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N em egységes az irodalomtörténeti megíté-
lése Vörösmarty első nagy művének, a Za-
lán futásának. Mert megfigyelhető ugyan 

a mű korszakfordítónak minősítése is, de a szakiroda-
lom szkeptikusabb része legföljebb irodalomtörténeti 
jelentőséget tulajdonít neki, s egy műfaji hagyomány – 
kicsit megkésett – megvalósítójának tekinti.1 A hon-
foglalási eposz 18. századi tradíciója felől nézve2 való-
ban elemi kérdések és kételyek merülhetnek föl a Za-
lán futása kapcsán. Beteljesítése-e ez az eposz egy ha-
gyománynak vagy inkább radikális megtörése? Hiszen 
már a címadás, illetve az abban megnyilvánuló fókusz 
is sajátos döntés, ha a honfoglalási eposzt tekintjük 
célkitűzésnek: Vörösmarty ugyanis a  vesztest emeli 
ki, s nem Árpádot, a honszerző vezért. Ez pedig akár 
a követett tradíciók szempontjából is jelentéses lehet: 
ezzel a mű mintha a „vesztesek eposzá”-nak, Lucanus 
Pharsaliajának a hagyományát idézné fel – s alighanem 
igen fontos lenne, hogy a Pharsaliát mint a Zalán futá-
sa lehetséges előzményét egyszer számba vegye a kuta-
tás.3 Ezt a lehetőséget azonban itt most csupán felvil-
lantanám, s  inkább azokra az elemekre kívánom fel-
hívni a figyelmet, amelyek formabontónak látszanak 
ebben az eposzban. A Zalán futásánál ugyanis megfi-
gyelhetők olyan megoldások is, amelyek idegenek at-
tól az őstörténeti koncepciótól, amely a Vörösmartyt 
megelőző magyarországi eposzi tradícióban és az en-
nek az alapjául szolgáló történetírói hagyományban 
megfigyelhetők; ám ezek az elemek egészében alá van-
nak rendelve egy erős tematikus kötöttségnek, s így az 
egész eposz többé-kevésbé képes volt beteljesíteni azt 

a várakozást, amely a reprezentatív honfoglalási eposzt 
környezte. Persze ezt a benyomást meg lehet fogalmaz-
ni más hangsúllyal is, s akkor már egészen mást jelent: 
a Zalán futása csak többé-kevésbé volt képes beteljesí-
teni a várakozást.4 Az eposz újabb értelmezői közül így 
látja ezt Gere Zsolt,5 Fried István pedig korábban egye-
nesen azt állította: Vörösmarty a nemzeti eposzt tekint-
ve kudarcot vallott.6 A Zalán futása ugyanis nem felelt 
meg teljesen a nemzeti eposz kritériumainak – persze 
ezeket a kritériumokat egykorúan sem tudták norma-
tív módon megfogalmazni, s utólag sem nagyon lehet 
egységes elvárásrendszerként elvonni az ide sorolható 
művekből. Ahogy ezt a legutóbb Csonki Árpád para-
doxonként megfogalmazta: „Az őt [ti. Vörösmartyt és 
a Zalán futását – Sz. M.] megelőző Árpád-töredékek 
épp azért maradtak töredékek, mert a magyar mito-
lógia hiánya, a mondai alapanyag töredezettsége mi-
att szerzőik belátták, hogy műveiket lehetetlen befe-
jezni. Ebből a nézőpontból az, hogy Vörösmarty be-
fejezte eposzát éppen nem betetőzésnek tűnik, hanem 
inkább normasértésnek.”7

Az eposzt éppen ezért érdemes azon erényei felől 
szemlélni, amelyek a szöveg poétikai újdonságát jelent-
hetik, s nem a hagyományos elemek kötelező fenntar-
tásának iránya felől. Ezek közé tartozik a kettős hős-
alkotás tipológiája, amely a honfoglalásra érkező ma-
gyarokat jellemzi – merthogy Zalán ellenében a ma-
gyaroknak nem egy vezérük van Árpád személyében, 
hanem a hősi funkciók megoszlanak közte és Ete kö-
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zött. Ennek részben a honfoglalásra vonatkozó forrá-
sok sajátos szerkezetében rejlik a magyarázata: a ma-
gyar krónikahagyomány ugyanis nem tartalmazta Ár-
pád feleségének a nevét.8 Pedig a kérdés kulcsfontos-
ságú lett volna, hiszen feleség (és örökös) híján nem 
lehetett levezetni az Árpád-házat mint törvényes ural-
kodói dinasztiát Árpádtól. Ez a  Vörösmarty számá-
ra is adottságként jelenlévő hiány nem ösztönözhe-
tett arra, hogy Árpádot mint szerelmest mutassa be 
az eposz – s a Zalán futása ebből kiindulva sajátos po-
étikai szerepet tudott kialakítani a hősalkotás tipoló-
giájából. Amíg Árpád vezérként tűnik föl (a krónikás 
hagyomány szellemében), addig a  fiktív Ete lesz az, 
akit a szerelem konvulziói bántanak, s akinek szemé-
lyes, érzelmileg is megalapozott feladata egy nő, Hajna 
megmentése – s akinek végsősoron az Árpádtól meg-
teremtett haza benépesítése is a feladata lesz. Legalább 
szimbolikusan, hiszen a magányosnak mutatkozó Ár-
pádtól semmiféle gyermekáldás nem várható (ez éle-
sen ellentétben áll egyébként Zalán ábrázolásával, aki 
valóságos hölgykoszorú körében, több feleség kísére-
tében menekül el az országból).9

Az eposz tündérvilága volt az a pont, amely miatt 
Arany János nem szerette a Zalán futását, hiszen szá-
mára a honfoglalási eposznak és a tündéreknek a kö-
zös szerepeltetését nem hitelesítette semmiféle népha-
gyomány.10 Vörösmartynál azonban nem figyelmet-
lenségről vagy önkényről van szó, hanem az ábrázolás 
kulcsmozzanatáról. Toldy Ferenc számára, aki a hagyo-
mány töredezettsége miatt inkább általános esztétikai 
elvekből fakadó, teremtő költői erő következménye-
ként fogta föl a művet, a tündérvilág keleti eredetének 
bizonyítása után a kereszténység keleti eredetének állí-
tásával megoldottnak is vélte a választott tradíció szer-
vességét: „Első szemre azt vélnéd, hogy a’ költő a’ kö-
zép-évi Európának romantikájába tévedt-el. De, kér-
dem, mellyik földrészé az a’ máguszi kosmológia? az 
a bájoló tündér-világ? Nemde napkeleté; nem napke-
leti e a’ keresztyén vallás is, nem az é ennek egész an-
gyal-országa?”11 Vörösmartynál azonban ennél több-
ről van szó, s ezért nem csupán a tündérvilág jogosult-
ságának az empatikus tudomásul vételére van szükség, 
hanem ennek poétikai jelentésére is érdemes felfigyel-
ni. Az ember és tündér szerelme Vörösmarty évekig to-
vább görgetett témája lesz, gondoljunk csak a Csongor 
és Tündére. Itt azonban van egy külön jelentése is, hi-
szen itt nem a halhatatlanság és az időbe szorítottság 
konfliktusa lesz hangsúlyos. Ez éppen az erotikus áb-
rázolás lehetőségét szabadíthatja föl: ha egy szerelmes-
pár egyik fele tündér (azaz nem ember), akkor a sze-
relmi vonzalom erotikus töltete is megjelenhet az iro-
dalmi ábrázolásban. Vörösmartynak az ezzel a témával 
való küszködéséről leginkább az 1830-as évek, fantasz-
tikusnak tekinthető művei tanúskodnak, mint példá-
ul a Szél úrfi.12 Ám már a Zalán futásában is van er-

re példa. Bors vitéznek és az őt a harctérről elcsábító 
tündérnek a kettősében a következő leírást olvashat-
juk a lány képében megjelenő tündérről:

… ’s födözetlen gyenge leány lett. […]
Balról által volt szögszín haja vetve előre,
Mellyet baljával pihegő mellének alatta
Tart vala, ’s térdiglen befödé ágyéka’ szemérmét.13

Az eposzban azonban nagy teret kap ennek a lehetsé-
ges kapcsolatnak egy másik változata is, amikor a tün-
dér a férfi. A Délszaki Tündér és Hajna szerelme egy 
már befejezett, s csak a tündér számára eleven kapcso-
lat ábrázolása, mindazonáltal amikor a Bodrogban für-
dő Hajnát meglesi a Tündér, ott is hasonlóan eroti-
kus töltetű leírást olvashatunk a vízből kikelő, mene-
külő, meztelen lányról.

Melle födetlen még, csak félig van szövevényben
Szép emlői körűl, azt is lebbenve kibontja
A’ suhogó szellő, ’s le-lehuzza, ha érheti, róla.14

Hajna számára azonban az egykori kapcsolat nem foly-
tatható s nem újítható fel. A Tündérrel való korábbi 
viszony egyszerre jelenti a térbeli távolságot (az ősha-
za világát mint közeget) és az időbelit (a gyermekkor, 
a felnövekedés előtti állapot emlékét).15 Hajna ugyan-
is így válaszol a tündérnek, amikor az ismét bevallja 
a szerelmét:

… Hogy érttem
Illy tova bujdostál, szép tündér, szánlak; azon kor,
Mellyet imént mondál, játékunk, ’s könnyü siralmad
Hátra maradt őseim’ honnában, Volga vizén túl.
Itt fölserdűltem, hidegek már énnekem a’ te
Karjaid, és ölelésedet is megtiltja szerelmem;16

A tündérség mibenlétéről – egyszerre csábító és elret-
tentő jellegéről – Bors vitéz epizódja árulkodik: miu-
tán ő megsebzi a tündért, annak bosszúja iszonyú lesz, 
amely megrendíti a környező tájat, s Bors vitéz életét 
is örökre megváltoztatja. A Délszaki Tündér önfelál-
dozása képezi ennek az ellenpontját: a halhatatlan lény 
az öngyilkosságnak egy sajátos válfaját alkalmazza saját 
magára, hogy megmentse Hajnát. Az, hogy megakadá-
lyozza a világ normális működését, s késlelteti a hajnal 
eljövetelét, legalább annyira végzetes és rettentő visel-
kedés, mint amelynek Bors vitéz lesz az elszenvedője, 
aki ettől kezdve örök időre be van zárva abba a tün-
déri másvilágba, ahonnan nem vezet út kifelé.17 Lát-
hatólag tehát a tündérek világa nem bizonyul szépnek 
és vonzónak: inkább egy démonikus, emberellenes lé-
tezésről van szó, amely Hajna esetében nem is csábít 
az elfogadásra, sőt, egy hozzá méltó férfi, Ete szerelme 
vonzóbbnak számít, Bors vitéznek pedig kifejezetten 
a halállal lesz egyenértékű. Ez a vonás a későbbiekben 
még inkább felerősödik, gondoljunk a kiseposzok kö-
zül a Tündérvölgyre, ahol a tündér szerelme a halált je-
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lenti, végső stádiumként pedig a tündértematika nagy 
betetőzésére, a Csongor és Tündére.18

A tündérvilág egyik fontos rekvizitumának tekint-
hető az a kürt, amelyet Lehel kapott gyermekkorában 
egy ősz tavi tündértől. A kürt tehát eredetileg tündér-
síp volt, amely a természettel harmóniában működött 
és a természeti jelenségeket dicsőítette. Lehel azonban 
később, felnövekedvén harci játékokba fogott, s a tün-
dérnek Lehel kérésére harci kürtté kellett alakítania 
a sípot: a természet állapota helyett a természettel el-
lentétes harci erényeket kellett zengenie:

’S kéré a’ tündért, hogy változtassa keménynyé
Sípja’ szelíd hangját. Búsúlt; de nem állhata ellent
A’ tündér, ’s hadi kürtté lett a’ gyenge dalú síp.
Harsány most, és rettenetes hangjával, az égi
Dörgésként zeng táborokon, ’s vérharczi mezőkön:
Szívet emel, majd szívet aláz a’ bajnok ajakról.19

Ez a legendaként elhangzó történet már a múltat képvi-
seli: Lehel halála és a kürt utolsó felhangzása után hang-
zik el a történet a honfoglalás jelenidejében. A kürt az 
élet helyett immár a halált képviseli, de egykori meg-
szólaltatója is sírba szállt, így nincs, aki meg tudná 
zendíteni. A betéttörténet jelezte változás ilyenformán 
a gyermekkorból a férfikorba, a természet ciklikus vi-
lágából a gyilkolás egysíkú és mozdulatlan világába ve-
zet, s egyúttal a tündérvilág leáldozásáról is tanúsko-
dik. A tündérsíp motívuma a továbbiakban is felbuk-
kan Vörösmarty világában: látni fogjuk, hogy milyen 
szerepet tölt majd be a Délsziget című kiseposzban.20

A Hajnát megmentő Délszaki Tündérnek van egy 
megfelelője az emberi világban is, aki pedig saját ha-
lálával Etét váltja meg. Az Ármánytól kimondott átok 
ugyanis a honfoglalók legkényesebb pontját érinti: an-
nak kellene meghalnia a győzelem érdekében, aki a leg-
inkább akar élni.

A’ ki leginkább vár, ’s vágyódik boldog időre,
A’ ki ez életet, és javait buzgóbban ohajtja,
Vesse ki minden ohajtását egyszerre szivéből,
Szánj magát neki harczában, és veszszen el: akkor
Megszünik ő, ’s rohanó hadainkat nem viszi kárba!21

S mivel a magyarok komor és férfias világában egyedül 
Etének van reménysége a házasságra és a boldogabb jö-
vőre, ez az átok kifejezetten az ő számára jelenti vég-
zetet, mégis ő vállalja magára esküvel az átok betelje-
sítését. S ezzel persze veszélyezteti a honfoglalás egye-
düli értelmének tűnő, jövendő családalapítást, mert 
hisz ennek Etén és Hajnán kívül senki más lehetséges 
résztvevője nem lehet. Ezért is lesz fontos a szerelme 
halála miatt életunt Laborczán áldozata: ő is magára 
vállalja az átkot, s helyettesítő áldozatként lép Ete he-
lyére. A halálra szánt férfi abban a pillanatban hal meg, 
amikor újra élni akar, meglátván Antipater harcosnak 
öltözött feleségét, akibe egy pillanat alatt beleszeret:

Még egyszer pillant a’ hölgyre, ’s levetve halálos
Képzeletét, örömet forral szín-csalta szivében.
Lelke lebeg kardján, kezeit vágyása vezérli.
Élni kivánna… Szegény! mikor élhete, veszni ohajtott,
Most már élni kiván; de bolond fogadása kiveszti.22

Laborczán halálával lehetségessé válik ugyan Ete és 
Hajna szerelme, viszont megkérdőjeleződik a túlélés 
értelme, hiszen a vágyott jövendő elérhetetlen lesz (leg-
alábbis Laborczán számára). S a helyettesítő áldozat, 
éppúgy, mint a Délszaki Tündér esetében, nélkülözi 
mind a heroizmust, mind a közösségi tudomásul vételt, 
vagy akár csak a személyes hálát is. Ahogyan Hajna sem 
mutat részvétet a tündér iránt, Ete sem érez ilyesmit 
Laborczán miatt (mi több, nem is tud Laborczán sor-
sáról), a tündér áldozatáról sem értesül, noha a Dél-
szaki Tündér önfeláldozó cselekedete kell ahhoz, hogy 
az éjszaka meghosszabbítása révén Ete megmenthesse 
Hajnát a támadó pórseregtől.23

A  Zalán futása egyik legfontosabb mozzanata az 
időhöz való viszony ábrázolása: Szörényi László ezt 
a „forgó kerék” metaforájával fejezte ki, s avatta elem-
zésének központi kategóriájává.24 Az idő szerepe egy-
részt jelentheti az eltérően múló időt is: erre egyetlen 
példa van, a hadszíntérről távozó Bors vitéz története, 
akinek a tündéri világban való jelenléte más ritmusú 
időben történik, s aztán majd teljesen le is válik a hon-
foglalás jelen idejéről, s így Bors örökre ott reked egy 
olyan térben és időben, ahonnan nincs visszaút. Az 
idő kezelésének hangsúlyosabb része azonban a  jö-
vő lehetőségeinek a fölvillantása, amely szinkrón mó-
don egymás mellé tett állapotok egymást tükröző vi-
szonyai révén valósul meg. A magyarok jövőjének le-
hetősége ilyenformán ellenfeleiknek az ábrázolásában 
mutatkozik meg. A  legfontosabb párhuzamot a  Za-
lán segítségére siető görögök párhuzama rajzolja ki: 
az eposz klasszikus tradíciójának a fölidézése révén is, 
tehát műfajpoétikai jelleggel is így jelenik meg az esz-
ménynek tekintett ősi görög dicsőség egyfelől, az elő-
dökhöz méltatlan utókor másfelől. Az elkorcsosulás ve-
szélye ily módon a történelem törvényszerűségeként, 
a honfoglaló magyarok kontrasztjaként s majdan be-
következő jövőjeként láttatik. A szembeállítás a görög 
múlt és az eposz jelenideje között a következőképpen 
fogalmazódik meg, tömören felvillantva az elkerülhe-
tetlen sors irányát is:

Mert immár elmúla dicső korod, Epaminonda,
Miltiades, véres Marathonnak hőse, öröklő
Lelkek! Azon kor már elmúlt, melly híreteké volt;
Régi dicsőségtek’ szikrája aluddogal, és vész.
Óh mert a’ hosszú nyugalom’ henyesége lerontja
A’ nagy nemzeteket, ’s a’ sas’ fia gyáva galamb lesz;25

Máshol ez a  következő tömör szembeállításban ol-
vasható: „Most Marathon’ mezején a’ gyávák’ nemze-



94

te tévelyg,”.26 S hogy ez nem csupán felsejlő, odaért-
hető párhuzam, azt a szöveg nyilvánvalóvá is teszi, az 
egyik görög harcosnak a magyarokhoz intézett szavai-
val: „Most gyengék hadaink: titeket teve a’ sor erőssé.”27

Éppen emiatt lesz jelentősége annak, hogy a görögök 
között is vannak olyan, erényes és bátor hősök, akik 
méltók a származásukra (ilyen például Schedios), ám 
ők sem tudhatják megfordítani az idő kerekét: szemé-
lyes kiválóságuk nem képes újra naggyá tenni a nem-
zetüket, csupán haláluk válik tragikusabbá (a görögök 
közül kiemelkedő Schediost saját embere öli meg vé-
letlenül, s Ete siratja meg).28

A másik, a nemzetre leselkedő veszély ennél lappan-
góbb romlás: a más népekkel való keveredés révén előál-
ló erkölcsi vetemedés. Erre Zalán egy másik szövetsége-
se a példa, a bolgárok. Ők ugyanis rokonságban állnak 
a magyarokkal, de a más népekkel, az „idegenek”-kel 
való összeházasodás megrontotta eredeti erkölcseiket.

’S a’ nép, melly nyomokat kíséri, kevert faju bolgár:
Tőre magyar; de vegyűlt szomszéd idegennel, azért is
Két nyelvűk, az erősb s győző magyarokra kajánok,
Hittelenek, bérért katonák más nemzet’ urának,
Drága rokon vérben zsoldért gázolni nem átlók
És hadi zsákmányért, mellyért gyúl farkasi szivök.29

Nem véletlen, hogy közülük már nem kerülnek ki sze-
mélyes erkölcseik révén kimagasló harcosok, sőt, ép-
pen morálisan elmarasztalható figurák jellemzik őket, 
mint amilyen például Viddin. S hogy a homályos szár-
mazás az egyén szintjén is miképpen magyarázhatja az 
erkölcsileg kétszínű viselkedést, azt Csorna példázza,30 
akinek állandó eposzi jelzője a „fattyú”.

A  harmadik veszély a  cselekvénybe beépítve jele-
nik meg, s ugyan sikerül úrrá lenni rajta, de a fenye-
getettség oka ezzel nem szűnik meg: ez pedig az elfog-
lalt új haza őslakóinak az ellenséges érzülete a hódí-
tók iránt. A „szűrkankós” csoportot a II. énekben lá-
zítja fel Ármány, s a fellázadt pórokat, akik már a hon-
foglalók családjait veszélyeztetik, a IX. énekben veri 
le Ete (s ezzel a központi csatát jelentő alpári ütközet-
hez méltó haditettet hajt végre, s így lehet valóban Ár-
pád mellett a magyar sereg legnagyobb, központi hő-
se). Az ebben az ábrázolásban benne lévő baljós jövő 
Vörösmarty reakciója és historizált válasza saját kora 
pánszláv fenyegetésére, amelynek az életműben szá-
mos egyéb nyoma is van.31

A felemelkedő, illetve a leszálló, pusztulásra indult 
népek tömbjeinek a  szembeállítása azért is lényeges, 
mert a küzdelem duális isten-panteonjában a  látszó-
lag a magyarok főisteneként meghatározható Hadúr is 
kétarcú, a könyörülettel egyáltalán nem jellemezhető 
transzcendens erő: a győzelemre képes, gyilkoló népe-
ket pártolja, azokat, akik a tőle irányított történelem 
aktorai.32 Azaz nem tekinthető állandó és védelmező 
főistennek, s ha megszűnnek azok a harcias erények, 

amelyek a honfoglaló magyarokat jellemzik, akkor vé-
get érhet a transzcendens támogatás is. S ilyenformán 
nem a  Hadúr ellenpontjaként működő Ármány az 
egyetlen, legyőzendő erő. Erre a kettős istenfelfogásra 
már Toldy is külön kitért az Aesthetikai levelekben, s ő 
ezt a megoldást nem elsősorban valamiféle történeti re-
konstrukció érdekében látta indokoltnak, hanem esz-
tétikai és poétikai jelentőségét hangsúlyozta: „A’ szity-
tya-magyar nemzet’ mythologiáját nem ismérjük, mert 
annak Európába jövetele után az elhatalmazó keresz-
tyénség azt csak hamar elfojtotta – milly következé-
sekkel a’ nemzeti életre és poésisra? azt itt nem vizsgá-
lom. A’ költőnek tehát, ki a’ históriából nem meríthete, 
szükséges volt, azt az emberiség’ (humanitas Herderi) 
philosophiájából kifejteni.”33 Ezért lehet annyira bal-
jóslatú a Zalán futása végéről visszagondolva az I. ének 
expozíciója, amely nem is a múzsáknak szóló invoká-
cióval kezdődik, hanem isteni támogató helyett a „ré-
gi dicsőséget” szólítja meg. Hiszen itt az eposzban fel-
idézett kor és a mű megírásának idejét szembeállítva, 
rögzítve van az utókor méltatlansága. Ahogyan a leg-
újabb egyetemi tankönyv fogalmazott: „Zalánnak és 
birodalmának elsüllyedésében nem annyira Árpád és 
a honfoglaló magyarok ismerhetnek magukra, hanem 
az elbeszélés implikált (19. századi) olvasói.”34 A Za-
lán futása bevezetésének legárulkodóbb része így szól:

A’ tehetetlen kor jött el, puhaságra serényebb
Gyermekek álltak elő az erősebb jámbor apáktól.35

Azaz az egész, látomásként felidézett eseménysort nem 
példaként mutatja fel az eposz, hanem visszahozhatat-
lan, egyszeri eseményként, amely után a romlás idősza-
ka egyszer s mindenkorra lezárta a nagy tettek idejét. 
Ahogyan ezt néhány sorral lejjebb olvashatjuk:

Óh hát halljátok, ti hazának gyermeki! szómat,
Későn hangzik már; de magában hordja halálos
Harczok’ fergetegét, ’s hű a’ haladékony időhöz.36

Szörényi László nem véletlenül szentelt figyelmet 
a „haladékony” jelzőnek, amelyet hapax legomenon-
nak nevezett (alighanem joggal, mert azóta sem tu-
dunk olyan adatról, amely ennek a szónak a felbuk-
kanását rögzítette volna Vörösmartynál korábbról).37 
Ennek a különleges képzésű, speciális hangulatú szó-
nak a konnotációi közé beletartozik a ’feltartóztatha-
tatlan, mindig változó körülményekre forduló, soha-
sem állandó’ jelentés is, s mint az ’idő’ szó jelzője, ma-
gába sűríti az előbb vázolt, ciklikus korszakfelfogást 
is. Innen nézvést a Zalán futása látomásossága újabb 
dimenzióval bővülhet: mivel nem mindenki számára 
hozzáférhető a honfoglalás emléke, sőt, az utókor ele-
ve a feledés állapotában van, kiemelt jelentősége van 
annak a költői szubjektumnak, amely mégiscsak ké-
pes megjeleníteni az egykor lefolyt, soha vissza nem 
térő eseménysort. Még akkor is, ha az eposz világában 
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a szubjektív lírai kitérők szerepét Vörösmarty vissza-
szorítja, s ezt a megnövelt lírai ént a leírások szuggesz-
tivitásában kívánja feloldani. (Ugyanakkor viszont az 
eposz világában is jelenvalóvá teszi az emlékezés fo-
lyamatát, amikor a szereplők közül egy-egy költőnek 
tekinthető figura egy betéttörténet elmondásával idé-
zi fel a korábbi mítoszi eseményeket, azaz az irodal-
mi szöveg megjelenítette emlékezés és az erről való el-
feledkezés lehetősége már a honfoglalás időszakában 
is aktuális dilemmának bizonyul.) Ez az én-konstruk-
ció azonban eleve az ossziáni költőmodell tipológiájá-
hoz köti az eposzt, újabb termékeny feszültséget hoz-
va létre: hiszen az ossziáni alapállásból eleve nem kö-
vetkezik egy győztes csata leírása, Osszián mint köl-
tőelőd és tipológiai párhuzam eleve a vereség és vég-
ső felszámolódás helyzetéből születő művet hitelesíti. 
Márpedig a  győztes honfoglalásról egy ossziáni han-
gulatú elbeszélő költemény a vállalkozás végső kudar-
cát hordozza már kiindulásában is – s ezt poétikai jel-
zésként már a mű expozíciójának sajátos megoldásai is 
világossá teszik az ezt dekódolni képes olvasó számára.

A honfoglalás nagy kérdése a női szerepek értelme 
ennek a sorsfordító eseménynek a közegében. Hiszen az 
eredendően férfias, harci erényeket igénylő csaták után 
a békés honteremtés, a házasság és a gyermekek felne-
velése lehet a záloga a jövőnek. Vörösmarty néhány női 
sors felvillantásával képes érzékeltetni a történelemnek 
ezt az aspektusát is. A Zalán futásában központi helyen 
álló szerelem, az Ete és Hajna közti viszony ugyanis 
azáltal kapja meg a sajátos dimenzióit, hogy néhány 
más női sors is környezi. Ete és Hajna zárt, kizáróla-
gos kapcsolatának az egyik ellenpontját a nők koszo-
rújában megmutatkozó Zalán képezi, aki számos fe-
lesége ellenére nem bizonyul a jövő letéteményesének. 
Már nem képes a családalapításra, számára a nők csu-
pán kellemes társaságot jelentenek. Hajna hivatása en-
nél sokkal nagyobb. Csakhogy az Etének való elköte-
lezettsége ellenére az igazi áldozatot érte az a Délszaki 
Tündér hozza meg, akit Hajna már nem szeret, s ezt el 
is mondja neki. A kölcsönös önfeláldozás példája ilyen-
formán egy másik ellenpontot teremt Hajna és Ete pá-
rosa mellett: ez pedig Antipaternek és feleségének a tör-
ténete. Mint láthatjuk, ez is a másik táborban kirajzo-
lódó női sors: Hajna megmarad az egyetlen és tipikus 
női honfoglaló példájának. A görög Antipater felesége 
oly annyira ragaszkodik a férjéhez, hogy a háborúban 
sem akarja elhagyni, ezért inkább férfiruhát ölt, s mel-
lette indul a csatába. Szépsége így is elárulja őt, s ez lesz 
a veszte először az őt megpillantó Laborczánnak, akit 
megöl Antipater, de ez okozza majd magának a házas-
párnak is halálát: az asszony kilétét fölfedező, s rá vá-
gyakozó Csorna orvul öli meg Antipatert, saját szövet-
ségesét, s az előle elmenekülő asszony szintén meghal 
egy almafa tövében. 38 Holttestét egy névtelen ifjú te-
meti el. A férj és feleség egymásért, egymás után be-

következő halála egy nagy szerelem képét rajzolja ki – 
Ete és Hajna viszonya viszont nélkülözi ennek az ér-
zelemnek a megvallását és megmutatását.

Az éjszakát meghosszabbító, a  hajnal bekövetkez-
tét késleltető Délszaki Tündért Hadúr szétszaggatja:39 
Hajnáért hozott áldozata azonban a jövő egészének is 
szól. Egyáltalán nem véletlen, hogy cselekedetének, sa-
játos öngyilkosságának, olyan kulcsszava van (’hajnal’), 
amely anagrammatikus módon összefügg Hajna ne-
vével. S nemcsak ezzel: a mű végén Árpád Zalán után 
kiáltott utolsó szavai a honfoglalás értelmét a „hajnal 
ölű hölgyek” termékenységében látja. Ebben pedig 
nemcsak Hajna neve foglaltatik benne, hanem köz-
vetve a Délszaki Tündér áldozata is, akiről immáron 
mindenki megfeledkezett, emléke sem él, ami pedig 
az eposz világának a hírnéven alapuló jellegében a tel-
jes pusztulás állapota. Maga a Semmi. A tündérségnek 
el kell enyésznie, hogy a nemzet élhessen: a történe-
lem világa nem párosulhat a tündéri létezéssel (jusson 
csak eszünkbe, hogy a Csongor és Tünde cselekvénye 
is a történelem idején kívül, a „pogány kúnok” idejé-
ben játszódik – bár a vonatkozó szöveghely „idejéből”-t 
tartalmaz, amely akár másként is értelmezhető…).40

Szörényi László úgy fogalmazott: „Az ő [a Délsza-
ki Tündér – Sz. M.] szemszögéből tekintve az egész 
eposz egyetlen mítosszá válik: a Hajnal szekularizálá-
sának a mítoszává.”41 Ennek a mondatnak – s Szöré-
nyi ezt megalapozó fejtegetéseinek – az is a tanulsága, 
hogy lehetséges a Zalán futását a Délszaki Tündér fe-
lől értelmezni. Ennek a honfoglalási eposznak az egyik 
legszabálytalanabb eleme talán éppen ez: a mítosz logi-
kája ugyan felmutatható, de az nem működhet a tör-
ténelem törvényei között (vannak természetesen olyan 
eposzok a világirodalomban, amelyekben e kettő ösz-
szefér, például Tasso vagy Camoens műve, de a Vörös-
martyé nemhogy nem ilyen, hanem poétikai értelem-
ben éppen az össze nem illést állítja). Mi több a Za-
lán futásában éppen a mítosz semmisül meg a törté-
nelemben. Ez az eposz mintha ennek a folyamatnak 
a metatörténete lenne. A nemzet születésének a kér-
dése ugyanis csak így, ebben a kettősségében, egyszer-
re mítoszi és egyszerre történeti kérdésként fogható 
fel, de ha ez utóbbinak a módjára kívánjuk elmonda-
ni (s az eposz műfaja és az ezt övező várakozások er-
re ösztönöznek), akkor az utóbbi megsemmisíti a mí-
tosz lehetőségét. S ebben az értelemben a Zalán futá-
sa központi szereplője nem lehet más, mint a szétszag-
gatott Délszaki Tündér.   

Szilágyi Márton 1965-ben született Gyulán. Irodalom-
történész, az ELTE Bölcsészkarán a 18–19. századi tanszék 
vezetője. Vörösmartyról szóló könyve megjelenés előtt áll 
a Kalligramnál.
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családot alapít, majd ismét széllé változik: Vö-
rösmarty Mihály, Beszélyek és regék – Ezeregy-
éjszaka I. füzet, s. a. r. Solt Andor, Bp., Akadémi-
ai, 1974 (Vörösmarty Mihály Összes Művei 13.), 
129–137.

 40 VMÖM 9. 6.
 41 Szörényi László i. m. (1989) 50.


