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Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 
XIX. századi Osztálya 2015. május 19-én 
műhelykonferenciát rendezett Vörösmarty 
Szózat című költeményéről. Az előadások 
szerkesztett változatát tartalmazó, Sza-
lisz nyó Lilla által szerkesztett kötet tanul-
mányai a magyar nemzeti tudat számára 
kitüntetett jelentőséggel bíró irodalmi (és 
Egressy Béni megzenésítésében multimedi-
ális) alkotás kevéssé méltatott vagy egyálta-
lán nem ismert összefüggéseinek értelme-
zésére tesznek kísérletet, interdiszciplináris 
(irodalom-, nyelv-, zene-, és politikatörténe-
ti) megközelítésben.

Zentai Mária előszavában a hagyo-
mány és az újítás szükségszerű összefüg-
gésének hangsúlyozása mellett a Szózat 
által a magyar irodalomban és történe-
lemben betöltött „kivételes reprezentációs 
státuszt” (7) és az interdiszciplináris meg-
közelítésmód magától értetődő voltát eme-
li ki. A kötet szerzői mind saját kutatási 
területük felől közelítenek a Szózathoz, 
melynek értelmezési hagyománya azt bi-
zonyítja, hogy a „már-már szakrális stá-
tusz” ellenére sem tekinthető „unalomig 
gyakran elemzett versnek” (8‒9). Lényeges, 
és Zentai szerint kevéssé tudatosított dolog 
„a vers szövegét és értelmezési súlypontjait 
érintő médiumváltás” (13), az, hogy Vörös-
marty költeménye és az Egressy Béni meg-
zenésítésében végigkomponált két első 
strófa, mely „népmelódiaként” megkérdő-
jelezhetetlen nemzeti jelképpé vált, nem 
egészen ugyanaz a mű, s eltérő kulturális 
környezetből érkező befogadó esetében 
„más olvasatot kínál, más hangsúlyokkal, 
mint az egész vers” (12).

Szilágyi Márton tanulmánya a Szózat 
irodalom- és politikai eszmetörténeti ösz-
szefüggéseit vizsgálja, véleménye szerint 
Vörösmarty gondolati költeményeinek „a 
korabeli politikai diskurzushoz való kap-
csolása”, „a politika nyelvének szemantikai 
és retorikai jellegű vizsgálata” nyomán le-
hetővé válhat annak feltárása, hogy „Vörös-
marty költői nyelve hogyan építette magába 
egy politikai diskurzus fontos és felismer-
hető elemeit” (16‒17). A Széchenyi 1830-as 
évekbeli műveivel, különösen a Stadiummal 
való párhuzamokra már Korompay Ber-
talan 1958-as tanulmánya fölhívta a fi-
gyelmet, azonban Szilágyi a szembetűnő 
különbségekre is kitér, így a „nagyszerű 
halál” szintagma esetében a korabeli jelen-
tésingadozásból fakadó kétértelműségre, 
mely maga Széchenyi Szózat-értelmezését is 
jellemezte. A tanulmány Kossuth egy 1840-
es beszéde alapján meggyőzően bizonyítja, 
„hogy Széchenyi frazeológiájának és Vörös-
marty versének a szoros kapcsolatát már 
egykorúan is észlelni lehetett” (22). Szintén 
lényeges a Szózat integratív szemléletének 
hangsúlyozása. Filológiai eszközökkel is 
igazolható, hogy Vörösmarty e művében 
tudatosan mellőzte a nyelvkérdést, a hazá-
hoz való tartozás kritériumait még negatíve 
sem határozta meg. A tanulmány szerzője 
szerint a vers „egy patrióta értékrend nagy-
szabású megkonstruálásaként fogható fel” 
(24), mely párhuzamba állítható a 18. száza-
di Hungarus-tudattal, és jelentős mértékben 
hozzájárult a vers „hosszan tartó nemzetkö-
zi és hazai hatásához” (24‒25).

Dávidházi Péter vizsgálódása más 
irányból közelít a Szózat és Széchenyi 

Tiltva, tűrve, imádkozva, énekelve. Tanulmányok a Szózatról
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Stadiuma között kimutatható, korántsem 
egyirányú szövegérintkezésekhez. Meg-
állapítása, miszerint „[…] a Széchenyitől 
kölcsönzött szavakból végül Vörösmarty 
hozta létre a kor maradandó nyelvét” (28), 
és ez összefügg a Szózat iskolai tananyag-
gá válásával és memoriterként könnyen 
megjegyezhető voltával, aligha vitatható 
(29). Dávidházi Széchenyi gondolatmene-
tének logikáját Austin beszédaktus-elmé-
letére alapozva értelmezi, rekonstruálja a 
Stadium történelemszemléletét meghatá-
rozó vallási dimenziót, melyet egészen a 
Bibliáig vezet vissza. A bibliai szemlélet a 
kor kultúráját a közmondásokig áthatot-
ta, „a földi események isteni meghatáro-
zottságának zsidó-keresztény hitvilágá-
ból származó” (35) formák a nyelv fontos 
rétegét képezték. Üdítően szerteágazó 
kontextuális elemzése bemutatja az áldo-
zatként értett szenvedés vallási logikájá-
nak és Széchenyi gazdaságszemléletének 
összefüggéseit, a Szózatban is megjelenő 
fontos szöveghelyek bibliai logikáját, re-
konstruálva a Szózat Vörösmarty kiha-
gyásai miatt a későbbi értelmezési hagyo-
mányból eltűnt, de a kortársak számára 
nyilvánvaló vallásos olvasatát.

A. Molnár Ferenc nyelvtörténeti szem-
pontból közelít Vörösmarty költeményé-
hez. A vers keletkezése óta eltelt közel 
két évszázad nyelvi változásai szüksé-
gessé teszik, hogy tudatosítsuk bizonyos 
szavak és szószerkezetek jelentéstani és 
stilisztikai jellemzőinek a kortárs befoga-
dástól való eltéréseit, hiszen ezek „folyo-
mányaként a maiak némileg másképpen 
érthetik, fogadhatják be a szöveget, mint 
a korabeliek” (79). A. Molnár hangsúlyoz-
za Vörösmarty kevéssé ismert nyelvé-
szeti tevékenységét, majd pedig a címet, 
az első strófa néhány kifejezését, végül 
a Szózat „legvitatottabb szószerkezetét” 

(98), a nagyszerű halált vizsgálja történeti 
szemantikai és stilisztikai megközelítés-
ben. A nagyszerű szó jelentése a problé-
mát felvető, és a költeményben szereplő 
szintagma eredeti jelentését máig ható 
érvénnyel meghatározó Martinkó And-
rás vonatkozó írása szerint is már a kor-
társ nyelvhasználatban számos példával 
adatolhatóan jelentésmegoszláson, majd 
teljes jelentésváltozáson ment keresztül, 
befolyásolva a költemény értelmezését. 
A. Molnár Martinkóénál szélesebb körű 
és az irodalmi nyelvből merítő gyűjtése 
számos korai példával szolgál a mai ér-
telmű jelentésre is, véleménye szerint a 
Szózatban mindkét jelentés (’nagyméretű’ 
és ’dicsőséges, fennkölt’) jelen van, sőt a 
költemény hangulata inkább az utóbbit 
hangsúlyozza.

Deák Ágnes a politikatörténet felől kö-
zelít a Szózathoz, írása azt vizsgálja, hogy 
a neoabszolutizmus kormányzata hogyan 
viszonyult Vörösmarty személyéhez és a 
Szózathoz, mely ugyan formálisan nem 
volt betiltva, kéziratos másolatai mégis 
elkobzandónak minősültek. A rendkívül 
kiterjedt levéltári forrásfeltáró munká-
ra alapozott tanulmány számos példával 
illusztrálja a Szózat korabeli társadalmi 
„használatának” különböző formáit és 
megnyilvánulásait, és a hatalom hol tiltó, 
hol tűrő hozzáállását ezen nemzeti jel-
képpé vált költeményhez és dalműhöz a 
Bach-korszaktól a kiegyezésig.

Szőnyiné Szerző Katalin zenetör-
ténész írása az Egressy Béni 1843-ban 
komponált Szózat-dallamához kapcsoló-
dó híradásokat tekinti át az első magyar 
zenei szaklap, a Zenészeti Lapok hasábja-
in az 1860 és 1876 közötti időszakban. Az 
1860. március 15-ei tüntetésen halálos 
sebet kapott Forinyák Géza joghallgató 
temetéséről szóló híradástól a lap számai 
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„szinte a szeizmográf érzékenységével 
követték nemzeti dallamaink, köztük a 
Szózat megszólalási formáit, életlehető-
ségeit” (145), egészen Liszt Ferenc Szózat 
és Magyar Himnusz című parafrázisának 
1873-as bemutatójáig.

A kötetet a szerkesztő, Szalisznyó Lilla 
tanulmánya zárja, aki a kor egyik veze-
tő színésze, Egressy Gábor (Egressy Béni 
testvére) hagyatékában vizsgálta meg 
a Szózat szakmai és magánéleti szem-
pontból egyaránt kimutatható szerepét. 
Vörösmarty verse megtalálható Egressy 
Gábor magánhasználatra szánt kéziratos 
kötetében, majd a Színészeti Tanoda álta-
la összeállított tanrendjében, és színészeti 
tankönyvében is kötelező tananyagként 
szerepelt. Tudatos módon utalt szövegére 
feleségéhez és fiához intézett két levelé-
ben, és más szövegeiben is felismerhetők 
a Szózatra való intertextuális utalások. 
Fennmaradt az a papírlap is, melyre 1864-

ben bekövetkezett agyvérzése után „ne-
hezen mozduló jobb kezével a Szózat és 
az Aeneis egy-egy részletét írta” (163). Az 
emlékezetből felidézett részletek „érzékel-
tetni tudják az irodalomnak, a versnek a 
személyiség rétegeiben való jelenlétét, a 
recepció egy rejtett, a kutatás számára ne-
hezen hozzáférhető ágát” (165).

A közölt tanulmányok szerzői sa-
ját szakterületük jeles kutatói, írásaik 
egyértelműen bizonyítják, hogy a „ha-
gyományfrissítés” valóban nem tekint-
hető sem fölösleges (hiszen a kor kuta-
tói is tudnak egymásnak újat mondani 
a látszólag közismert műről), sem pedig 
szükségtelen dolognak, hiszen a nem-
zeti hagyomány, amelyben elődeinknek 
köszönhetően benne állunk, egyúttal el 
is veszíthető valami, tehát folytonos új-
ragondolásra, újraértelmezésre szorul, 
életben tartása és továbbhagyományozá-
sa is csak így lehetséges.

Tóth Kálmán

Eisemann György tanulmánykötete két jól 
elkülönülő részből áll: az első Jókai elemzé-
seket tartalmaz, a másik a későromantikus 
magyar próza egy-egy részkérdését  taglal-
ja. Ám ez utóbbi is több szálon kapcsolódik 
Jókaihoz, akinek hatása erőteljesen érvé-
nyesül Mikszáthnál, Krúdynál, másoknál, 
nemcsak Móricznál, de Tamási Áronnál is. 
Ez utóbbiak – természetesen – nem válnak 
romantikussá, mint pl. Herczeg, hanem a 
nyelv- és képzeletcsapongás öröksége ele-
veníti, színesíti világukat.

A kőszívű ember fiaiban ugyan a „forra-
dalmi horizontképzés retorikájá”-ra esik  a 
hangsúly (A forradalom elbeszélése – A kő
szívű ember fiai), úgy azonban, hogy a Vég
szó mindezt a megírás korának, a kiegyezés 
első éveinek „megbékélő nosztalgiájá”-val 
vonja be. Az invenciózus elemzés a nar-
ratív perspektívák egymásra vetítésével 
magyarázza a „mese mítosszá figurálását”, 
ami a történelem kozmikus távlatait hozza 
játékba. Akár bővebb kifejtést is megérne 
némely „wagneri fantasztikus mozdulat” 

Eisemann György: Műfaj és közeg – hatás és jelentés (Jókai Mór és a 
későromantikus magyar próza)

(Budapest: Ráció Kiadó, 2018),  275 l.
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értelmezése, hiszen a kevésbé színház- és 
opera-ismerő Aranyhoz képest (aki köz-
vetlen inspiráció nélkül is ugyanabban az 
irányban kereste az archaizáló, de mégis 
aktualizáló  múltidézés lehetőségét, mint 
Richard Wagner) akár konkrét hatás is fel-
tételezhető Jókainál.

Az anarchizmus írása (Asszonyt kísér 
– Istent kísért) nem elsősorban a terro-
rizmus témájával hoz újat, hanem nyelvi 
szempontjaival, amennyiben a „modern 
és posztmodern magyar és európai pró-
za több ismert jelesénél lesz tetten érhető 
majd a jelölők hasonlóságán alapuló, a rit-
mikus-rímes tagolásokat sem nélkülöző 
asszociatív prózanyelv alkalmazása” (58). 
A „csittvári” krónikától a „papirográf” hírla
pig (Szerkesztés, archiválás, közvetítés Jókai 
Mór két regényében) meglepő asszociációk 
sorával teremt párhuzamokat az Eppur si 
muove és A jövő század regénye között. Az 
Arc és álarc – identitás és kaland (Szegény 
gazdagok) az oximoronból kiindulva kere-
si a magyarázatát egy sor szemiotikai fe-
szültségnek, amelyek „a világot az elide-
genedés egyik toposza szerint” láttatják 
„bábszínháznak” (81).

A Genezis mint technológia (Jókai Mór 
travesztiája Jules Verne modorában) az Egész 
az éjszaki pólusig! című 1876-os Jókai re-
gényt két „elütő vendégszöveg (kulturális 
hagyomány)”, a Szentírás és a Verne-féle 
utópikus kalandregény (a modern techni-
ka) „egymásra írt” nyelvezetének „összjá-
téká”-ra vezeti vissza. Kár, hogy szerzőnk 
nem fordít nagyobb figyelmet arra, hogy 
Verne fogalmazásmódja szürke, sablonos, 
publicisztikus, azaz művészi érték nélküli, 
míg Jókai originális, teremtő módon stílus-
alkotó zseni.

Emiatt írói teljesítményük olyan mér-
tékben eltérő, hogy már-már összevethe-

tetlen, magyarán – kivételes szerencsénk-
re – Jókai sosem írt Verne modorában. 
A Harcoló figurák – figuráló harcosok (A 
veszélyes sakkjáték) egy 1855-ös Jókai-no-
vella originális, „felfedező” értékelésével 
bizonyítja azt (ami máig sem tekinthető 
axió mának), hogy ti. a Jókai-életműnek 
jelentésben, nyelvben, gondolatiságban leg-
tökéletesebb remekművei novellái közt ke-
resendők.

Szerzőnk ezekben a páratlanul érde-
kes dolgozatokban eszköztelen, majdnem 
„észrevétlen” előadásmóddal kerüli el az 
utóbbi néhány évtized irodalomtudomá-
nyi szemléletváltásainak csapdáit. Például 
amennyiben az elemző nem lép kapcso-
latba a legújabb iskolákkal, akkor konzer-
vatív hírbe keveredhet. Ha pedig (talán 
nem is elfogadva, de legalább látókörébe 
vonva) épít rájuk, akkor az elkerülhetet-
len elavulás veszélyének teszi ki magát, 
hiszen a gyors egymásutánban következő 
módszerek szükségképpen rövid életűek. 
Eisemann – kerülve mindenfajta óvatos-
kodást – a legújabb fogalmak és szempon-
tok bevonásával dolgozik, de lépten-nyo-
mon azon érjük, hogy egy-egy valóban 
lényegszerű dilemma megoldására tesz 
kísérletet „korszerű” terminológiával és 
eredményesen, ám mégis bizonyos hagyo-
mányos „észjárás”-sal és szigorú logikai 
levezetéssel.

A második rész címe (Performáció és 
archiválás) is erre példa. Fedi az itt követ-
kező elemzések irányultságát, ámde a vi-
lágos és áttekinthető bizonyítás útját járja. 
E második rész bevezető (hogy ne mond-
juk: előkészítő) írása: Beszéd és írás összjá
tékának későromantikus poétikája a magyar 
prózanyelvben. A nyomtatott szövegből „ki-
hallható” beszéd, illetve az írásként vagy 
beszédként tematizált megnyilatkozás po-
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étikájának figyelemmel kísérése nyomán 
kapunk újszerű képet a későromantikus 
magyar regényről. Keményből indul ki, 
majd kulcsszerepbe kerül Kopereczky be-
iktató beszéde. A legmeglepőbb az, amikor 
a Zord idő cselekménymozzanatai a mo-
dern narratológia alapelemeinek feleltet-
hetők meg: „A horrort előadó házvezetőnő, 
Dorka, s a mesei szüzsében íródott szép 
fiatal lány, Dora neveinek hasonlóságá-
val mintegy a grafémák nyitják meg a két 
szüzsé közötti átjárást, mozgásba hozván 
az interakciókat. A két vitéznek a lány 
iránti végzetes szerelmi szenvedélye így 
hívja elő a vénasszony által önkéntelenül 
programozott végkifejletet” (146). Az Öz
vegy és leányára pedig csakugyan áll, hogy 
a „szöveghagyományok párbeszéde” zaj-
lik benne, Vitéz Francisco szép histó riája 
„áll szemben” Habakuk próféta könyvével 
(151).

Másik nagy felfedezése Eisemann 
Györgynek Mikszáth 1873-as elbeszélé-
se: A fotográfiák regénye. A „kezdő” Mik-
száthnak ez a páratlanul, 20. századiasan 
újszerű műve fényképek és élettörténet 
párhuzamára épül. Ama régi igazságra 
utalva, hogy a képalkotást a haláltapaszta-
lat inspirálja, a „halott képi reprezentációja 
a jelenlét egy másik formáját ölti magá-
ra” (173). A Noszty fiú esete az élőszóval és 
az írásbeliséggel a betűk által végrehajtott 
bűnbeesés (a váltóhamisítás) ötletéből in-
dul ki, s élőszó és írásbeliség dialektikáját 
vezeti le.

Nem említi viszont (amit pedig Mik-
száth bírálói szóvá tettek) az írói szándék 
és a megvalósulás distanciáját. A „tan-
történetnek” szánt, leleplezőnek elgon-
dolt regényben jó darabig működik is a 
Tóth Mihály vagyonának megszerzésére 
irányuló „ármány” elutasító bemutatá-

sa. Mikszáth azonban, belefeledkezve a 
vonzó fiatalember és leány megszülető 
és megerősödő őszinte vonzalmának raj-
zába, lassan-lassan (talán maga sem ve-
szi észre) pozitív végkifejletet készít elő. 
Aztán a befejezésben (az olvasók nagy 
bosszúságára) mégis megmarad a nega-
tív zárlat, az „eszmei üzenetet” szolgáló 
leleplezés. A magyarázat: Mikszáth zse-
niális elbeszélő művészete nem párosul a 
tervbe vett koncepció fegyelmezett folya-
matrajzával. Az alapgondolat ellenében 
ható részletekben is „örömét leli”. Mintha 
a megalapozottan kibomló elgondolás az 
elbeszélés kedvesen vonzó fordulatai so-
rán szembefordulna önmagával. Hogy az-
tán ebben is „benne lehet” Jókai példája, 
nehezen volna bizonyítható, de tény, hogy 
Az aranyember (lélektanilag legigénye-
sebb műve) végén Jókai egyszerűen „meg-
spórolja” annak leírását, hogy a régi és 
egyetlen szerelmével összekerülő Timea 
milyen élmények során válik asszonnyá, 
anyává stb. Ez részletező, „vesződséges” 
feladat lett volna (sok fejtöréssel, sőt koc-
kázattal!), ehelyett hatásosabb (és „gyor-
sabb!”) megoldás egy „bűnügyi” esemény-
sor Athalie lelepleződésével stb. Mindez 
úgy alakul, hogy a „naiv” olvasó ezt nem 
kéri számon, nem is hiányolja, hiszen 
mindez bravúros elbeszélő technikával és 
emocionális elhitető erővel párosul. Igaz, 
Eisemann is céloz hasonlóra, mondván, 
hogy Noszty Feri „annál nagyobb svihák-
nak tűnik, minél inkább beleragad a cini-
kus hozományvadász szerepébe”, s ehhez 
képest mellékes, hogy a regény ennek az 
ellenkezőjét beszéli el (195). 

A láthatatlan ember és a látható nyelv 
(Gárdonyi Géza regényéről) kivételes érzé-
kenységgel szól a műről, melyet gyakran 
„félreolvastak”, merő romantikus törté-
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nelmi regényre egyszerűsítve. Szerzőnk 
beszél pretextusokról, a hun birodalom 
pusztulásának „allegorikus” rajzáról, a 
regény „multimedialitás”-áról (Bizet Car
men jének és Wagner operáinak esetle-
ges hatásáról), de legfőképpen e regény 
mindmáig „kibontatlan” gazdagságáról: 
„a történeti elbeszélést az önéletírással, a 
pszichonarratívát a kalandossággal vegyí-
tő alkotásának kánoni rangú érdekessége 
éppen abban a fordulatban, modernitás-
ra nyitásában ragadható meg tehát, mely 
szembenézést kezdeményez a kultúráknak 
és szövegeiknek az érzékszervek, a techni-
ka, a politika, a kommunikáció összefüg-
gésében bontakozó történetiségével, meg-
rázó változásaival” (214). A Fantasztikum és 
médium című írás Cholnoky Viktor Olivér 
lovag című novellája kapcsán szól pogány 
kori múlt és nyugatias lovagiság szembe-
kerüléséről, méghozzá a fantasztikus tör-
ténet műfajában, melyet Kosztolányi a 20. 
század népmeséjének nevez. Az imitáció 
mint emlékező performáció Krúdy Gyula epi
kájában az egész kötet lényegével korrelál, 
amennyiben az emlékező performativitás 
szövegfüggő-imitatív eljárásaiban a „ro-
mantikus művészetnek a későmodernitást 
is elérő néhány impulzusát” mutatja ki. 
A könyvet záró Exkurzus a kézirattól a szí-

ni előadásig terjedő nyilvánossági fokoza-
tok analízisével tud újat mondani Az ember 
tragédiájáról.

A kötet végére érő olvasó nemcsak azért 
hálás, mert látszólag „agyonelemzett” szer-
zők (Jókai, Mikszáth, Krúdy) műveiről kap 
újszerű és lényeget érintő szövegeket, ha-
nem azért is, mert mindeközben bepillant-
hat egy olyan tudományos műhelybe, mely 
(őrizkedve látványos „jólértesültségtől”) 
egyszerre a legmagasabb tudományos ní-
vón „operál”, s mégis világos és érdekes. 
Mintha volna szerzőnkben egy parányi, 
s mégis roppant vonzó jóindulat olvasói 
irányában: úgy magyaráz meg sok min-
dent, hogy ezzel ne becsüljön alá, úgy utal 
roppant gondolati perspektívákra, hogy ne 
riasszon ijesztő szintkülönbségekkel, úgy 
világos, hogy mégsem didaktikus, teore-
tikusan magas szintű, hogy mégse téved-
jen az absztrakciók ködébe. Fontos és okos 
könyv tehát Eisemann Györgyé, melyet 
letéve konstatálhatjuk, hogy mindig biz-
tonságos és követhető előadásmódja révén 
jutottunk nemcsak új ismeretek birtokába, 
hanem élvezhettük a tájékozódás biztonsá-
gát és kíváncsivá tevő, rejtett utalásokban 
meglapuló sejtéseit is, melyek a merészség, 
sőt talán a kockáztatás örömét is vonzóvá 
teszik.

Imre László
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