, amit ál-
lítólag Székely alkotott.29 Kölcseyék eff ajta lelkesedése mögött éppen az izzóban 
lévő nyelvújítási harcok normateremtő újításideája állhatott, melynek ellent-
mondásait Csetri Lajos elemezte.30 A vers valószínűleg azért került Szemeréhez, 
hogy ő majd juttassa el Kultsár Istvánnak, az éppen abban az évben indult Hasz-
nos Mulatságok szerkesztőjének. Kazinczy Döbrenteinek címzett egyik levelében 
azt írja, hogy Szemere nem fogja elküldeni Kultsárnak Székely Sándor versét, 
mert tudja, hogy azt Kultsár nem fogja közölni, viszont üzeni Székely Sándornak, 
hogy igen megörvendeztette Kölcseyt és Szemerét a „szelleng” szó.31 Később, a 
zsebkönyv megjelenésekor pedig igyekszik hangsúlyozni, hogy Székely episzto-
lája és Döbrentei verse32 a zsebkönyv legszebb darabjainak számítanak, de „egy 
másik nemben.”33 Kazinczy hasonlóan vélekedik A székelyek Erdélyben eposzról 
is, aminek egyetlen értékét a nyelvi tisztaságán kívül abban látja, hogy szerzője 
ismeri Homéroszt.34 Dessewff y meg Horvát Endrének a hexameterek írásában 
való gyakorlottságát dicsérve Székely Sándor eposzában sok „szép együgyűsé-
get” vél felfedezni, amitől még nem kellene azt hőskölteménynek nevezni.35

Ezekben az esztétikai és műközpontú szempontokat érvényesítő besorolá-
sokban az a mértéket felállító gyakorlat kaphatott helyet, mellyel a Buda-Pesti 
írók könnyűszerrel kategorizálhatták vidéki társaikat.36 A parlagiasságot és alkal-

28 A vers nyitányában fordul elő: „Melly Isten’ ingerlelke ömledeztet? / Miért hevűlek, 
mit sejt keblem’ égte? / Merengve szelleng forró álmodásom, / Dicsőbb Jövendő’ nyíltát 
érzi e? / Minő dagályos szép remény kecsegtet? / Buzditja lelkem , ’s tapsra kénszeríti.” 
Aranyosrákosi Székely Sándor:. i. m. 62–64.

29 Szemere Pál és Kölcsey Ferenc – Kazinczynak (1817. június 7.), KazLev XV. 226.
30 Csetri Lajos: Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodal-

mi nyelvújítás korszakában. Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó, 72–75.
31 Kazinczy – Döbrenteinek (1817. június 10.), KazLev XV. 1905. 227.
32 Döbrentei Gábor: A’ sok millioju semmirekellő sírjánál. Hébe 1823. 288–289.
33 Kazinczy – Szentgyörgyi Józsefnek (1822. október 30.), KazLev XVIII. 1918, 177–

180. Idézett hely: 177.
34 Kazinczy – Guzmics Izidornak (1822. november 3), KazLev XVIII. 1908, 190–192.; 

Kazinczy – Döbrenteinek (1822. december 23.), KazLev XVIII. 1908, 223. Kazinczy a 
Hébe-recenziójában is megemlíti: „A derék Rákosi Sándor Schiller-i lélekkel víva meg a’ 
nyelv hatalmas Géniusával, ’s kisded Epósza mutatja, hogy ismeri Homért.” (TudGyüjt, 
1822. XII f. 101–104. Idézett hely: 103.)

35 Gr. Dessewff y József – Kazinczynak (1822. október 30), KazLev XVIII. 1908, 264–
266. [KazLev. (Kazinczy Ferenc levelezése) XVIII. S. a. r. Váczy János, 1908.]

36 Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790–1860). Budapest, 2002, Pest Me-
gyei Monográfi a Közalapítvány, 205.
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miságot elítélő elit irodalmiság egzámenjén ekként csúszott el például Mátyási 
József Izsákon élő kádenciás költő, akit Kazinczy tollhegyre tűzött a Vitkovics-
episztolában.37 A korban a mezővárosi és falusi értelmiség tollforgató tagjai al-
kalmi költészetben utaztak: szövegeikkel a mindennapi munkájukat segítették 
(prédikációk, énekek, tankönyvek, segédletekkel az oktatást), vagy a hétközna-
pokból kiemelkedő alkalmakhoz kötődtek. Az emberi élet nagy pillanataihoz 
(házasság, halál), az egyházi szertartással is megszentelt lakodalomhoz, torhoz. 
Az oktatás jeles napjaihoz (vizsga, világi és egyházi elöljárók látogatása) vagy a 
családi-rokonsági kör s a szakmai-baráti kompánia magánünnepeihez (névnap, 
születésnap, vadászat).38 Tehát a korban létezett egy olyan írói réteg, mely a klasz-
szicista normákat támasztó elit irodalmiságnak kívánt megfelelni, s ennek a 
szemléletnek a jegyében formált véleményt azon írótársakról, akik vélhetően 
nem voltak alkalmasak e szemléletet műveikben reprezentálni, hitelesen meg-
szólaltatni. Kazinczy normaelveinek érvényesítése nem volt zökkenőmentes. A 
kortársak közül sokan nem értettek egyet e szemlélettel, Döbrentei nem egyszer 
vitahelyzetbe kényszerült Kazinczyval (pl. kijavíttatta vele a Himfy-recenziót, de 
magyarázatot követelt a Hébe-recenziókkal kapcsolatban is). Kazinczy közked-
veltsége kérdéses probléma tehát, s ezt jól bizonyítja például az a tény is, hogy a 
Helikoni ünnepségeket nélküle szervezték meg és vezették le.39

Dessewff y véleménye Székely Sándor eposzáról, mely az eposz együgyűsé-
gét hangsúlyozta, mintegy megfosztva a művet az eposzi rangtól, az 1820-as évek 
elejének azon eposzvárói beállítódására vall, mely egy bizonyos személytől, és-
pedig Horvát Endrétől (1778–1839) várta az Árpád-eposz megírását.40 Székely 
Sándor ismerte Horvát István 1817-es felhívását, melyet a Tudományos 
Gyüjteményben tett közzé, s melyben arra kérte Horvát Endrét, hogy hatos ver-
sekben írjon eposzt Árpád kijöveteléről. Úgy tűnik, amíg Horvát Endre mente-
getőzött, addig Székely Sándor állítólag még ugyanazon évben hozzáfogott első 

37 Uo.
38 Kerényi: i. m. 212.
39 Kurucz György: „Én tehát keszthelyi ember vagyok!” Kazinczy Ferenc és a helikoni 

ünnepségek. Sic Itur Ad Astra 2009. 79–88.
40 Horvát István többszörös nyilvános felhívásait az eposzírásra, melyeket Horvát End-

réhez intézett, többen is elemezték. Horvát Endre csak szemelvényeket közölt a megírandó 
eposzból, és olyannyira lemaradt, hogy Czuczor Augsburgi ütközete (1824) és Vörösmarty 
Zalán futása (1825) után jóval később, 1831-ben jelent meg Árpádja. Ezeket a szövegeket 
az Auróra közölte le. Vö. Horváth János: Kisfaludy Károly évtizede. Kókai Lajos kiadása, 
1936, 43–46.
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eposzkísérletéhez A kenyérmezei harchoz, amit elveszettnek tart a hagyomány.41 
Az 1819-ben megjelent Csíki krónika, mely mesés világot tárt fel az Árpáddal 
szövetkező székely rabonbánok csodás történetéről, Székely Sándor fi gyelmét a 
hun mondák felé terelte.42

A krónika a székelyeket e hunoktól származtatja, utal ősi, nemzetségi szer-
vezetükre, mely a késő-középkorban is meghatározta a tisztségviselők váltakozá-
sát. A székelyek élén a „főrabonbán” állott (egészen a 11. századig), akit szaba-
don választottak, és aki a krónika hunnarratívája szerint az Attila király testvére 
által épített várban, a Székelyudvarhely melletti Budvár bércén székelt. Ez volt a 
székely harcosok tanácskozási helye, mely gyűlések alkalmával a rabonbán ren-
dezte a peres ügyeket, és új törvényeket hozott. Itt őrizték az ezüstkeretbe foglalt 
kókuszdió-serleget is, mely áldozati kellék volt. Az „Árpád vezette hunok (!) ér-
kezésekor Zandirhám rabonbán fogadja az új honfoglalókat és adja át vezérük-
nek a székelyek kőbe vésett hat alaptörvényét, melyek tiszteletben tartását Árpád 
harcos népe esküvel fogadja. Ezután a krónika Zandirhám utódainak történetét 
követi.”43 A 19. század középső harmadában a Nemzeti Társalkodóban lezajló 
vita arról tanúskodik, hogy az erdélyi tudós társadalom a krónikát hitelesnek 
tartotta.44 Erdély 18. század végi és 19. század eleji történelmi eseményei szintén 
szerepet játszhattak abban, hogy Székely Sándort minél inkább foglalkoztassa a 
nemzeti eposz megírásának ügye. Az 1790–91. évi országgyűlés a századforduló 
legjelentősebb belpolitikai eseménye volt, mely több mint egy fél évszázadra 
meghatározta az erdélyi magyar politika irányát.45 Az országgyűlésen hozott tör-
vény elismerte, hogy Erdély a Magyar Korona jogán tartozik a birodalomhoz, 
ami elvi alapot teremtett a két ország kapcsolatainak erősítéséhez. További sérel-
meket orvosolt azáltal, hogy visszaállította a II. József előtti közigazgatási rend-
szert, a bíráskodás erdélyi szokásait, és mentesítette a székely katonai rendet az 
adózás terhe alól. Ezen intézkedések az erdélyi magyar arisztokráciát Habsburg-
pártivá tették.46 Ugyanakkor a románság most fogalmazta meg először hosszú 

41 Heinrich: i. m. 38.; Kanyaró Ferenc: Aranyos-Rákosi Székely Sándor. Keresztény 
Magvető, 32. évf. (1897). 257–262. (Utalás: 260.).

42 Kanyaró: i. m. 260.
43 Hermann Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Csíkszereda, 2007, Pro-Print Kiadó, 

74. (Múltunk könyvek)
44 I. m. 95–99.
45 Egyed Ákos: A rendiség és feudalizmus utolsó időszaka. A reformkor. In Uő: Az er-

délyi magyarság történetéből 1790 –1914, EME, Kolozsvár, 2004, 7–43. (Erdélyi Tudomá-
nyos Füzetek, 243) (Utalás: 21.)

46 Uo. 28.
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távú saját politikai céljait, amely az erdélyi politika napirendjéről többé nem ke-
rült le.47 A románság ambíciója, mi által negyedik nemzetként szerette volna ma-
gát elismertetni, és a bécsi udvarnak azon akarata, mely a magyar nemzeti törek-
véseket éppen a szász és román mozgalmakkal ellensúlyozta, erősíthették az ifj ú 
költőben a magyar nemzeti öntudatot és az ebből erőt merítő íráshasználat he-
lyénvalóságát, hiteles voltát. Székely Sándor politikai aktualitásokra való érzé-
kenységének verseiben nem egyszer hangot is adott.48

Székely Sándor 1819 novemberében elkezdett jogi előadásokra járni, de a 
tanulmányait félbeszakította, ugyanis a dicsőszentmártoni zsinat 1819. július 
1-jén akadémiára jelölte, és az akkori szokás szerint be kellett járnia az unitárius 
hitközségeket.49 A tradíció Székely erdélyi peregrinációját (1819. július – novem-
ber) egy, az egyház által szervezett gyűjtőakcióként szokta említeni, minek az lett 
volna a célja, hogy anyagi szempontból lehetővé tegye a bécsi áthallgatást.50 Ám 
egy kéziratban maradt, Benczédi által írt Székely-életrajz rávilágít arra, hogy a 
zsinat Székely István kérelmére hagyta jóvá, hogy fi át saját költségén Bécsben ta-
níttassa.51 Székely Sándor feljegyzése szerint a következő települések unitárius 
közösségeinél járt: Kál, Székelykeresztúr, Bölön, Árkos, Széplak, Torda, 
Abrudbánya, Tordatúr, Komjátszeg, Kolozsvár. 1820. november 17-én indult 
Bécsbe a Nagyenyed–Lugos–Szeged–Kecskemét–Buda–Győr útvonalon, hová 
megérkezett 1820. december 10-én.52

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy Székely Sándort már kolozsvári diák-
éveiben olyan hatások érték, melyek a nemzeti eposz megírási tervezetével fog-
lalták le az ifj ú poétát, ezenfelül a publikált versek tematikája révén könnyen kap-

47 Uo. 27.
48 1814dik Esztendöbeli nevezetes Gyözedelem után a Szövetséges Seregeknek a 

Frantziakkal kötött örvendetes Frigy Kötéseket tapsoló Kalliope (BARC, MsU. 1631). De 
utalnunk kell még Gróf Bánff y Györgyhöz című versére, mely cím nélkül jelent meg a bécsi 
peregrináció idejében. (Magyar Kurir, 1822/6. 48.; Heinrich: i. m. 29–30.) Ezek a versek 
annak a fajta alkalmiságnak a példái, mely valamilyen közösségi érdekeltségű aktualitásról 
szólva a verset hírértékkel ruházza fel, és a „lokális identitás megkonstruálására, egy cso-
porttudat közvetítésére, reprezentációjára teszi alkalmassá,” miközben a médium egyfajta 
regionális tudás hordozójává válik. (Keszeg Anna: Gyöngyössi János. Szövegek és kontextu-
sok. Budapest, 2011, Ráció Kiadó, 43.)

49 Szinnyei: i. m. 605.
50 Heinrich: i. m. 25.
51 Az életrajz Székely István önéletírása és végrendelete alapján készült. Vö. Benczédi 

Gergely: A kolozsvári kollégium tanárai. 547–551. Utalás: 549. – MUEKGyLt (Magyar 
Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtő Levéltára)

52 Uo.
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csolódott az episztola 18. századi magyar hagyományaihoz is. Döbrentei hazafi as 
költészet- és eredetiségeszménye, ami kifejezőerejét a klasszicista műeszmény 
formai követelményeinek betartása mellett a magyar mondahősöket felvonultató 
ossziános modorban is kamatoztathatónak vélte, kétségtelenül hatott rá. Az iro-
dalmi légkör és a mintát nyújtó nemzeti érzületű irodalmiság mellett a történel-
mi és társadalmi események is közrejátszhattak abban, hogy az aktualitásokra 
érzékenyen reagáló Székely Sándort egyre inkább foglalkoztassa az eposzírás 
gondolata. A történelmi eseményeken kívül még említést érdemelnek a politikai, 
kulturális események, melyek kétségtelenül Székely Sándort is érintették. Egy-
részt a Csíki székely krónika megjelenése, másrészt Erdély területén egyre erősö-
dő nemzeti feszültségek, az udvar magyarellenes politikája, de az unitárius kö-
zösségek végiglátogatásának útvonala is, mely Kolozsvárra visszafelé jövet 
Fehérmező mellett vezetett el, ahová később Székely A székelyek Erdélyben eposz 
helyszínét helyezi, valamint ifj úkori olvasmányai. A Dierniászt már 1820 decem-
berében megírta, és Az éjszakiak címet adta neki.53 Székely Sándor irodalommű-
velési habitusaira részben rálátást biztosít Döbrentei irodalompolitikája is.

Döbrentei irodalompolitikája

Benkő Samu Döbrenteiről följegyzi, hogy már erdélyi tartózkodása legele-
jén igyekezett kapcsolatba lépni az erdélyi szellemi élet olyan képviselőivel, mint 
Aranka György, Cserey Farkas, Gyarmathy Sámuel, Bolyai Farkas.54 Az Erdélyi 
Muzéum 1814–1818 között megjelent tíz füzete mindenes gyűjtemény volt, a 
sürgető körülmények ellenére viszonylag kevés kézirat érkezett be a szerkesztő-
ségbe, a közölt szövegek pedig változatosak mind a szerzőséget, mind a műfajt 
illetően.55 De az egyes műfajokban a mértékadó szerzők Kazinczy, Berzsenyi és 
Kölcsey maradtak. A folyóirat szépirodalmi iránya, az eredeti alkotások publiká-
lása mellett, azt a feladatot is vállalta, hogy a világirodalom remekeit ismertesse 
meg az olvasókkal. „Homérosz Iliászának első könyve, Szapphó lírája, Osszián 
egyik éneke Batsányi fordításában, angol klasszikusok Kis János tolmácsolásá-

53 I. m. 41.
54 Benkő Samu: Az első erdélyi magyar folyóirat. Korunk 1957/8. 1024–1034.
55 A folyóiratban közöltek Berzsenyi, Kölcsey, Kis János, Vitkovits Mihály, Barcsay Áb-

rahám, Szemere, Döbrentei, Horváth István, Buczy Emil, Primóczy Szentmiklóssy Aloyz, 
Ungvárnémeti Tóth László, Sipos Pál, Dukai Takács Judit, Gömbös János, Horvát Elek, 
Füzesi József, Székely Sándor, Török József, Wajda Albert, Teleki Ferenc. Ez a corpus az 
értékelés rendkívül széles skáláját teszi lehetővé. Vö. I. m. 1029.
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ban képviselik többek között a folyóirat világirodalmi anyagát.”56 A világirodal-
mi remekek mellé magyar irodalomtörténeti életrajzok is helyet kaptak színvo-
nalas tanulmányokban Janus Pannonius, Orczy, Barcsay életéről.57 A folyóirat 
történelmi érdeklődését Döbrenteinek a történetírás módszertanát tárgyaló ta-
nulmányai tanúsítják. Ezek közül Benkő kiemeli az A kritikáról (1817, IX. füzet) 
című értekezését, melyben a történetkutatásban megkövetelt kritikai magatar-
tásról ír.58 Döbrentei a történetírótól megköveteli a kritikai magatartást, eleven 
előadásmódot, részletes korszakábrázolást. A történetírást írásművészetnek tar-
totta, szerinte történetírás nem létezik világos, könnyen áttekinthető stílus, szép 
nyelvezet nélkül. De nem zárja el a történetíróktól a művészi ábrázolással való 
élés lehetőségét sem.59

A Kazinczy-féle hagyományos stilisztikai szemléletű, racionalista nyelvesz-
ményt valló, imitatív irodalmisággal szemben az eredetiségeszmény és a szociá-
lisan implikált irodalomművelés alternatív meghatározásai jelentik az Erdélyi 
Muzéum köré csoportosuló teoretikusok számára a kiindulópontot a nemzeti 
ihletésű irodalom megvalósításában. Szauder József abban látja Döbrentei hatá-
sát a Kölcsey nemzedékre, hogy a zseni megfékezésére vonatkozó kitételeivel és 
az azt követő Kölcsey–Berzsenyi–Szemere-viták folytán sikerült tudatosítania a 
romantikus nemzedék saját szerepvállalását.60

Fenyő István Döbrentei munkásságát a Kármán–Kölcsey vonalon helyezi el, 
mely az imitációelvvel szemben az önkifejezés igényének, az írói egyéniségnek, a 
képzelet elsődleges funkciójának engedett teret. Az Eredetiség s Jutalom Tétel 
(1814, I. Füzet) középpontjában a teremtő emberi lélek áll.61 A magyar literaturát 
illető jegyzésekben (1815, III. Füzet) ez kiegészül olyan gondolatokkal, mint: a 
költészeti nevelés nem versifi catorságra való nevelés, hanem esztétikai, az ihle-
tett teremtő lelkiállapot megkövetelése az önkifejező nyelvteremtés jegyében, 
melyet csak a gondolat-szó egység igazolhat.62 Döbrentei folyóiratában merült 
fel először a nemzeti irodalom megalkotásának az eszméje, mely eszme Zsom-

56 Vö. Benkő: i. m. 1030.
57 Uo.
58 Vö. Benkő: i. m. 1032.
59 Döbrentei a historikusoknak azt tanácsolja, hogy ne utasítsák vissza a „gráciák aján-

dékait”, hanem használják történeteikben a művészi igényű ábrázolást. Uo.
60 Szauder József: A magyar romantika kezdeteiről (Vázlat). In Uő: A romantika útján, 

Budapest, 1961, Szépirodalmi Könyvkiadó, 7–49.
61 Fenyő István: Az irodalom respublikájáért. Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 

1817–1830. Budapest, 1976, Akadémiai Kiadó, 24.
62 Csetri: i. m. 311–312.
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bori és Buczy Emil tanulmányaiban úgy kapott helyet, hogy arra biztatták a kor 
íróit, hogy a hazai világ tükrözésére vállalkozzanak műveikben.63 Míg Zsombori 
Egy-két észrevétel a magyar nyelv mostani állapotjáról (1815, III. Füzet) című cik-
kében ennek megvalósítását úgy képzeli el, hogy szakítani kellene az antik mito-
lógia követésével és a klasszicista képzetkincs utánzásával, addig Buczy Emil cik-
keiben a „honnyos” képzetével egészíti ki az ideál fogalmát, és az irodalom 
meghatározó kritériumává teszi meg a nemzetiséget, a nemzeti eredetiséget, a 
nemzeti karaktert és a nemzeti tónus kimunkálását. A nemzeti eredetiség e vágy-
képét, pedig a görögségben véli felfedezni.64 Buczy Emil görögségében meghatá-
rozott, csak a közösségért és a közösségben kiteljesedő, a nemzeti nagyságot 
szolgáló, a görög polisz nyilvánossága által ihletett alkotó művész utópisztikus-
nak bizonyult az akkori magyar viszonyok között.65

Döbrentei Gábor irodalomszervezői tevékenységéről még följegyezte a ma-
gyar irodalomtörténet-írás, hogy a szerepkeresés és -teremtés jellemzőiben, 
noha számos közös jellemzője volt a széphalmi feladatkijelöléssel, mégis valami-
féle implicit kánonképzés jegyében Kazinczy követése és a mesterrel való megví-
vás egyszerre jellemezte.66 Rohonyi Zoltán Döbrentei irodalmi tevékenységével 
szemlélteti azt a folyamatot, ami a homogénnek látszó kazinczyánus eszmerend-
szernek és kanonikus gyakorlatnak a részrendszerek szintjén való megbomlásá-
hoz vezetett.67 S. Varga Pál a folyóirat romantikus irányban való elmozdulását 
fontos szerepnek ítéli meg a hagyományközösségi kánon kialakításában.68 A fo-
lyóiratban helyet kapó Döbrentei-írások közül A’ miveltség becse, ’s a’ haza szere-
tetének nemes volta (1817, VIII. Füzet) című tanulmányáról följegyzi, hogy a 
herderi nemzetfogalom jegyében a közös nyelv mellett még a közös történeti 
narratívák alakítják ki Döbrentei szerint a nemzeti szolidaritás érzését. Ilyen 

63 Fenyő: i. m. 25.
64 Uo. 25–26.
65 Csetri: i. m. 323–329.
66 Rohonyi Zoltán: Döbrentei Gábor: Stúdium és szerepartikuláció. In Uő: Romantikus 

korszakküszöb. Budapest, 2001, Osiris Kiadó, 140–152. Fenyő István szerint a folyóirat 
kötetei hídként vezetnek át a neoklasszicizmus ízlésvilágból a romantika művészetszem-
léletéhez. (Fenyő: i. m. 26.) Lásd még azt a Hofb auer-tanulmányt, mely Döbrentei folyó-
iratát szellemtörténeti szempontból a keleti országrész protestáns szellemiségéhez kap-
csolja. (Hofb auer László: Döbrentei Gábor Erdélyi Múzeumának szellemtörténeti iránya. 
ErdMuz,1937, 358–359.)

67 Rohonyi: i. m. 142. [Kiemelés az eredetiben].
68 S. Varga Pál: A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 

19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban. Budapest, 2005, Balassi Kiadó, 367.
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narratívák a Hunyadiaké és a Mohács-narratíva.69 A gondolat folytatásaként a 
hazaszeretetet Döbrentei nemesebb indulatunkból eredő szokásként határozza 
meg. Az önszeretet olyan eredendő emberi sajátosság, mely egyben a mieink 
szeretetét is jelenti. A hazaszeretet az önszeretet kollektív aspektusa.70 Herder 
publikumkoncepciója érvényesül Döbrentei érvelésében, mely szerint az ember 
csak akkor élhet hasznosan, ha tetteinek hatása és értelme saját közösségében 
nyilvánul meg.71 Ebben az értelemben a közösség az egyes ember tetteinek a kö-
zönsége lesz, tetteinek hatása beépül a közössége életébe és nemzedékről nemze-
dékre hagyományozódik.72 Döbrentei az eredetiség fogalma alatt az öngondol-
kodást érti és a zseninek azt a lehetőségét, hogy az olvasó ráismerjen saját 
világára a műben.73

Döbrentei stúdiumaival az ossziáni borongású patriotizmus, a nemzetre 
való ráhatás óhaja s lehetőségének a színházban való keresése,74 a társadalmi 
elemnek az irodalomba való bevezetését eredményezte.75 Saját költőiségét 
Wielanddal korrigálja, de folytonos refl exióra kényszerül a teremtő zsenialitás, a 
nyelv s a világot átható harmónia összefüggése kapcsán.76 Döbrentei zsenielmé-
lete nem az egyéni zseni eredetiségét, hanem a nemzeti eredetiséget hangsúlyoz-
za,77 az alapjaiban preromantikus elméleti irányzat, az őt jellemző Homérosz-, 
Milton- és Osszián-kultusz ellenére általában véve nem távolodott el a klasszicis-
ta normáktól és önfegyelem problémájától az alkotásban.78 Csetri Lajos szerint 
az angol és német neoklasszicizmus a magyar irodalomban a klasszicizmus belső 
feloldódását segítette elő, hogy aztán rohamos gyorsasággal a saját nemzeti ro-
mantika elősegítéséhez vezessen.79 Az irodalmi ízlésalkotás terén a folyóirat te-
hát a görög és magyar költőklasszikusokra terelte azok fi gyelmét, akik magyar 
irodalomművelésbe fogtak. Ezenfelül a korabeli tudományosság követelményei-

69 Uo: 368.
70 Uo.: 369.
71 Lásd még Széchenyi István naplójegyzeteiben (1818–1819) helyet kapó zsenielv-ér-

telmezést, mi szerint a zseni társadalmilag hatékony embert jelöl. Fenyő: i. m. 65–66.
72 S. Varga: i. m. 370.
73 Uo.: 377.
74 Rohonyi: i. m.147.
75 Fenyő: i. m. 62.
76 Rohonyi: i. m.149.
77 Csetri: Adalékok Döbrentei Erdélyi Muzéumának irodalomszemléletéhez (Buczy 

Emil tanulmányairól) In Szajbély Mihály–Zentai Mária (vál.) Amathus. Válogatott tanul-
mányok. I. köt. (Ligatura) Budapest, 2007, L’Harmattan Kiadó, 161–178. Utalás: 164.

78 Uo. 165.
79 Uo. 167.
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nek eleget téve a történetírás fontosságát hangsúlyozta, amit írásművészetként 
hirdetett meg. A nemzeti eredetiségeszmény jegyében az önkifejezés igényét tá-
mogatta az imitáció elsőbbrendűségével szemben, és arra biztatta az írókat, hogy 
műveikben a hazai világ tükrözésére vállalkozzanak. Benne egyre erőteljesebben 
jelentkeztek a romantikára jellemző jegyek, melyek nemcsak a művek alaphan-
gulatára hatottak, hanem a sajátosan értelmezett zsenielv jegyében az írói sze-
repköröknek is értelmet, hatékonyságot biztosítottak. Az ifj ú Székely Sándor szá-
mára vonzók lehetettek azok az alkotáslélektani módszerek, melyek számára 
lehetőségként tárták fel, egyben tudományos kereteket szabtak a nemzeti témájú 
irodalmiság csoportérdekű, vindikatív művelésének jogosságára, helyénvalósá-
gára.

A hazai osszianizmus változatai

Zentai Mária a magyar ossziáni költés 18. századi vonulatának Ráday Gede-
on (1713–1799) nevével fémjelezett teljesítményeit vizsgálva megállapította, 
hogy a lazán összekapcsolódó epikus énekek sorozatából álló ossziáni költészet a 
században végig eposznak számított, a verses és a prózai forma nem volt műfaj-
megkülönböztető jegy. Ráday az Árpád-eposz megírásának olyan tervezetét vé-
gezte el, ami Csokonait is foglalkoztatta, s amit később Pázmándi Horvát valósí-
tott meg (indulás és hódítás közé ékelt vándorlás, honfoglalás történetének 
részletes elbeszélése). Ráday azt az irányt próbálta követni, ami a magyar hon-
foglalás és a Habsburg-ház dicsőségét egyesítette a műben, a 18. század közepén 
ugyanis a Habsburg uralkodók támogatása nem jelentett identitásproblémát a 
magyar nemesség számára.80

Az ossziáni költészet Magyarországon Batsányi fordításai révén már 1788-
tól jelen volt, és íróink irodalomművelési folyamatában kettős viszonyulást hí-
vott életre: a kritikai szemlélet mellett az egyetemes népszerűség táplálta kultikus 
elragadtatásnak is helyet biztosított. Kisfaludy Sándor azt állította, hogy a ma-
gyar léleknek most van rá a legnagyobb szüksége. Toldy Ossziánnal kapcsolato-
san mondta, hogy Magyarországon elérkezett az eposzi lelkesedés kora. Bölöni 
Farkas Sándor a genius loci sugallmait érzi az ossziáni költés darabjaiban, míg 
Döbrentei Ossziánt Homérosz és Shakespeare sorába emeli. Fábián Gábor olyan 
kifejezőerőt lát az Osszián-versekben, mely értékeknek az utókorra való hagyo-

80 Zentai Mária: Egy magyar gróf Pindus útján. Gróf Ráday Gedeon kísérletei és az Ár-
pádról írandó bajnoki éneknek kezdete. In Ármeán Ottília et al. (szerk.) Serta Pacifi ca. Ta-
nulmánykötet Fried István 70. születésnapjára. Szeged, 2004, Pompeji Alapítvány, 198–208.
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mányozását teszi lehetővé. Arany János számára ez a fajta zsenialitás varázslatot 
sugároz, és példaként említi a változatosságra. Szemere Miklósban az ossziáni 
költészet hatása abban a félelemben ölt formát, ami a magyart attól félti, hogy 
más faj lép majd a helyébe.81 Ez a 19. századon végigvonuló rajongás nem jelen-
tette azt, hogy a magyar írók nem ismerték a nyugati Macpherson-vitát, mégis 
erős bizalommal fordultak az Osszián költészethez. Olyan hagyományos 
narrációs elemek telítődtek fel újabb tartalmakkal és jelentésekkel, mint: a dal 
fi ainak ideája, vagy a bárdhivatás kérdése, a seregszemle, festői rajzok, vizuális és 
auditív hatások, harci jelenetek és párviadalok rajza, valamint a hősi élet sokré-
tűségének ábrázolása, amit nyomon követ a szerelem, a halhatatlan költőesz-
mény és az ősök mélységes tisztelete, mely elemeken végigvonul a borongó mé-
labú árnyalta hangulati egység, a „barna évek” toposza. A magyar költőket 
Osszián nemzeti érzésükben ihlette, és az abszolutizmus korában még inkább 
felerősödött a hatása.82 A 19. század első felében a magyar irodalmi gondolko-
dók Homérosszal hozzák vonatkozásba, költészetének nagyságát Homéroszéhoz 
mérték. Kölcsey azon töpreng, hogy ebben az érzelgős lelkiállapotban odaju-
tunk, hogy lelkünk Osszián bús világához pártol. Osszián költészete később 
(Aranynál, Petőfi nél) a lírába olvadt epikumot jelenti, az epika lírai vetületét, a 
magyar viszonyok örökös allegóriája maradt.83

A magyar osszianizmus alakulástörténetét Hász-Fehér Katalin tanulmánya 
nyomán foglalom össze, mely Osszián 18. század végi, 19. század eleji magyaror-
szági recepcióját háromirányúnak írja le: Kazinczy a nyelvújítás egyik irányát 
kapcsolta az ossziáni szövegek fordításához. Másfelől a Batsányi – Kisfaludy Sán-
dor – Döbrentei – Kölcsey vonal irodalmi programot kapcsolt hozzá, és modell-
szerűséget, a nemzetivé formálhatóság lehetőségét látta benne, így Batsányi nyo-
mán az ossziáni költészetet a nemzeti hagyomány szerves, bár elfeledett részeként 
tüntette fel. A harmadik irány az ossziáni történetek narrációs technikáját, elbe-
szélő és szerkesztői eljárásait másolta. Kisfaludy Sándor regéi képviselték ezt a 
vonulatot. Batsányi Osszián tolmácsolása révén olyan technikai eljárásokkal gaz-
dagodott a 19. század elején a magyar epikus hagyomány, melyek képesek voltak 
egyszerre individuális és közösségi értékeket megszólaltatni. Hangsúlyt kapott a 
szóbeli költészet hagyományőrző és hagyományteremtő ereje, történeti hiteles-
sége, mely „igazság” az írásos változatokra is kiterjedt, egyben tematikai gazda-
godást is eredményezve: a közösségi-történeti események feldolgozása mellett, 

81 Elek Oszkár: Osszián-kultusz Magyarországon. EPhK, 1933, 66–76.
82 Elek Oszkár: Osszián világa. BpSz, 1936, 336–360.
83 Elek Oszkár: Homérosz és Osszián. ItK, 1937, 366–377.
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magánéleti és szerelmi történetek is szerepet kaptak a történetalakításban, ami 
lehetőséget biztosított a költőnek, hogy csak a történelmi kontextussal szemben 
maradjon hiteles.84 Székely Sándort eposzainak narratív megoldásai kétségtele-
nül kapcsolatba hozzák e hagyománnyal is, de azon véleményekkel szemben, 
melyek irodalomtörténetünkben rögzítenék azt a felfogást, mely értelmében 
Székely Sándor A székelyek Erdélyben eposzban kamatoztatja e toposzkészleteket, 
inkább azon véleményekkel értünk egyet, melyek e hagyomány formába öntését 
a Dierniászban vélik leginkább érvényesülni. Ez egyben Székely Sándor első 
fennmaradt elbeszélő műve. Érdekességéhez nemcsak a prózai modor tartozik, 
hanem az is, hogy a bécsi peregrinációban született.

Az eposzi örökség fölszámolása

Vörösmarty nemzeti történeti eposzainak (Zalán futása, Cserhalom, Délszi-
get, Eger) narratív technikáit Dávid Péter tanulmánya nyomán foglalom össze. 
Az 1820-as években a történeti tárgyú eposzok irodalomtörténeti értéküket an-
nak a fajta stabilitásnak köszönhették, hogy eleget tudtak tenni azoknak a nem-
zeti eposszal szemben támasztott elvárásoknak, amelyek a történeti és a mitoló-
giai hagyomány megjelenítését szorgalmazták, az „eredetközösséggé egyesítő 
beszédmód” jegyében. Történetírás és történeti fi kció ily módon egyaránt helyet 
kaptak Vörösmarty eposzaiban, ami akkoriban az emlékezet-típusú múltszemlé-
let miatt elfogadott volt. Az eposzokat olvasva az olvasó tanúja lehet a kollektív 
emlékezet képződésének, a narrátor a múltat narratívákban konzerválva örökíti 
tovább. A narratíva eszközei a többes szám első személyű birtokviszonyos szer-
kezetek, Csokonaitól számítva divatossá vált héros költő motívuma, minek értel-
mében, a poézisban héros költő képes az eposzírásra, valamint a költői allegóri-
ák. Újabb történetek, regék ágyazódtak bele a fő cselekményszálba, ezáltal az 
olvasó azt a pozitív emocionális attitűdöt is kézhez kapta, ami megmutatta a tör-
ténetek hallgatóinak példáján keresztül, hogy neki hogyan kell reagálni a mesére. 
A történet a történetben elbeszéléstechnika több miniatűr regének a beékelődé-
sét eredményezte a cselekményszálba. Ezek önmagukban is kerek egészet alkot-
tak, és az ossziáni hangütés jellemezte őket. S mivel az ossziáni hangulatot a kor-
ban a magyar nemzetkarakterológiai elemek (búskomorság, vitézség, széthúzás) 
megszólaltatására tartották alkalmasnak, a regét is magyar műfajnak állították 

84 Hász-Fehér Katalin: A „nemzeti szentimentalizmus” programjának egyik forrása: az 
osszianizmus. In Ármeán Ottília et al. (szerk.): Serta Pacifi ca. Tanulmánykötet Fried István 
70. születésnapjára. Szeged, 2004, Pompeji Alapítvány, 209–220.
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be. Vörösmarty isteneit a nemzeti karakterből vezeti le: Hadúr hadisten jellem-
zőkkel jelenik meg, rámutatva a magyarság legalapvetőbb jellemvonására, a har-
ci vitézségre, míg Ármány és Hadúr küzdelme példa a magyarok visszavonásá-
ra.85

Zentai Mária az eposzok évtizedében (1822–1831) írt Vörösmarty-eposzo-
kat a bennük ismétlődő műközi elemek és formulatechnikák szerint véli össze-
tartozóknak: az egymásra hasonlító részletek egyszerre idézik a homéroszi és az 
orális hagyományt. Zentai a Vörösmarty-eposzok műközi elemei közé sorolja a 
románcos szerkesztést (előtérben a magánélet történetei bonyolódnak, míg a 
nagy nemzeti események a hátteret adják), a szereplők felvonultatását, jellemzé-
sét (pl. a hősök ruhájának és fegyverzetének leírása), aminek konvencionális jel-
leget az kölcsönöz, hogy nemzetiségtől függetlenül mintha ugyanabból a jelmez- 
és kelléktárból szerelkeznének fel, vagy mintha, a vívok között a helyzetteremtő 
párbeszédek is hasonló módon ismétlődnének. A harmadik formulatechnika 
Vörösmarty hősnő-tipológiájának ismétlődése: amíg a férfi  szereplőket az eposzi 
minták formázzák, addig a nőalakok a varázsmese és a lovagi eposz (románc) 
irányából érkeznek. Egyfelől a variációk varázsának a kimerülése, másfelől az 
irodalomnak a való élet felé fordulása lehetett az oka annak, hogy Vörösmarty a 
30-as évek elejére felszámolta az eposzi örökséget.86

Az orális hagyományok érvényesítése is beletartozott tehát abba a műalko-
tás-koncepcióba, ami különböző regiszterekkel operált. Szintén Zentai Mária 
mutatta ki, hogy a Vörösmarty-eposzok (Tündérvölgy, A Rom) olyan régi kom-
pozíciós módokat is alkalmaztak, amelyek az oralitás világában alakultak ki, és a 
mesék archaikus szabályit követték. Ennek kimagasló példája a Csongor és Tün-
de, ami az Árgirus-történetet, egy ponyvakiadásból menekíti át az elit irodalmi 
regiszterbe. E választás mögött a populáris hagyomány és az alacsony presztízsű 
szövegtípusok felé való elmozdulás állt, ami az írók korabeli szervesítési ambíci-
óival magyarázható.87 Gere Zsolt tanulmányai abból a szempontból írták le ezt a 
folyamatot a Vörösmarty-életműben, ami az eposzok forrásainak, tartalmi je-

85 Dávid Péter: „Győzedelem legyen éneked, és zengése örömzaj”. Vörösmarty nemzeti 
történeti eposzai. In Dajkó Pál – Labádi Gergely (szerk.): Klasszikus-magyar-irodalom-
történet. Szeged, 2003, Tiszatáj Alapítvány, 331–356.

86 Zentai Mária: Az egyetlen eposz. In Szajbély Mihály (szerk.): Mesterek, tanítványok. 
Ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére. Budapest, 1999, Magvető 
Könyvkiadó, 380–402.

87 Zentai Mária: Álmok hármas útján. In Szegedy-Maszák Mihály – Veres András 
(szerk.): A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 
169–183.
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gyeinek, mitológiájának vizsgálatával megállapította, hogy a művek Horvát Ist-
ván őstörténeti koncepciója mellett (pánmagyar szemlélet), belső törvényszerű-
ségeket is érvényesítenek a mitológiai magyarázatban. Ezzel Vörösmarty kultu-
rális, civilizatórikus ambíciói jelentkeztek az eposztervben. Az eposzterv hátte-
rében ugyanis olyan, a jelent foglalkoztató kérdések húzódtak meg, mint a 
nemzetüdv és a nemzethalál problematikája. Amellett, hogy Vörösmarty nem 
távolodott el Horvát István őstörténeti koncepciójától, az Árpád ébredése (1837) 
című darabjában Árpád monológja már radikálisan leválasztja önmagát s ezzel a 
magyarságot is a Hadúrral kapcsolatos kultuszról. A harcos istent annak a szem-
léletnek a jegyében választja le a nemzettörténetről, ami a jelenhez igazodva a 
történetek mögött megpróbálja megjeleníteni vagy organikussá tenni a zsidó-
keresztény hagyományt is. Már a Zalán futásában megtörténik tulajdonképpen 
a nemzeti hagyomány újragondolása, s annak a felismerése, hogy az elődöknél 
az irodalom regiszterében helyet kapó Hadúr alakja alkalmatlan egy perspektivi-
kus nemzettörténet hordozására.88 Fried István Vörösmarty romantikájáról érte-
kezve abba az 1820 és 1830 között ható közép-európai áramlatba helyezi el a köl-
tőt, ami a nyelvi és szubjektumra vonatkozó konvenciók parodisztikus átértel-
mezését tette lehetővé. Vörösmarty megalkotta a maga természet- és történelem-
szemléletét és ezzel párhuzamosan átértékelte a bevett műfajokat és azok 
nyelviségét. Az eposzi örökség szétverése fokozatosan négy fokozatban történt: 
(1) nem-eposzi hősök beiktatása az elbeszélésbe; (2) a külső forma átstrukturá-
lása; (3) az eposzi kellékek, ismérvek elhagyása; (4) eltérő minőségű mitologizálás. 
Vörösmarty ebben a folyamatban nem elsősorban a műfajra lelést célozta meg, 
hanem önnön költői személyiségét építette meg azáltal, hogy elfordult a hazai 
hagyománytól és a befogadás tárgyától.89

Túróczi-Trostler József a Tündérvölgyet és a Délszigetet olyan művekként 
határozta meg, melyek kimerítik az „irracionális romantika” lényegét, amennyi-
ben ismertető jegyei alatt a végtelenséget, a határtalanságot és a csodálatosat ért-
jük, ezzel Vörösmartyt az európai romantikus hullámhoz kapcsolta. De ideoló-
giai szempontból mély különbséget vélt felfedezni Klopstock Messiása („szent”) 
és a Zalán futása („profán”) között, ami a művek nyelvezetén is meglátszik. Míg 

88 Gere Zsolt: „Hat gím jöve sebten elébe” (Vörösmarty eposzterve és őstörténeti felfogása 
a Zalán futását követően). ItK, 2000, 176– 218.; Gere Zsolt: Nemzettörténet és mitológia 
határpontjain. In Szegedy – Maszák Mihály – Veres András (szerk.): A magyar irodalom 
történetei 1800-tól 1919-ig. Budapest, 2007, Gondolat Kiadó, 137–152.

89 Fried István: Vörösmarty Mihály kelet-közép-európai romantikája. In Uő: Magyar 
irodalom(történet), Fejezetek a magyar irodalmi modernség történetéből. Szeged, 2010, 
Tiszatáj Könyvek, 60–75.



44 KERMAGV  2013/1  •  TANULMÁNYOK

Klopstock Messiása hatástalan nyelvemlék maradt, melyben a parttalan, ekszta-
tikus áradatot semmi sem akadályozza, addig a Zalán futása nyelvi varázsával 
hat mind a mai napig. E nyelvi varázs forrása pedig éppen az a magyar romanti-
kus alkotáseszmény és hagyomány, ami mind Arany, mind Vörösmarty íráselvé-
re jellemző volt, s minek értelmében költőink (a határtalanság igézetében ugyan), 
mégis a plaszticitás, a mérték és a határok sérthetetlenségének a tiszteletben tar-
tását választották a parttalan áradat helyett.90 Egy másik helyen Túróczi-Trostler 
úgy olvassa Vörösmartyt, hogy ideológiai és terminológiai párhuzamokat keres 
a Csongor és Tünde és olyan világirodalmi művek között, mint Schiller Don 
Carlosa vagy Goethe Faustja. Azt bizonyítja, hogy Vörösmarty ízig-vérig úgy 
volt romantikus, hogy a válságos történelmi helyzetre kreált romantikus témái-
ban érintkezett az európai romantika irracionális irányaival a romantika közös 
anyanyelvén. Vörösmarty nagyságát a romantikus alkat, nyelv és magatartás ér-
vényesítésében látja, valamint ennek a magyarországi állapotokhoz való alkal-
mazásában. Félreismerhetetlenül magyar jelleggel tartozik bele az európai ro-
mantikába. Ebben a rangsorolásban Turóczi-Trostler Székely Sándort azon kis 
költők táborába sorolja, akik a metternichi rendszer fokozódó nyomására a 
Klopstock-kultusz igézetében kezdtek el tüneményes darabokat írni a keleties 
mesekincs és a bécsi mesedrámák modorában, és nem tudták felérni a Csongor 
és Tünde művészi terminológiatárát.91

Ebből a szempontból érdekes Székely Sándor esete Kisfaludy Károllyal. 
1828-ban ugyanis beküldte neki a Mohács (1824) című eposzt azzal a céllal, hogy 
az Aurorában jelentesse meg. Végül Toldy jelentette meg ugyanabban az évben a 
Koszorúban. Kisfaludy Károly állítólag a mű szerkezetének gyarlósága, illetve a 
Klopstocktól kölcsönzött epikai gépezet miatt nem közölte le Székely Sándor 
eposzát.92 E gesztus nemcsak azt tükrözi, hogy a magyar írótársadalomban Szé-
kely Sándornak az Aurorások milyen szerepet szántak, hanem egyértelmű jele 
annak az irodalmiságnak, amit a Hébe zsebkönyv irodalmiságával szemben kép-
viseltek. (Székely Sándor, mivel a 20-as évek elején szinte kizárólagosan a 
Hébében közölt, könnyen válhatott ennek a szemléletnek a képviselőjévé). Zentai 
Mária elemezte a problémát, és megállapította, hogy noha a zsebkönyvek sem 

90 Turóczi-Trostler József: „Amit fül nem hallott, a szem meg nem jára.” In Uő: Magyar 
irodalom, világirodalom (Tanulmányok I.) Budapest, 1961, Akadémiai Kiadó, 395–401.

91 Turóczi-Trostler József: Vörösmarty mai szemmel. In Uő: Magyar irodalom, világiro-
dalom (Tanulmányok I.). Budapest, 1961, Akadémiai Kiadó, 402–469.

92 Heinrich a Székely–Toldy-levelezés nyomán rekonstruálta az eseményeket. Heinrich: 
i. m. 38–41.
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jellegükben, sem színvonalukat illetően nem különböztek lényegesen egymástól, 
a különbség egyrészt abból adódott, hogy az egyik a bécsi (Hébe – összbirodalmi 
patriotizmus), a másik pedig a pesti (Aurora – nemzeti irodalom elve) irodalmi-
ság jegyében született. A Hébe tehát az Aurora-kör számára azt a kultúrafelfogást 
testesítette meg, amely szoros egységben szerette volna látni Pestet és Bécset. Az 
Aurora-kör egyre kevésbé volt türelmes e felfogással szemben, és az évtized vé-
gén a Pyrker-pör kapcsán szembe is fordult vele.93 Ezzel egyetemben egyre in-
kább kikristályosodott az a szemlélet, aminek jegyében a Pyrker-típusú írók gór-
cső alá kerültek, mivel még mindig az instrumentális nyelvszemléletet képviselve 
alkottak. Pyrker János Lászlón (1772–1847) kívül Helmeczy Mihály (1788–
1852) felett szómetélései miatt tör pálcát Vörösmarty egy-egy epigrammában. 
De Kisfaludy Károlyék lassan olyan szerzőktől is elidegenedtek, akik az 1820-as 
évek elején még az Aurora munkatársaiként indultak az írói pályán: Ponori 
Th erewk József (1793–1849) csekély írói tehetsége, rossz természete, dagályos, 
cikornyás, epithetonos nyelve, az eredetiség hiánya miatt váltott ki ellenszenvet, 
Kovácsóczy Mihályt (1793–1870) pedig az írói rend szégyenének tekintették, és 
bosszantotta őket az, hogy Kazinczy mindig Vörösmartyval együtt emlegette.94 
A prakticista szemléletű, racionális, szűk értelmezésű költői magatartáson, mely-
nek lényege a nemzet szolgálatában tett hasznos munkálkodás volt, a romanti-
kus nemzedék továbblépett, és az egyetemes felé nyitott. Az egyoldalú, konzer-
vatívnak ható nemzeti elv már nem elégítette ki az irodalmi igényeket, mégis a 
Vörösmarty szerkesztése (1828–1833) alatt lévő Tudományos Gyűjtemény olyan 
mindenes gyűjtemény volt, ami a prakticista elvet magukon hordozó szövegeket 
is leközölt (Kis János, Balogh Sámuel cikkeit), sőt olyan szerzők cikkeit is, akik 
írásaikban még a felvilágosodás szellemét sugározták, az irodalom ismeretter-
jesztő, népnevelő jellegét hangsúlyozták, és iskolás költészetet műveltek. (Ilyen 
kaliberű szerző volt pl. Kis János vagy Edvi Ilyés Pál, ez utóbbi írásaiból az is ki-
derült, hogy nem értette a romantika költőinek magatartását).95

Vörösmarty és a romantikusok modern irodalomművelési szempontjából 
az ún. „kis költők” dagályos nyelvezetükkel nem teljesítették a mértéktartás kri-
tériumát. Nem biztos, hogy tudomást akartak venni arról a romantikáról, ami az 

93 Zentai Mária: A honnyosok és a tündérkert (Aranyosrákosi Székely Sándor: A szé-
kelyek Erdélyben). In Szabó G. Zoltán szerk.: Mezei Márta 75. születésnapjára. Magyar Tu-
dományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet, 2004, Balassi Kiadó, 84–96. Utalás: 88.

94 Horváth János: Kisfaludy Károly évtizede. Budapest, 1936, Kókai Lajos kiadása, 21–
36.

95 Fried István: Vörösmarty és a Tudományos Gyűjtemény. ItK, 1968, 644–658.
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évtized második felétől Goethe és Schiller nyomán vált mintaértékűvé irodal-
munkban, hanem továbbra is a Klopstock-kultusz bűvöletében írtak. Olyan 
 birodalmi romantikus nézeteket képviselhettek, melyek a nemzeti jegy hangsú-
lyozódásával egyre inkább meghaladottakká váltak. Prakticizmusukkal szűklá-
tókörűségükről tehettek bizonyságot, és képtelennek bizonyulhattak megtalálni 
azt a nyelvet, mely a nyelvi és szubjektumi konvenciókat újraértelmezhetőkké 
tette volna számukra. Történelemszemléletükben is a jelentől inkább elrugasz-
kodottaknak, eltávolodottaknak tűnhettek.

Hogy Székely Sándor milyen konnotációkkal került bele ebbe az írókategó-
riába, ha egyáltalán belekerült, nem tudni. De tény, hogy Vörösmarty róla is 
„megemlékezett” egy epigrammában, mely ismereteim szerint először 1885-ben 
jelent meg:96

Tűzbe veled, te nagyon aranyos, tán tiszta arany vagy.
 ’S tűz kísér aranyat, ’s hát arany-urfi , megégsz ?
Kár érted, de se baj, hamudat széthordi az alszél,
 ’S a’ fölszél, lelked’ béllete, égbe röpül.
Az epigramma első fele Székely Sándor tündérező természetére játszik rá, 

mely egyben a nemesi előnévre, valamint a Székely-epika helybeliségére (territo-
rializáltságára) is utal (Aranyos folyó), miközben a tűz motívummal – mely Szé-
kely verseinek visszatérő motívuma, az ihletett alkotás szimbóluma – előkészíti 
az üzenetet. A második rész azt a szemléletet tükrözi, ahogyan Vörösmarty ol-
vashatta Székely Sándor verseit, a nyelvi sajátosságokra fi gyelve (széthordi, lelked’ 
béllete), és a teleologikus szemléletet ismerve fel bennük. (alszél, fölszél).

A bécsi tanulmányút

Kazinczy-levelezésből tudjuk, Székely Sándor gyakran felkereste Igaz Sámu-
elt.97 A szakmai kapcsolatok ápolása mellett, melyet a Hébe zsebkönyvben és a 
Magyar Kurirban való publikációs eredmények is igazolnak, tanulmányait szá-

96 Horváth Károly szerk.: VÖM Kisebb költemények II. (s.a.r.), Budapest, 1960, Aka-
démiai Kiadó, 143. A vershez írt jegyzet szerint a költemény először Vörösmarty összes 
munkáinak 1884–85-ös kiadásában jelent meg. (I. m. 487.) Nincs adat arról, hogy Székely 
Sándor ismerte volna.

97 „Th ewrewk minden nap, Székely minden héten megfordulnak nálam.” Igaz – Ka-
zinczynak (1822. január 9.). KazLev, XVIII, 10. Székely Sándor valószínűleg Ponori 
Th ewrewk Józseff el is baráti, szakmai kapcsolatban állt. Erről tanúskodnak a költőtársak 
költői, baráti erényeinek emléket állító versek. Székely Sándor Ponori Th ewrewk Józsefnek 
című verse, illetve Ponori Th ewrewk Aranyas-Rákosi Székely Sándorra című költeménye 
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mos tudományágra kiterjesztette. Az 1821. április 3–1822. május 24. közötti tan-
év első félévében az evangélikus teológián az erdélyi származású Wenrich Johann 
Georgtól exegetikát és teológiai enciklopédiát tanult.. A második félévben pro-
testáns egyháztörténetet, a harmadikban pedig általános egyháztörténetet, taná-
ra Genersich Johann volt.98 Teológiai és történelmi ismereteinek gyarapítására 
használhatta ezt az időszakot. De fi gyelmét valószínűleg nem kerülték el 
Hormayr Joseph és Mednyánszky Alajos történeti tárgyú közleményei sem az 
Archiv és Taschenbuch hasábjain, mely folyóiratok az államközösségi elv hangoz-
tatása mellett végül a nemzeti narratívák elszabadulásának engedtek teret,99 
ezen felül olyan, az Erdély-történetet az osztrák narratívába integrálni kívánó kí-
sérleteket közöltek, melyek az erdélyi fejedelmeket ellentmondásos történelmi 
fi gurákként jellemezték, egyben a történelem regényszerű (nem eposzias) meg-
közelítésével próbálkoztak.100 Heinrich szerint a bécsi polgárokat és lengyeleket 
dicsőítő Vienniász az osztrák államközösségi narratíva jegyében született meg, 
de nem veti el azt a lehetőséget, hogy Székely Sándort már jóval korábban foglal-
koztatta a nemzeti múlt dicsőítése, aminek példája az ugyancsak Bécsben íródott 
A székelyek Erdélyben.101 A tradíció egyébként szívesen idézi a Vienniász keletke-
zésének körülményeit, azt az inspiratív pillanatot, amit Székely Sándor a kézirat 
előlapján plasztikus rezonanciákkal megörökített:

„Ezen munkát az 1821-ik év három végső hónapjában Bécsben írtam. 
Schönbrunnban kezdém meg, midőn a Gloriette-ből Bécs felé soká néztem. 
Haza menvén, egy ódát írtam, annak írása közben, melyet sokszor megújítot-
tam, arra határoztam el magam, hogy többet is írjak. Mikor aztán éjszakánként 
tervezni kezdém a dolog kezdetét és végét, nem tagadhatom, hogy egy tárgy 
nagy befolyással volt képzeletem szabad, nagy és sebes terjeszkedésére. A Graben 
szegletén levő kávéházban egy asztalkánál egyedül ülve sokat gondolkoztam, ha-
sonlóképpen az Augustiner-, Burg- és Mölker-bástyákon is, a hova néha ebéd 
után sétálni kimentem, valamint a Svabenthor bástyán a Schwarzenberg-kertben. 
Laktam a C. Residentia kapuja előtt am Kohlmarkt nr. 1151. in 5-ten Stock, egy 
kis szobában. A Lucifer harcát (XIII. ének) dőlve írtam egy kasztenen 12 órakor, 
midőn az Akadémiából hazajövén, ebédre akarék menni. A közepén lévén Bécs 

az eff éle költőiség előtt tisztelegnek. (Magyar Kurir, 1822/2. 16.) Székely versét Jakab Elek 
közölte, jelezve, hogy 1819-ben íródott. (Jakab: i. m. 182.)

98 Jakab: i. m. 171.
99 S. Varga: i. m. 179–199.

100 Uo. 215–218.
101 Heinrich: i. m. 402–403.
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vidékének, úgy képzeltem magam, mintha én is beszorultam volna a várba az 
ostrom alatt. Innen származnak ezen kifejezések: innen, tul stb.”102

A részlet amellett, hogy az alkotás hatékonyságára, a műalkotás gyors kidol-
gozására szakosodott alkotó motívumára hívja fel a magyar olvasó fi gyelmét, bi-
zonyítja, hogy Székely Sándor fi gyelme a részletekre igen kiterjedt volt. Ezen 
felül a szerző munkaszeretetét és a hasznos időtöltését örökítette meg. Székely 
bécsi tapasztalatainál, valamint azok írásos lejegyzésénél maradva, egyik híres 
levelére érdemes kitérni, melyet özvegy Nagy Mihálynénak, szül. Dézsfalvi Ju-
ditnak címzett 1821-ben. A levelet Borbély György közölte az Aranyosvidékben 
(1893/43), majd Heinrich Gusztáv ennek nyomán bevette tanulmányának mel-
lékletei közé. A levél alaphangulatát az a kettős érzelem jellemzi, ami az idegen 
kultúra elemeinek ecsetelésébe fogva, önkéntelenül is hazavágyó gondolatokat 
ébreszt. Az itt következő részlet egy hasonlatban foglalja össze ezt a peregrinus 
diák számára ellentmondásoktól nem mentes érzést: 

„A mi privát állapotomat nézi, még eddig mindenképpen jól érzem maga-
mat; remélem hogy ezután is megsegít az Isten s a jó emberek. Itten az ember 
erővel németté lessz. Az én öltözetem egy német magas kalap – fekete selyem 
lájbi, fehér nyakravaló, melynek oly magosnak kell lenni, hogy az ember örökké 
az égbe nézni kéntelen, egy pántoff el, fekete pantallon, egy olajszin Gehrock – 
mindamellett ugy képzem magamat mint egy idegen sziget madarát mely bármi 
czifra Kaliczkában van, szirtos hazája felé fordul énekelni.”103

A bécsi tanulmányi időszakban kulturális eseményeken is részt vehetett, Ja-
kab Elek szerint magánkoncertekre járt el, egy alkalommal másodhegedűsként 
közreműködött egy Haydn mise előadásában. A zene és hegedű iránti szeretetét 
édesapjától tanulta, amit ő maga is később átadott Ádám nevű fi ának.104 Székely 
Sándor zenei képzettségét sokan érvként használták széles körű tudását alátá-
masztandó, ami alkalmassá tette az Unitárius énekeskönyv felújítására.

102 Jakab: i. m. 267. (Kiemelések az eredetiben.)
103 A levél 1821. január 30-án volt keltezve, 1893. október 21-én jelent meg az Aranyos-

vidékben. Heinrich nyomán az idézet. (Vö. Heinrich: i. m. 406.)
104 Jakab: i. m. 169.


