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ELŐSZÓ HELYETT





A TÖRTÉNELEM, A TÖRTÉNETÍRÁS 
ÉS A REGÉNY VISZONYRENDSZERE

A TÖRTÉNETÍRÁS FIKCIONÁLIS TERMÉSZETE

A recepciótörténet anekdotikus alakzataihoz tartozik Móricz Zsigmond 
1922-ben, a Nyugatban közölt esszéjének „pipafiist”-hasonlata, amellyel 
Jókai Mór Erdély aranykora (1851) című regényének történelmi hitelét, 
történelmi tényeknek való megfeleltethetőségét értékelte. „Mikor törté
nelmi regényhez nyúltam, elővettem az Erdély aranykorát, de harminc
negyven oldal után letettem. Nem tudom olvasni. Nem elég, hogy teljesen 
légből kapott, hogy történelmi gyökerei csak olyanok, mint a pipafüst vé
kony csíkja, amely odafent bodrokká s felhőkké terebélyesedik, de azért 
csak dohányfüst marad, s nem valóságos felhődzés” (MÓRICZ 1922. 
1434). Az anekdota poénja azonban nem a Jókai-recepcióban, hanem a 
Tündérkert (1922) olvasása során teljesedik ki. Mert a „pipafüsf’-hason- 
lat nyomán azzal a prekoncepcióval kezdünk a Móricz-regény olvasásá
ba, miszerint felismerhetjük, a történelmi regény „miképp nem az”, nem 
„pipafüst”, nem „zsáner humor” vagy „szerelmi végzet”-sablon (NAGY 
M. 1999. 18), s hogyan nem „ezerszínű album” (IMRE 1996. 148-149), 
amiért a Jókai-féle történelmi elbeszélés hitelét vonták kétségbe. Kissé 
ironikus kérdések merülhetnek fel bennünk. A Jókai-regényre irányított 
számonkérés („Mitől aranykor, ha Apafi Mihály a fejedelem!?”) paralel- 
je: „Mitől Tündérkert, ha Báthory Gábor a fejedelem?” Vagy: mennyiben 
kevésbé különc arcéi az övé, mint Apafié? Vagy: megfelel-e regénybeli 
alakja a történeti diszciplínák kialakította közmegegyezéses ideálképnek? 
Vajon Báthori Gábor tényleg az érzékek misztériumába bukott többre pre
desztinált zseni volt-e, amivé Móricz regényében formálódik személye, 
vagy valami egészen más, például ősbornírt ellenkép?

Nem szükséges választ adnunk a kérdésre, alkalmazta-e és hogyan 
történelmi regényírásában Móricz a műfaj kanonizált konstrukciós elveit, 
mert számunkra inkább e kanonizáló eljárások ellentmondásosságának 
eredete a fontosabb. Móricz esszéje és az idézett interpretációk ugyanis 
a Jókai-regénnyel szemben olyan recepcionális elvárásokat támasztottak, 

7



amelyek a műfajtípus tradicionális értelembe vett mátrixának felelnek 
meg. Alapja a „filológia visszakeresés” (TÖRÖK 2001. 244) művelete: 
megegyezik-e a mű kronológiai szituáltsága a hitelesként számon tartott 
források időrendjével, illeszkedik-e az alakformálás a történelmi szemé
lyiség közmegyegyezésszerű képéhez, s hitelteremtő elvként funkcionál-e 
szerveződésében a háttérnarratívák felőli verifikálhatóság (uo. 250).

A felsorolt - hagyományos értelemben vett - műfajkonstruáló el
vek arra a jelenségre irányítják a figyelmünket, miszerint a mindenkori 
hivatalos kánonok egyfajta hierarchiát feltételeznek a történetírás és a 
történelmi regény viszonyrendszerében, ahol a tudományos diszciplína 
metatudományként funkcionál. A XVIII-XIX. század fordulópontján - 
miként a magyar történetírás és a fikciós jellegű történeti művek törté
netéről, illetve kapcsolatáról Szajbély Mihály A rege és rokonműfajai a 
XIX. század elejének magyar irodalmában című tanulmányában megál
lapítja - sajátos közeledés figyelhető meg a töréntetírás és az irodalom 
között, mert „közös volt a cél, a nemzet sorsának aktív befolyásolása a 
nemzeti múlt népszerűsítésének, a nemzeti identitás erősítésének jegyé
ben” (SZAJBÉLY 2005. 382). A korábban ható, s a középkor egyetemes 
kultúráját feldolgozó latin nyelvű történetírást a nemzeti identitáskép 
megalkotása igényét kielégítő (vagyis a tudományos múltfeltárás mód
szerei helyett a legendák, mondák bizonytalan hitelességű múltkultu
szát reprezentáló) fikciónál is természetű történetírás szorította háttérbe, 
de a folyamat eredményeivel, például Dugonics András, Pálóczi Hor
váth Adám vagy Virág Benedek történeti jellegű műveivel ma - a tudo
mánytörténet helyett - mégis inkább az irodalomtörténet foglalkozik. A 
jelenség tudománytörténeti vizsgálata - Szajbély vonatkozó tanulmá
nyának értékítélete szerint1 - nem kielégítő frekventáltságú. A kevés 
és vázlatos áttekintés a két diszciplína együtthatását regresszív tenden
ciaként azonosította, amely - e felfogás szerint - a XIX. századi tör
ténetírás fejlődésbeli holdudvarát hozta létre. Ismeretesek ugyanakkor 
Bajza József kritikáinak és „a román-költésről” szóló tanulmányának1 2 a 
történetírás és a művésziség egymásba olvadását pozitívumként értéke
lő megállapításai. Feltehetően a kettős értékalkotói perspektíva, a törté

1 Szajbély Mihály idézett tanulmányában arról szól, hogy a XX. század folya
mán alig jelent meg a történetírás történetével foglalkozó értékelhető mun
ka. Ezek közül többször Lékai Lajos A magyar történetírás (1790-1830) 
című müvéből idéz.

2 Mednyánszky regéi magyarul. = Bajza József összegyűjtött Munkái. 4. kötet. 
Sajtó alá rendezte Badics Ferenc, 136-142.1. h.: 136-137, illetve A román
költésről. = Bajza József 1954. Válogatott cikkek és tanulmányok. Budapest, 
73-102.
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netírás és a történelmi regény jellegének eltérő szempontú megítélései 
vezettek az általunk példaként jelölt Erdély aranykora történelmi re
gényként való értékelésének ellentmondásaihoz is. Recepciótörténete - 
a XX. század kilencvenes évei hozta fordulatig - hemzseg történeti 
szempontú verifikálhatóságának, hitelességének kétségbevonásaitól, 
illetve megkérdőjelezéseitől. A Cserei-krónika3 ugyanis, amely iránt 
„fel kellett volna támadnia benne a kétkedésnek” (TÖRÖK 2001), 
amelyhez mint történelmi forráshoz kritikátlanul viszonyult - épp a 
tudományos és a fikcionális történetírás egybecsúszásának - a mai re
torika szellemében inkább azt mondanánk: elválaszthatatlanságának - 
mintapéldája. Irodalomtörténeti közhely ugyanakkor Kemény Zsig- 
mond történelmi forrásokhoz való ragaszkodásának, illetve hitelessé
gének felértékelése. Az újabb kori értelmezések (uo. 249) ugyanakkor 
rámutatnak arra, hogy ez a hitelesség-érték is csak a késő pozitivista 
esztétika eljárásai szerint érvényes, hiszen Kemény forrásanyagát is a 
XVII. századi krónika jelentette, például Szalárdi János4 műve, amely
nek tényanyagát meglehetősen szabadon kezelte, hiszen abban a szent
lélek! leányrablást véghezvivő Mikesek - fátum sújtotta drámai hősök 
helyett - közönséges martalócokként identifikálódnak. Csak a XX. 
század kilencvenes éveinek (történelmi) regényírása hozta meg mind 
a XVII1-XIX. századi krónikák és tudománytalannak tekintett törté
netírói munkák, mind a reájuk hagyatkozó, belőlük merítő történelmi 
fikció kritikai rehabilitációjának igényét.

3 CSEREI Mihály. Erdély históriája (1661-1711).
4 Siralmas magyar krónikának kilencz könyvei mellyeket a következő 

posteritásnak megintésekre, és oktatásokra tulajdon nyelvükön egybeszede
getett és megírt Szalárdi János. 1662-dik esztendejében.

5 WHITE, Hayden 1991. Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 
19. Jahrhundert in Europa. Frankfurt am Main, 17-20, illetve Uő. 1997. A 
narrativitás értéke a valóság megjelentetésében. = A történelem terhe. For
dította Berényi Gábor et al. Budapest, 103-142.

Szegedy-Maszák Mihály Az irodalom történeti és elméleti vizsgála
ta című 1995-ös tanulmányában foglalkozik a történetírás, az irodalom
történet és az irodalmi alkotás közötti képlékeny határok kérdésével: 
„Az elbeszélés vizsgálata (narratológia) egyértelműen azt bizonyítja, 
hogy a történetírás szerkezeti sajátosságai jórészt hasonlítanak a regény 
fölépítésének alapelveire. Ha pedig ez így van, akkor több figyelmet 
kell szentelnünk a kitaláltság (fikcionalitás) egyáltalán nem könnyen 
egyértelműsíthető fogalmának” (SZEGEDY-MASZÁK 1995. 21).

Török Lajos Hayden White5 metahistóriai tanulmányaira hivat
kozik, amikor kijelenti: „...a történelemről való beszéd olyan kép- 
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zödmény, amely maga is a narrativitás és - ezt magában foglalva - a 
diszkurzivitás mechanizmusaival képes csupán a múlt megjelenítésé
re, tehát a történetszerűség nyelvi alapon szerveződő koherenciaképző 
elvei segítségével tud a történelemről kijelentéseket tenni, úgy tűnik, 
mintha fordítottá vált volna az a hagyományos hierarchikus szemlélet, 
amely a történelem identitását a róla való beszéd különböző alakzataitól 
nem tette függővé” (TÖRÖK 2001.249).

M iként a történelemelméletnek és a történetírás elméletének (WHITE 
1997. 143-205), a történelmi regényről szóló hagyományos koncepci
óknak is az elbeszélés kérdése képezi legneuralgikusabb pontját. White 
elméletek és koncepciók (például narratív történelem, társadalomtudo
mányi tájékozottságú történelemelképzelés [Annales-kör], szemiológiai 
beállítottságú irodalomteoretikusok, hermeneutikusok, illetve az általa 
a szakma doxájának álláspontját védelmező irányultságnak nevezett 
koncepciótlanság]) sorát vizsgálva-s Roland Barthes-ra6 hivatkozva - 
jut olyan következtetésekre, miszerint a XIX. századi történelmi regény 
„realizmusa”, illetve a század történetírásának „objektivitása” egyaránt 
alkalmazhatatlan koncepció: „A narratíva »realizmusára« vonatkozó 
állításokat ezért figyelmen kívül kell hagyni. [...] A narratíva funkciója 
nem az, hogy »ábrázoljon«, hanem az, hogy látványt teremtsen. [...] 
A narratíva nem mutat meg, nem utánoz semmit. [...] Ami valamely 
narratívában »lejátszódik«, az referenciális (valóság-) szempontból szó 
szerint semmi; ami »történik«, az egyedül a nyelv, a nyelv kalandja, 
eljövetelének szüntelen ünneplése” (WHITE 1997).

6 Hayden White a következő Roland Barthes-tanulmányra hivatkozik: 
BARTHES, Roland 1966. Introduction to the Structural Analysis of Narra
tives. Bevezetés a narratíva strukturális elemzésébe (WHITE 1997).

A történetírás (fikciónális) nyelvi alakzatokkal való azonosítása a 
XX. század végére felszámolta nemcsak a történetírás és a történel
mi fikció (a történelmi elbeszélés) közötti hierarchiát (a tudományos 
beszéd feljebbvalóságáról alkotott képzeteket), de megkérdőjelezte a 
történelmi regény megfeleltethetőségéről (referencialitásáról) alkotott 
műfajkonstruáló elképzeléseket is. A történelmi elbeszélés hitelessége 
és a történelmi tény között nincs semmilyen direkt kapcsolat. Sem a 
természetes időrendhez való illeszkedés, sem a közmegegyezéses ide
álképeknek való megfeleltetés, sem a háttérnarratívák felőli verifikál- 
hatóság nem kizárólagos műfajkonstruáló tényezők a történelmi mű, 
a regény létrejöttében. Hogy Kemény Zsigmond Özvegy és leánya 
(1855-1857) című regényében Mikes János alakja nem követi a tör
ténelmi emlékezet kialakította tényszerűségeket, nem vonja kétségbe 
a mű történelmi regényként való megszólíthatóságát; egy újabb példa: 
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Láng Zsolt Bestiáriumának (1997) bizarr időszerkezete (megtörténik 
benne, hogy olyan történelmi személyek lépnek kontaktusba egymás
sal, akik a természetes időben sohasem találkozhattak, mert nem éltek 
azonos korban) egyáltalán nem hitelteleníti történelmi atmoszféráját. 
Nem véletlen mozzanat, hogy a XX. század végi történelmi regény egy 
meghatározott vonulata (ahova Láng jelölt regényei is tartoznak) épp 
arra a Jókai-féle történelmi elbeszéléshagyományra íródott rá, amely 
végletesen szembehelyezkedik a történelmi regény hagyományos ér
telemben vett konstruktív elveivel. Figyelmen kívül hagyja például az 
időrendi és az ok-okozati linearitás történetírói követelményrendszerét. 
Mindez azt bizonyítja számunkra, hogy a vizsgált mozzanatokon kívül 
léteztek/léteznek és eredményesen hatottak/hatnak más jelentős műfaj
formáló elemek is a történelmi regény létrejöttében.

Amennyiben a történetírást és a történelmi fikciós prózát a törté
nelemről szóló beszéd lehetséges alakzataiként szemléljük, műfajdis- 
kurzusok hálózatos szövevényével állunk szemben. Ilyen értelemben 
a XIX. századi történelmi regény olyan műfajok és szövegalakzatok 
transzformációja, amelyek egy más korszakban, vagy egy más diszcip
lína keretein belül a történelem megjelenítésének tudományos/adekvát 
eljárásai voltak. így vállalja át a másik műfaj funkcióit részben vagy 
teljes egészében az eposz, a hősének, a krónika, a rege vagy a történet
írás formáit helyettesítő, annak helyében álló XIX. századi történelmi 
regény. A történeti fikciós próza létrejöttét Szajbély Mihály a novella, a 
rege, a monda, a naiv eposz és a történetírás műfaji „ötszögében” kép
zeli el (SZAJBÉLY 2005. 375).

A helyettesítés vagy a más formára való ráíródás eljárása a történel
mi regény szövegtapasztalati alapjaira is rámutat. Ez az a konstruktív 
mozzanat, amely a történelmi művek szerveződésében érvényen kívül 
helyezi a történelmi tapasztalat fontosságát: tárgyát nem a történelem
ben, hanem szövegvilágokban, szövegelőzményekben, a szövegköziség 
hálózatában ismeri fel: „az intertextualitást a történelem tapasztalatának 
horizontjaként jeleníti meg” (TÖRÖK 2001. 247).

A szükségszerűen fikcionális természetű történelmi regény műfaj
alkotó tényezői között - az eposztól való elmozdulás alakzatai és az 
intertextualitás mellett - az időstruktúrák linearitását felváltó temati
kai gócpont- és horizontváltások jelenségét is megjelölhetjük. Jókai 
Erdély aranykora vagy az évtizedekkel később íródott Fráter György 
(1893) című regényében mintaszerűen formálódik meg előttünk a - 
hagyományos recepcionális elvárások által egyébiránt elfogadhatat
lannak minősített - eltérő horizontképzödések és -váltások eljárása: 
a történelem eseményei különböző történetekben és látószögekből 
válnak értelmezhetővé. Zrínyi Miklós véletlen halálának, illetve Bánfi 
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Dénes megöletésének története a XVIL századi történelem erővo
nalainak megismerési horizontjait jelentik, míg Fráter György vagy 
Szapolyai János Magyarország-látomása a XVI. század történelmére 
mutató perspektívákat képeznek.

A történetírás és a történelmi regény tradicionális/hierarchikus vi
szonyrendszerét átalakító új tudomány- és műfajtörténeti értelmezések 
a történelmi regény (ön)identifikációjának új lehetőségeit is felvetik. 
Az új fogalmi leírás nehézségei azonban az alapkonstrukcióról, azaz a 
történelemről alkotott társadalmi fikció változásaiból adódnak. Szinte 
lehetetlen definíciót alkotni a történelmi regényről, ha a történelemkép
zetek sokaságával kell szembenéznünk.

A TÖBBFÉLE TÖRTÉNELEM ÉS A TÖBBFÉLE 
TÖRTÉNELMI REGÉNY GONDOLATA

A történelmi idő képlékenységének és átjárhatóságának fogalma 
nemcsak azt jelenti - miként Szegedy-Maszák Mihály állapítja meg - 
hogy „a különböző olvasókban más-más történelem képzete él” 
(SZEGEDY-MASZÁK 1998. 75), de a történelmi tér és idő bizarrá, 
virtuálissá és többjelentésüvé válásának jelenségét is.

A mítoszban nincs történelem, mert még nem létezik a narrátor rálá
tás! távlata. Az eposz történelmi ideje - a hegeli (HEGEL 1961) „arany
kor-mítosz” szellemében - a világtörténelem szubjektuma, a nemzet 
születésének időszakával azonosítható. A rege történelmi elbeszélés
ként való kezelése a történet régiségének, előidöbe való helyezhetösé- 
gének függvénye. Walter Scott a Waverley (1814) alcímében (Hatvan 
évvel ezelőtt) ugyancsak az elbeszélés aktuális ideje és az elbeszélt tör
ténet ideje közötti több évtizedes távolság fennállását tekinti történelmi 
meghatározottságnak. „Minél nagyobbra növekszik egy regény váza, 
annál nyilvánvalóbban kitetszik történeti jellege” - írja Northrop Frye 
A kritika anatómiája (FRYE 1998. 265) című művében. Ezekben a kép
zetekben a múlt idő jelenti a történelmiség alkotóelemét.

A klasszikus eposzértelmezések, illetve a románcról mint a re
gény archaikusabb változatáról szóló elképzelések szerint a történe
lem a nemzet sorsát meghatározó, sorsfordító eseménysor, például a 
honalapítás (frye-i terminológiával: új Haza-, új Trója-építés), illetve 
azzal megegyező jelentőségű értékteremtés ideje, tere és folyamata al
kotta szövevény. A hegeli történelemfilozófiára alapozó fiatal Lukács 
György (LUKÁCS 1975) történelemfikciója az organikus világállapot 
visszaállításáért folytatott hősi küzdelmek történéseinek kontextusát 
foglalja magában.
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Viktor Zmegac történeti poétikájának Walter Scott regényírását 
(ZMEGAC 1987. 128-129) értelmező fejezetében a történelem abszt
rakciójáról olvashatunk. A Láng Zsolt regényírásával foglalkozó kri
tika a bestiárium műfaji keretei között kibontakozó bizarr történelmi 
tér és idő jelenségéről alkotott képet, „...a múlt rekonstruálásáért és 
megértéséért folytatott küzdelemben a képzelet legalább olyan, ha nem 
fontosabb szerepet játszik, mint a megismerés diskurzív ésszerűsége” 
(SZIRÁK2005. 51).

A történelem és az irodalom kapcsolatáról szóló újabb diskurzusok 
Hayden White a történelem „elvesztéséről” („...ami elvész, az többnyi
re azért, mert már a történések idején is feltáratlan, illetőleg eltitkolt, 
meghamisított lett” [SÁNDOR 2005. 54]) és a történetírás „fikcionalis 
természetéről” (WHITE 1997. 10-11) szóló emblematikus kijelenté
sein alapulnak. A Tiszatáj hasábjain 2004-ben, míg az Alföldhez 2005 
folyamán közölt tanulmányok, vitairatok és cikkek7 legfontosabb kér
déskörét a történelem képzetkonstrukciója jelenti. A történelem anyag
szerű felfogásának felszámolásával, a múlt és a történelem képzeté
nek különválasztásával - ,,[m]últ csak egy van, de számos egymástól 
eltérő narratíva szól róla” (SÁNDOR 2005. 54) -, majd a történelem 
és a fikció közötti határ elmosásával (a hivatkozások itt az Ankersmit- 
teóriára (ANKERSM1T 2004) irányulnak: „Nincs többé semmilyen 
szöveg, semmilyen múlt, csak interpretáció” [uo.]) a történettudomány 
önidentifikációs kérdésekkel került szembe. A történelem e szemléle
tek értelmében ugyanis a múlt interpretációja, de mert irracionalitását 
a tapasztalat nem, csak a képzelet képes befogni, megnyilatkozásaiba - 
miként Sándor Iván jegyzi meg róla - „a regény vallatófényei” (uo.) 
szerveződnek. Gyáni Gábor a regény és a történelem kapcsolatáról szó
ló tanulmányának (GYÁNI 2004) konklúziója is az, hogy a múltnak 
több eltérő történelme lehetséges.

7 Gyáni Gábor, Kibédy Varga Áron, illetve Szegedy-Maszák Mihály, Szirák Pé
ter, Bényei Tamás, Sándor Iván etc. munkáiról van szó.

A többféle történelem egyidejűségének gondolata a XIX. száza
di történelmi regény változatait érintő kutatásunkat nemcsak logikai 
szempontból (a múlt többféle interpretációja többféle történelmi re
génykonstrukció létezését legitimálja), de a recepcionális elvárások 
szintjén, történeti értelemben is befolyásolja: utólagosan értelmez és 
rehabilitál alakulástörténeti jelenségeket. Felismeri és megnevezi pél
dául Jókai történelmi regényeinek tört időszerkezetében és horizontvál
tásaiban a többféleként megnyilatkozó történelem jelenségét, míg Frá
ter György című regénye és Kemény Zsigmond Zord idő (1862) című 
műve közé emelt - közhelyes és méltánytalan - esztétikai értékkülönb
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séget beszédmódbeli különbözőséggé minősíti. Jókai regényének XVI. 
századi térideje az eposzi kvalitású hős terepvesztésének és (egyébként 
zseniális) manipulátorrá válásának történelme, míg a Kemény-regény a 
történelem összetettségének (kontinuitáshiányának) szerepekre bontott 
interpretációja.

A „történelem nem volt, hanem lesz” gondolata Szirák Péter (SZIRÁK 
2005. 49) gondolkodásában az irodalom eljárásai révén újraalkotható, ál
landó interpretációs viszonyrendszerben élő múlt és történelmi hagyo
mány folytonosan megtörténő eseménysorozatára irányítja a figyelmet. 
A történelmi ebben az értelemben már többé nem az a tárgy, amit időbeli 
távlat választ el az elbeszélés idejétől, s nem is az a jelenségegyüttes, amit 
a múltról alkotott diszciplináris közmegyezés tényarchívumként prezen
tál, hanem az az interpretációs tapasztalat, amelyet folyamatosan „újrabe
szélnek”, új perspektívába helyeznek. Amikor Jókai Mór Fráter György 
című regénye kapcsán arról beszél, hogy a képzelete révén töltötte ki azo
kat a foltokat, amelyeket a Martinuzzi-életrajzok8 üresen hagytak, a törté
nelem sokszerűségének tapasztalatát és megjeleníthetőségének fikcionális 
lehetőségeit összegezi. A történelmi tapasztalatnak az anyagszerűtől és az 
időrendtől elvont megnyilatkozása Petrichevich Horváth Lázár Az elbuj
dosott (1836) című regénye is, amely a hagyományos értelemben vett 
történelmi regény egyetlen műfajalkotó elvének sem felel meg, s nem 
is értelmezhetnénk ezeknek a műfajstratégiai eljárásoknak a szellemé
ben, ha nem volna mind történelmi regénykonstrukcióról szóló elképze
lésünknek, mind történelemképünknek lényegi eleme az intertextualitás. 
A Petrichevich-regényt történelmivé a benne rejlő szövegtapasztalatok, 
mindenekelőtt a Byron- és a Bulwer-opus megidézettsége, világértésük
nek szublimációja avatja: az a felismerés, hogy a történelem dezillúzió, 
ahonnan a kijárat az irodalom olvasható terébe vezet.

8 HORVÁTH [HATVANI] Mihály 1859. Rajzok a magyar történelemből.
Augustin Bechet Martinuzzi-életrajza 1715-ből. Budapest

A folytonosan létrejövő történelem képzetkörében egy egész 
sor XX. század végi regény műfaja határozható meg. A múlt század 
nyolcvanas-kilencvenes éveiben, illetve a XX-XXI. század forduló
pontján keletkezett Mészöly-, Háy-, Darvasi-, Láng-, Szilágyi- vagy 
Márton-regények XIX. századi történelmi elbeszéléshagyománytól 
való elválaszthatatlasága kettős természetű. Egyrészt: a valósze
rű referencia!itások helyett olyan referencia!itást idéznek meg általa, 
amely - Bényei Tamást idézve - „nem önmagában, hanem mint egy 
szöveghagyomány része, poétikai előfeltevése jelenik meg, s maga vá
lik a referencialitás emlékhelyévé” (BÉNYEI T. 2005. 46). Másrészt: 
maguk is interpretációs térré válnak - utólagosan teremtve meg koráb- 
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bán keletkezett regények történelmét. Például Márton László Testvéri- 
ség-trilógiája (2001 -2003) Mészáros Ignác Kártigám (1772) című regé
nyéhez „rendel” történelmi közeget. Nem alaptalan hát, hogy a XVIII. 
század második felében keletkezett fordítást az újabb kori recepció 
feltétlenül besorolja a magyar történelmi regényirodalomba. Szirákot 
parafrazálva: Nem volt történelmi regény, hanem azzá lett...

A TÖRTÉNELMI REGÉNY MŰFAJI VÁLTOZATAI 
A XIX. SZÁZADI MAGYAR IRODALOMBAN: 

KÉPLÉKENY HATÁROK ÉS IDŐBELI ÁTJÁRHATÓSÁG

A teremtő elvek ellentmondásos sokfélesége és a történelem vál
tozékonysága fényében a történelmi regény egyetlen definíciója sem 
tartható fenn általános érvénnyel. Hogy mégis kialakult a történelmi 
regények egyfajta rendje/sora, abban a közmegegyezés, másrészt a kü
lönböző műfajalkotó elvek egyidejű érvényességének értelmezői non- 
szensze működött közre. Ez utóbbi azt jelenti, elképzelhető, bizonyos 
műfajkonstruktív elvek csak a regények bizonyos csoportjára érvénye
sek; ami az egyik regényben konstruktív mozzanat, a másikban hiány, 
illetve pont az ellenkezője hat. Például kauzális rend helyett motivikus 
összefüggés. Az újabb történelmi regénykoncepciók közül, talán az 
Arany János-i fogalmakat („utánképzés”) is felújító, Kemény Zsig- 
mond-kutató Bényei Péter fikciója áll legközelebb a változékonyságok 
és ellentmondások sokszínűségéből építkező történelmi fikciós próza 
lényegjegyeinek megragadásához. Több fontos és érvényes elvét fogal
mazza meg a történelmi regény műfajkonstrukciójának: „...legfonto
sabb jellemzője, hogy a történelmi múlt megfelelő szerzői stratégia által 
kiválasztott történéseit vagy egy korszak átfogó, általános jellegzetes
ségeit különböző szövegszervező eljárásokkal, nyelvi-poétikai eszkö
zökkel »újraírja«, »utánképzi«: egy esztétikailag megalapozott és csak 
belső szükségszerűségeinek engedelmeskedő kompozíció részévé teszi 
azokat. Ez döntően meghatározza az utánképzett történelmi tények, 
események irodalmi folyamatban betöltött szerepét, hiszen nem azok 
visszaadása vagy értelmezése, hanem esztétikai funkcióba helyezése, 
valamilyen jelentésadás szolgálatába állítása a történelmi regény célja” 
(BÉNYEI P. 1999. 441-442). A történelmi regény e meghatározás ér
telmében nem a hitelesség - tények (történelmi események) ok-okozati 
viszonyán, kronológiai megfeleltetésén és az alakformálás referenciális 
vonatkozásain alapuló - konstellációja, hanem Jelentésképzés”, a vi
lág fikcionális természetű utánképzése, sajátos eljárások alapján történő 
láttatása: horizont és beszédmód.
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A XIX. századi magyar történelmi regény változatainak rugalmas 
műfaji sorba (típusrendbe) állítása és értelmezése a többféle történe
lemről szóló beszéd nyelvi lehetőségei és alakzatai közötti diskurzív 
viszony felállítását jelenti. A művek típusokba sorolása ezen az elven 
alapul: aszerint történik, hogy a történelemről szóló beszéd milyen vál
tozatát jelentik, milyen alakzatok (műfajok, beszédformák, nyelvi és 
stiláris eszközök) eljárásait érvényesítik vagy transzformálják. Ennek 
értelmében - legalábbis az értekezésemben létrehozott szükségszerűen 
szubjektív tartalmakat is közvetítő történelmi regénykoncepció keretei 
között - a XIX. századi magyar történelmi fikciós próza hat elkülönülő 
változata írható le, s néhány olyan mű értelmezhető, amely csak műfajok 
és szövegközi kapcsolatok szövevényes rendszerében szólítható meg.

Regényelméletek (Lukács György, Mihail Bahtyin, Poszler György, 
Northrop Frye etc. elmélete) és néhány alakulástörténeti áttekintés 
(Imre László, Szajbély Mihály) is az eposzban jelöli meg azt az ősfor
mát, amelytől távolodva e távolodás mentén jönnek létre új műfajok. 
Ennak az alakulástörténetnek - legalábbis egyes elméletek szerint, mint 
amilyen Frye kritikaanatómiája is - a hősregei tartományoktól igen tá
voli és antagonisztikus pontján áll a regény (ellentétben a bizonyos epo
szi kvalitásokat és szempontokat továbbépítő románccal). Műfajalkotó 
jellegzetességei: a hősivel szemben a hétköznapi, a lényeges élettel 
szemben a lényegtelen megragadása és kifejezése. Mások (ezt az elvet 
látjuk érvényesülni Imre László műfaj monográfiájában [IMRE 1996] 
is) úgy találják, épp a történelmi regény az a müfajtípus, amely rész
ben vagy teljes egészében képes átvállalni bizonyos eposzi funkció
kat. Imre László és a regény-románc különállóságát lényegi olvasási 
stratégiaként érvényesítő Szilasi László (SZILASI 2000) (történelmi) 
regényről alkotott fikciója abból a szempontból maradéktalanul helyt
álló, hogy a regénytípusnak valóban létezik egy, a románchoz közel 
álló változata, amely felvállalja és szövegvilágaiban domináns elvként 
érvényesíti az archaikusabb (transzcendensebb) világképen alapuló 
műfaj alkotóelemeit, például a stilizált, eposzi értelemben vett kereső 
hős útjának, utazásainak megrajzolását, az új Hazával (metaforikus ér
telemben: új Trójával) azonos organikus világállapot visszaállításáért 
folytatott küzdelem középpontba állítását, mítoszi utalásrendszer érvé
nyesítését. Az eposzregény azonban a múlt történelmi interpretációjá
nak csak egy lehetséges változata, s a XIX. századi magyar irodalom 
történelmi regénykorpuszában egyetlen - a románc változataként is ér
telmezhető - művet jelölhetünk meg, amelynek szerveződése maradék
talanul megfelel az eposzregény konstrukciójának: Jókai MoM kőszívű 
ember fiai (1869) című regényét. A vizsgált század regényírása előtör
téneteként kezelt XVIIL század végi késő barokk regénykonstellációk 
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és -fordítások csoportjában pedig Dugonics András Etelka (1788) című 
regényének önreflexív mozzanategyüttese (mindenekelőtt: jegyzet
anyaga) jelöli ki önmaga helyét az eposzok (elsősorban a homéroszi 
és a vergiliusi eposz) hatásrendszerében. Az elmúlt évszázadok olva
sásstratégiáinak, valamint társadalomtörténeti tudásunknak megválto
zása miatt ma kevésbé ismerjük fel eposzi kvalitásait, ugyanakkor tény, 
hogy narrációjának aktuális idejében ez a - heroikus jelentőségű nem
zeti magatartásmintákról alkotott - kép újszerűsége révén hatott olva
sóira. O az első regényírónk, aki egy történelmi korszak lényegjegyeit 
emberi/nemzeti viszonylataiban képes felmutatni. A honalapítás eposzi 
jelentőségű tettét az univerzális európai tett jelentésköréből a nemzeti 
paradigma összefüggésrendszerébe helyezi át.

Nemcsak a történelmi regényidő képlékenységével, az idősíkok 
átjárhatóságával kell számolnunk a XIX. századi magyar történel
mi regényről alkotott koncepciónk és tipológiakísérletünk során, de 
az alakulástörténeti korszakok közötti határmódosulásokkal és átíve
lésekkel is. A XVIII. század második felének késő barokk regényiro
dalmát a XX. század végi történelmi fikciós próza beleírja/beleírhatja 
a XIX. század regényirodalmába. Háy János regényírása a Jókai-féle 
elbeszéléshagyományra építkezik, s találja meg benne azt a történel
mi korszakot, amelyet a XX. század végi - Bényei Péter (BÉNYEI P. 
1999) alkotta fogalmakkal élve - jelentésadás szolgálatába állíthat.

A történelmi tér és háttér (a környezet- és hangulatfestés, a szöveghát- 
tér-mozzanatok virtuális történetszerveződése, a történelmi epizód beik
tatása, a történelemről szóló beszéd etc.) jelentésalkotó lehetőségeinek 
kiaknázása révén alkothatják a történelmi téridő megragadására irányuló 
„első kísérletekének, „szerény hajtásokénak nevezett regények mégis 
a XVIIL század végi, XIX. század eleji történelmi regények jelentős al
típusát. A Kártigám a történelmi tér és idő konkretizációjával, a históriai 
koordináták közé helyezett történet módosult szerepével gazdagította a 
barokk regényt, illetve járult hozzá alakulástörténeti fejleményének, a 
XIX. századi történelmi regénynek a kialakulásához. Ugyané csoportba 
tartozik Kisfaludy Károly Tihamér (1825) című elbeszélése; a történel
mileg hiteles kerettörténet (Nagy Lajos nápolyi hadjárata) tudatos vá
lasztásának és megformálásának írói tette miatt fontos momentum, hisz 
ezzel a kerettel a - korszak epikájában egyébként elterjedt és sablonos 
érzelmes - történet a kontextusos olvasás újdonságával gazdagodott. A 
múlt korszakának kiválasztásával és a lovagtörténetre való vetítésével 
nemcsak határozott műfaj-értelmezési instrukciót helyez a befogadó elé, 
de a Nagy Lajos-i kor és az elbeszélés aktuális idejének párhuzamba 
állításával a jelentésképzés szekunder szintjeit befolyásolja: a múltra vo
natkoztatott Jelen érdekű kérdezés” aspektusát módosítja.

17



A történelmet kulisszaként, háttérként prezentáló történelmi regé
nyek sorában talán Gaal József Szirmay Ilona (1836) című regénye a 
legjelentősebb. Az idegen fogságba esett keresztény kisasszony európai 
elterjedtségü heroikus történetét Gaal historiográfiailag hiteles esemé
nyekkel és sorsképletekkel kapcsolja össze, ugyanakkor meghagyva 
e referenciákat a kulisszáiét szintjén, inkább az érzelmes-vadregé- 
nyes történet elemeiből építi fel a regényt. Két XV11I. századi krónika 
(Szirmay Antal latin, illetve magyar nyelven kiadott vármegyetörté
nete) és a Sue-féle romantikus regényírás képezik háttérnarratíváit. A 
Szirmay Ilona azonban nem elsősorban azért fontos alakulástörténeti 
állomás, mert vannak referenciális mozzanatok mögötte, hanem mert a 
történelmi konkretizáció (a magyar történelemre irányítja a figyelmet) 
törekvését jelzi, s ezt az elbeszélő megváltozott (közvetlen-autentikus) 
szerepe révén érvényesíti.

A történelmi fikciós prózának nemcsak a nemzeti közösség nagy 
jelentőségű eseményeit és a nagy formátumú hős heroikus útját meg
jelenítő változatait ismerjük, hanem léteznek más típusai is, amelyek
ben nem okvetlenül a hiteles történelmi (többnyire háborús) esemény 
és a benne részt vevő nemzeti hős (illetve pszeudovalóságos alakmása) 
játszik főszerepet, hanem valamely szellemi tartalom, eszme, jelen
ség (ezeknek születése, megteremtődése), amelyet a múlt művészileg 
megjelenített korszaka legitimál és reprezentál. Legteljesebb megvaló
sulása ennek Novalis Heinrich von Ofterdingen (1802) című regénye, 
amelynek misztikus középkor-világában a költészetet és korszakalkotó 
szimbólumait (mint amilyen a kék virág) látjuk megszületni. A mű az 
ősi utazás-toposzokat (mindenekelőtt az Odüsszeiái második eposzha
gyományt) és a romantikus nevelődési regény vándorlás-motívumát 
egyaránt szervesíti. A történelmi nevelődési, illetve a történelmi mű
vészregény világalkotó tendenciái és mitikus hősképzetei alapján az 
eposzihoz más regény változatoknál közelebb álló konstrukcióról van 
szó. A magyar regénykorpuszból Vajda Péter Tárcsái Bende (1837) 
című regénye szublimálja ennek az európai regényhagyománynak a ka
rakterisztikáit.

Jósika Miklós Abafi (1836) című emblematikus jelentőségűvé vált 
regénye (tőle vezeti le ugyanis a magyar irodalomtörténet-írás a magyar 
regény emancipálódásának útját9) a történelmi nevelődési regény sajá- 

9 Hites Sándor a jelenséget (a magyar regényirodalom megalapításának kép
zetét, illetve legendáját) kritikatörténeti szempontból vizsgálja. Úgy véli, 
a műfajalakítás legendája elsősorban a magyar irodalom történetéről szól, 
a magyar irodalomtörténet-írás elbeszélése. Példaként Toldy Ferenc iroda
lomtörténeti szintézisét hozza fel, amelyben a regény irodalom megalapításá
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tos - a múltba vetített jelen érdekű kérdezésnek adekvát teret és világot 
lelt - változata. Amíg a novaiisi müvészregény történelmi tere költői 
eszményképek megjelenítéséhez alkalmas környezet (mint a Vajda-re
gényben), addig a scotti utat (is) bejáró Jósika Miklós regényeiben Er
dély világa a nemzeti önismeret tárháza. Abafi Olivér „nevelődése”, jel
lemalkotó útja nem a művésszé válás folyamatát tükrözi, mint Heinrich 
von Ofterdingen vagy Tárcsái Bende életében, de alapvetően lélektani 
természetű: a züllött ifjú megnemesedése a magasabb rendű erkölcsi 
értékek befogadására kész lelkiállapot létrejöttét jelzi, ami egyúttal a 
nemzete számára hasznos egyéniség kialakulását is feltételezi.

A magyar történelmi regénykorpusz legkiterjedtebb és változatosabb 
altípusát a történelmi szerepregények alkotják. A történelmi szerep a 
kaland (például a Jósika-regényekben) jelentéseitől a tévedés formá
cióin át (például Kemény regényeiben) a nagy formátumú történelmi 
zseni bukásának adekvát nyelvi alakzatok révén történő elbeszéléséig 
képes válságjelentéseket prezentálni (például Kemény Zsigmond, Jókai 
Mór regényírásában).

A történelmet interpretáló esztétikai törekvések a múlt modelljei
ben igen sokszor látnak olyan szereplehetőségeket, amelyek - a tör
ténelmi regény műfajkonstruáló jegyei között számon tartott - a múlt 
másságára kérdező jelen érdekű igény megvalósulását teszik lehetővé. 
Bényei Péter (BÉNYEI P. 1999. 442-443) szerint a történelmi regény 
minden műfajtípusnál alkalmasabb „válságszituációk modellálására”. 
2007-ben napvilágot látott, Kemény Zsigmond történelmi regényeit ér
telmező monográfiájában (BÉNYEI P. 2007) az „átvetítés” műszavával 
határozza meg e jelenséget. „Eötvös József történelmi regényében [...] 
a megírás jelene szinte észrevétlenül rávetítődik a múlt megelevenített 
képére: a társadalmi helyzetrajz, az ideológiai-eszmei állapotok bemu
tatása egyszerre hordozza magán a megidézett és megcélzott kor össze
tett viszonylatait” (uo. 118).

Értelmezői szempontból különös kihívást jelent a besorolhatatlan, 
nem tipikus regény, „a magában álló” történeleminterpretáció, mint 
amilyen Eötvös József Magyarország 1514-ben (1847) című regénye. 
A történelem mozgatórugóira, a szerepek lehetőségeire, a történelmi 
megismerések interpretálhatóságára kérdező elbeszélői hangja és lá
tásmódja okán neveztem történelembölcseleti regénynek: a történelem 
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„felejteti el”: „Hiszen éppen az aToldy Ferenc takarta le Jósikával a koráb
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itt a tanulmány, a megismerés tárgya. Ha létezik a történelmi regény
nek eposzi hagyományt átvállaló rétege, akkor nyilván visszájának, az 
eposzparódia regényszerü változatának is van létjogosultsága. Az Eöt- 
vös-művet és Jókai Erdély aranykora című regényét értelmezve ilyen 
érzésünk lehet. A dezillúzió történelmi folyamataira ismerünk általuk.

A referencialitás elvesztésének, a nem létező történelem konklúzió
jának felismerése a történelem interpretációjának, a róla való beszéd
nek sajátos alakzatait, az áltörténelmi regény válfajait hozta létre. Nem
csak azért helyezhető az áljelzet e típusok konkretizáló megnevezésébe, 
mert a történelem folyamatai nem egyértelműen azt jelzik, amit a róla 
szóló beszéd tartalmaz, de mert a XIX. század végére láthatóvá vált - 
miként a Mikszáth Kálmán-regényekben - a történelem sokféle arca, 
amiről nem okvetlenül kell és nem is lehet a szaknyelv alakzatai vagy 
az irodalom kanonizált műfajai segítségével beszélni. A sokszínű tör
ténelem mozgatórugóinak dekódolása helyett Mikszáth hősei „eljátsz- 
szák”, és különböző beszédformák (például anekdota vagy hazugság) 
révén végletesen szubjektívvé teszik, mintegy megkonstruálják saját 
„különbejáratú” történelmüket.

„Mit gyászol a magyar történelmi regény?” - olvasom ezt az ironi
kus kérdést egy, a történelem elbeszélhetőségének lehetőségeit tárgyaló 
tanulmányban (BÉNYEI T. 2005. 46). Először talán a referencia!itást. 
Következik a lakonikus félválasz. Majd egy idézet Darvasi László 
A könnymutatványosok legendája (1999) című regényéből: „Amit el
vesztünk, arról mesélni kell.” A logika azt sugallja, a történelmi regény 
„emlékéről” van szó. A könnymutatványosok meg csak sírnak, gyászol
nak. „Mi egyebet tehetnének, ha tudják mi a vége?” (Uo.)

Néhány vázlatban a történelmi regénynek nevezett konstellációk 
XX. század eleji transzmutációiról is szót ejtek értekezésem utolsó 
harmadában. Elsősorban Imre László okfejtésének nyomvonalán ha
ladok. A történelmi regény XX. századi elsikkadásának, kánonon kí
vülre helyezödésének folyamatát regisztrálom általa. A XIX. századi 
elbeszéléshagyományra reflektáló s a műfaj megújítására tett utolsó 
kísérletnek Móricz Tündérkert]ét nevezi. Itt az idő felvenni a beveze
tőben elejtett szálat... Aranykor nem volt Apafi idejében, hanem lett. 
Tündérkert sem volt, csak lehetett volna.

Többféle történelem létezik, ami többféle interpretációs módszert 
indukál. Egykarakterű történelmi regény nincs. De még lehet. Csak azt 
nem történelmi regénynek fogják nevezni.
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ELMÉLETI ÉS TÖRTÉNETI 
KÉRDÉSEK





A TÖRTÉNELMI REGÉNY 
A MŰFAJOK RENDSZERÉBEN

A regénytípus felvetette elméleti és történeti kérdések

A MŰFAJ MINT FOGALMI MÁTRIX

A műfaj fogalma indukálta kérdésfeltevések körüljárása, vizsgálata 
során bonyolult összefüggésrendszerrel szembesülünk. A probléma a 
műfaj fogalmi körülhatárolhatóságának kérdésességéből, „bizonytalan 
konstrukció”1-ként történő értelmezéséből ered. Tovább bonyolítja a 
kérdéskört, ha az egyes műfajok (a regény) és műfajtípusok (a törté
nelmi regény) normatív jellegét, illetve létformáját vizsgáljuk történeti 
összefüggésben. A kutatás szemléleti alapjának, szempontjainak, mód
szereinek és kulcsfogalmainak kijelölése a műfajelmélet XX. századi 
kérdésfeltevéseinek, válaszútjainak és útvesztőinek sorát idézte elénk.

1 „A XX. század utolsó évtizedeiben, amikor oly sok történelembölcseleti, 
ideológiatörténeti, müvészetelméleti stb. teória »törvényszerüség«-eivel 
kapcsolatban támadtak kételyek, bizonytalan »konstrukciódnak minősül
hetnek a legelemibb fogalmak (műfaj, irodalmi fejlődés stb.) is” (IMRE 
1996.25).

2 Itt elsősorban a Kétségektől a lehetőségekig. Negatív vázlat egy irodalomel
méleti szintézishez (POSZLER 1983. 13-71) és A történetfilozófia műfajel
mélete - a műfajelmélet történetfilozófiája. A költői műfajok a fiatal Lukács 
esztétikájában című tanulmányaira (uo. 119-152) hivatkozom.

3 WEHRLI, Max 1960. Általános irodalomtudomány. Budapest; MARKIE
WICZ, Henryk 1968. Az irodalomtudomány fő kérdései. Budapest; WELLEK, 
René-WARREN, Austin 1972. Az irodalom elmélete. Budapest. Magyarul is 
megjelent elméleti tanulmányairól van szó.

Poszter György1 2 XX. század második felében keletkezett irodalom
elméleti kísérletei felvetik a hegeli-lukácsi alapokra épülő hagyomá
nyos irodalomelméletek újragondolásának, fenntarthatóságának kérdé
sét. Az akkori formabontó szemléletek elsősorban Max Wehrli, Henryk 
Markiewicz és a Wellek-Warren3 szerzőpáros neve fémjelezte törek
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vésekkel, Sartre4 irodalomról szóló gondolkodásával, a hagyományos 
szemléletekre statikusan támaszkodó, illetve az azokkal polemizáló 
magyar elméletekkel azonosítható tájékozódást jelentettek.5 Poszler e 
szempontokat érvényesítve-megújítva, át- és újragondolva egy lehet
séges új műfajelméleti orientáció lényegi kérdéseit is megjelöli. Az 
irodalomtudomány történetiségének (az irodalmi [fejlödés]tendenciák 
törvényszerűségének: a történeti poétika mint „a történetírás lehetősége 
vagy lehetetlensége” [POSZLER 1983. 59]) problematikája mellett a 
mű és a műfaj fogalmi (beleértve ontológiai és gnoszeológiai sajátossá
gait) meghatározásának kérdésében, illetve viszonyuk értelmezésében 
határozza meg a kutatás legneuralgikusabb pontjait. A mű ontológiai 
státusát illetően Sartre, Wellek-Warren és Tamás Attila nézetei révén 
jut el a „rekonstrukciók sorozatában realizálódó” (uo. 31) létforma 
konklúziójához. A „mű az író és az olvasó közös alkotása, amely végső 
soron az olvasóban jön létre” - véli Sartre (SARTRE 1969. 58), ami 
Poszler értelmezése szerint annyit jelent, „a műnek nincs szubsztanci
ája az olvasó szubjektivitásán kívül. Tehát annyi alkotás, ahány olvasó. 
[...] [N]incs mű csak élmény. Nincs konstrukció csak rekonstrukció” 
(POSZLER 1983. 30). Sartre gondolatait Saussure terminológiájával 
egészíti ki: „nincs langue, közös kód, csak parole, egyéni »olvasat«” 
(SAUSSURE 1967). Wellek-Warren „normák struktúrájáéként felfo
gott műértését bírálva is a „minden olvasáskor újrateremtődő mű” je
lenségére világít rá: „Az alkotó befogadásnak ez az aspektusa esik ki 
a »Wellek-Warren« szinkron vizsgálódásaiból. Váratlanul megjelenik 
azonban mint a diakrónia szempontja. Mint a műnek a rekonstrukciók 
sorozatában realizálódó élete, illetve utóélete.”6

4 SARTRE, Jean-Paul 1969. Mi az irodalom? Fordította Nagy Géza. Budapest
5 Például TAMÁS Attila 1972. A költői műalkotás fő kérdései. Budapest; 

Idézett tanulmányában Poszler György Szerdahelyi István Költészeteszté
tika (1972) című kötetében lefektetett müfajelméleti nézeteit értelmezi és 
értékeli: „Ebben a megközelítésben persze nem az a baj, hogy Hegelre és 
Lukácsra támaszkodik, hanem az, hogy csak arra. És arra is statikusan. Meg- 
fogalmazza-megmerevíti a kategóriákat. Ahelyett, hogy mozgásba hozná” 
(POSZLER 1983. 50).

6 Vö. POSZLER 1983.30.

A mű szubsztancialitását imagináriussá oldó elképzelések a XX. 
század végének dekonstrukciós törekvéseiben nyernek ismét formát, 
így a Szegedy-Maszák Mihály által „lángelme és szemfényvesztő 
keveréké”-nek (SZEGEDY-MASZÁK 1995a. 19) tartott, a műértel
mezésnek végtelen szabadságot jelölő Derrida (a befogadás, vagyis a 
dekonstrukció „az új összefüggésrendszerbe helyezés szüntelen moz
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gása”7) elképzeléseiben, vagy akár a reájuk támaszkodó Kulcsár Sza
bó Ernő („Értelmező és értelmezés tárgya azért nem képes elkülönülni 
egymástól, mert a tárgyat - miközben értelmezi - imagináriusan maga 
az interpretáció hozza létre sajátmaga számára.” [KULCSÁR SZABÓ 
1995. 68]), illetve az ezeket vizsgáló Szegedy-Maszák véleményében, 
miszerint „a műalkotás összefüggésrendszerben megtörténő alkotás” 
(SZEGEDY-MASZÁK 1995.20).

7 DERR1DA, Jacques 1990. Lemeted Inc. Paris, 252.

A XIX. századi magyar történelmi regény műfaji változatai vizsgá
latának elvi-fogalmi apparátusát meghatározva nincs szándékunk be
lépni abba a műfajelméleti „dzsungel”-be (POSZLER 1983. 49), amit 
az alapkonstrukció (a műfaj fogalma) teljes átértelmezése jelentene, 
ugyanakkor figyelembe vesszük a XX. század utolsó évtizedének alap
fogalmakat (például irodalmi fejlődés, műfaj) is dokonstruáló elméleti 
törekvéseit, illetve történeti megközelítéseit. Közülük néhányat részben 
vagy egészében is a kutatás alapelvei közé soroltunk.

Szajbély Mihály a rege és a történeti novella - jelen kutatásunk tár
gyát is jelentős mértékben befolyásoló - műfaji összefüggéseinek ér
telmezése során - a Horváth János alkotta fogalmi rendszer (például 
nemzeti klasszicizmus) „tiszteletteljes újragondolására irányuló törek
vésekkel egyetértve” (SZAJBÉLY 1999. 425) - fejlődés helyett az iro
dalom alakulástörténetéről beszél, azaz véleménye szerint megérteni a 
„műfajok alakulásának logikáját” lehet: „Az alakulás logikáját kell fel
tárni, annak tudatában, hogy minden előzménye valaminek, s minden 
kiteljesedés is egyben. A formák, a műfajok ilyen értelmű alakulásának 
a történetét megérteni és leírni csupán az adott kor által meghatározott 
szempontok, célok és lehetőségek (lehetőség szerinti) rekonstruálása 
nyomán lehet” (uo.). E szempont értelmében a XIX. századi történel
mi regény „történetisége” létrehozásában is a keletkezésének aktuális 
pillanatában érvényes kvalitások működtek. A későbbi befogadások 
azonban nem fuggetleníthetők a történelmi távlat hatásaitól. Az irodal
mi művek létét a folyamatos újraolvasások konstruálta irodalmi káno
nok összefüggésében tanulmányozó Szegedy-Maszák arra hívja fel a 
figyelmet, hogy „a különböző olvasókban más-más történelem képzete 
él” (SZEGEDY-MASZÁK 1998. 75).

Ha a mű rekonstrukciók sorozatában létező imaginárius lehetőség, 
szükségszerűen fel kell számolnunk a művek sorát vizsgáló irodalom
történet normáit, és a folyamatosan megtörténő események sorozatát 
vizsgáló történeti poétikák létjogosultságát kell elfogadnunk. Ezen a 
ponton azonban azzal a nagyon bonyolult kérdéssel kell szembenéz
nünk, hogy az élménylehetőségek soraként értelmezett diakrón ese

25



ménysor létrejöttében hogyan működik (vagy működik-e?) a műfaj 
mint normastruktúra.

Imre László Műfajok létformájaXIX. századi epikánkban8 című mo
nográfiájában - a Wellek-Warren-elmélettöl Northrop Frye9 nézetein át 
Alastair Fowler10 11 műfajelméletéig, Horváth János fejlődéstörténetétől 
Poszler György irodalomelméleti kísérletein át a dekon-elméletekig - 
XX. századi hazai és külföldi szintéziseket, illetve teóriáikat értékelve 
jut el dinamikus és konstruktív műfajkoncepciójáig, amelynek révén 
nemcsak a műfaj fogalmi apparátusának és létformájának kérdéseire 
ad értékelhető-értelmezhető válaszokat, de a fejlődéstörténeti kontra 
alakulástörténeti dilemmák kapcsán is lehetséges megoldásokra mutat 
rá. Poszler műfajértésének „rugalmas imperatívusz”-jellegét11 hangsú
lyozza, melynek értelmében a műfaj olyan konstrukció, amelyhez min
den új mű idomul, ugyanakkor meg is változtatja, amikor eltér tőle. Ez 
az eltérés indukálja az egyes műfajok változását, képezi alakulásának 
mozgatórugóit. A műfaj Arisztotelészig visszavezethető organikus fel

8 A műfaj fogalmáról, létmódjáról és fejlődéséről a monográfia második, Mű
faj fejlődés vagy rendszercsere című fejezetében foglalkozik, átfogó képet 
rajzolva meg a lehetséges értelmezésekről. Az említett szerzők mellett hivat
kozik Barta János, Horváth János, Brunetiére, Sklovszkij, August Wilhelm 
Schlegel, Winckelmann, Goethe, Comte, Tolnai Vilmos, Thinemann Tiva
dar, Levin, Tinyanov és mások szemléletére is (IMRE 1996. 25-37).

9 Imre László a Frye-könyv 1973-as (Princeton-New Yersey) kiadására hivat
kozik. Azóta megjelent a magyar fordítása is (FRYE 1998).

10 Imre László könyve harmadik fejezetének első jegyzetében jegyzi meg, 
hogy munkája során nagymértékben támaszkodik Fowler monográfiájára. 
Ez: FOWLER, Alastair 1982. Kinds of Literature (An Introduction to the 
Theory of Genres and Modes). Oxford

11 Poszler György Filozófia és műfajelmélet című művének vonatkozó kitéte
leire hivatkozik: „Rugalmas imperatívusz a művel szemben. Amely alakít 
és alakul. Fejlődése - lehet, inkább változása - folyamatos és szakaszos. 
Folyamatos, mert minden jelentős új mű betölti a műfaji törvényt. De szaka
szos is, mert meg is változtatja. Amikor eltér a normától, nem csupán az el
térést hangsúlyozza, hanem a normát is. Betöltés és megváltoztatás, eltérés 
és hangsúlyozás egyazon gesztus” (IMRE 1996. 32; POSZLER 1988. 11). 
Poszler e müfajelméleti problémát taglalja 1983-as tanulmánykötetében is 
(POSZLER 1983.66).
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fogásaitól12 és az orosz formalista irányzat13 képviselőinek az irodal
mi eszközök elkopásáról, „ellentétes elemekkel történő felváltásáról” 
(IMRE 1996. 27) alkotott nézeteitől sem idegenkedő Imre László a 
műfajt az „irodalmi sor”, illetve „rend” szinonimáiként tartja számon. 
Ennek értelmében az irodalmi müvek e ,,»sor«-hoz, »rend«-hez való 
viszonyukban ragadhatok meg” (uo. 31), s ezektől való eltérésük hatá
rozza meg az irodalmi átalakulás dinamikáját. A korszakváltás a műfaji 
rend cseréjével azonos. „Márpedig ha a fejlődés nem más, mint rend
szerek cseréje, akkor feltétlenül számba kell vennünk a rendszert alkotó 
tényezők mibenlétét...” (uo.).

12 A biológiai analógiával élő műfajtörténeti szemlélet Brunetiére-hez kötő
dik, de elméleténél sokkal régebbi eredetű: „August Wilhelm Schlegel [...] 
Arisztotelészben fedezte fel az organikus analógia ősforrását. Az egy ősi 
csírából, a folklórból kibontakozó, növekedő irodalom hipotézise Herderre 
vezethető vissza” (IMRE 1996. 28). Az organikus szemlélet a sokak által - 
Imre László részéről nem teljesen - elvetett pozitivista irodalomtörténetre 
is hatott.

13 A műfaj-monográfia szerzője Sklovszkijra utal, aki 1925-ös prózaelméleté
ben az irányzat előzményének nevezte Brunetiére-t. Imre László Brunetiére 
Az impresszionista kritika (B. Válogatott tanulmányai [1929]) című tanul
mányára, illetve L’évolution des Genres dans l’historié de la Littérature 
(1892) című művére hivatkozik.

Az egyes műfajok létének, létformájának vizsgálatához elengedhe
tetlenül fontos lenne az úgynevezett műfajkonstruáló tényezők, a le
hetséges struktúra feltárása. Ez a kísérlet azonban eleve kudarcra ítélt, 
hiszen a hagyományos poétikák normatív műfajstruktúráról alkotott 
elképzelései a XX. század második felében tarthatatlanná váltak. Mai 
fogalmunk legfontosabb alkotóeleme a hiány-motívum: a pontos ko
ordinátákat megjelölő definíció hiánya. Miközben a Wellek-Warren 
szerzőpáros - elvetve Markiewicz formális, a műfajok keveredését és 
átfedéseit kizáró értelmezését - rugalmas műfajfogalmat kívánt alkotni, 
a határok elmosódásának, a műfajok sokszínűségének tényét regiszt
rálta. Poszler értelmezése szerint ez nagyon fontos mozzanat, hiszen 
nemcsak a „műfaji tisztaságiról szóló nézetek elvetéséről van szó, de 
„az egymás lehetőségei felé való termékeny feszülés”-nek mint műfaj
konstruáló tényezőnek a megnevezéséről, arról a felismerésről, misze
rint „a műfaj olyan imperatívusz, amit minden mű újrafogalmaz”; „[...] 
nem a mű vezethető le a műfajból, hanem a műfaj a műből” (POSZLER 
1983. 54) - fogalmazza meg azt a gondolatot, amelyből az irodalmi 
műfajokról való gondolkodásunk kulcsfogalma, a világról szóló beszéd 
mint formateremtö aspektus nézete következik.
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Amennyiben a mű csak lehetőség, amelyet az olvasó realizál, a mű
faj is szükségszerűen befogadói konstrukció: „...a szöveg és az olvasó 
viszonya, [...] a szöveg használatától függ, irodalomnak tekinthető-e 
vagy sem, és milyen műfajhoz sorolható” (SZEGEDY-MASZÁK 1995. 
21). Ezzel magyarázható, hogy ugyanazt a - vázként, asszociációs kör
ként létező - művet legtöbbször egyénenként is, de korszakonként ál
talában más-más összefüggésrendszerbe, más „sor”-ba helyezzük, sőt 
egyéni újraolvasásaink folyamata is műfajváltást eredményezhet. A 
XIX. századi magyar irodalomból példa erre a Toldi-trilógia (1847— 
1879) vagy a Buda halála (1863), amelyet a világról szóló beszédmód 
(diskurzus) megváltozása, a műfajt konstruáló elvek átalakulása len
dített át az eposziság fogalomköréből a regény műfaji rendjébe, ami - 
hozzáértve az időbeli távlat adta lehetőségeket - olvasati szinten rea
lizálódott, vált felismerhetővé. A befogadás megkövült kánonokat le
bontó hatása figyelhető meg Jókai Mór egyes történelmi regényeinek 
(például Erdély aranykora, Fráter György) mai értelmezései révén, ab
ban a paradoxnak tűnő mozzanatban is, miszerint ezek műfaji kvalitá
sait mai történelmi regények olvasatai hitelesítették. így többek között 
Háy János Dzsigerdilen (1996) című regénye révén vált felismerhetővé, 
hogy a történelemről mint a világ egy aspektusáról szóló beszéd nem 
kronológiai rendnek és tényeknek való megfeleltetést jelent, hanem ho
rizontot, s így a „hiteles” történelmi regények sorából kizárt Jókai-mű- 
vek megfelelnek ennek az elvárási horizontnak. Ez a jelenség alakítja 
fontos eljárássá a „mindig másra utaló olvasási lehetőséget”14: azt a 
stratégiát, mely azon a felismerésen alapul, miszerint a befogadás során 
a műfaji előzmények és következmények jelen valósága, a rendszerek 
együtt hatása, átfedései, párbeszéde is befolyással vannak az olvasat, 
a befejezés, végső soron a „történő mű” létrejöttére. Az irodalom- és 
szövegköziség műteremtő aspektusait a kutatásunk középpontjába állí
tott történelmi regények többször tematizálják is. Jókai Mór A kőszívű 
ember fiai regényének eposzi látószöge nemcsak a metaforikus, hanem 
az önreflexív beszéd szintjén is kifejezésre jut. Márton László Testvéri
ség című trilógiáját intertextuális háló veszi körül. Egyrészt a titokzatos 

14 „A daraboló, szelektív, mindig másra utaló olvasási lehetőség kihasználá
sára biztat a narráció számos önreflexív, vagy akként olvasható eleme is” 
(SZILASI 2000. 117-118).

28



Menander művéhez15, másrészt Mészáros Ignác Kártigám regényéhez16 
kapcsolja szövegközi átfedés. Ha elfogadjuk azt a nézetet, miszerint a 
Mendander-regény sem eredeti alkotás, hanem Johann Leonhard Rost 
Die Türkische Helene (1717) című regényén alapul, amelynek előzmé
nye egy ismeretlen francia széphistória, akkor a Márton-mű egy virtuá
lis francia regénnyel áll évszázadokat átívelő diskurzusban.

15 MENANDER, David Christian Walther 1723. Der unvergleichlich schönen 
Türkin wundersame Lebens- uns Liebens Geschichte. Zur angenehmen 
Durchlesung aufgezeichnet von Menander. Zu finden in der Frankfurter und 
Leipziger Messe. [Az összehasonlíthatatlan szépségű török kisasszony cso
dálatos élet- és szerelmi története.]

16 Buda várának visszavételekor a keresztények fogságába esett egy Kártigám 
nevű török kisasszonynak ritka és emlékezetes történetei, melyeket némely 
különös feljegyzésekből magyar nyelvbe foglalta Bodó-baári és Nagy-lútsei 
Mészáros Ignácz. Pozsonyban Länderer Mihály betűivel. 1772

17 Vö. SZEGEDY-MASZÁK 1998. 75. Illetve: „Az irodalomtörténet elméleté- 
hez-módszertanához Markiewicz nyitja meg az utat. Mégpedig azzal, hogy a 
müvet a társadalom felé nyitottnak tekinti. Joggal hangsúlyozza: a haladás
fejlődés elsősorban a megismerő jellegben (emberismeret) és a posztulatív 
tartalmakban érhető tetten. Ez vezethető le közvetlen módon a társadalom
mal való kapcsolatából. Ez azonban - a Wellek-Warren és Wehrli hangsú
lyozta műfaj-, stílus- és formatörténettel együtt - már az irodalomtörténeti 
mozgás-fejlődés tényleges gerince” (POSZLER 1983. 65).

A diskurzív olvasás lehetősége vonja kétségbe a kronológiai meg
határozottságú, szubsztancialista szemléletű irodalomtörténetek létjo
gosultságát, s irányítja figyelmünket a folyamatosan történő irodalmat, 
változó poétikákat, műfajok belső alakulástendenciáit, térben és időben 
elválasztott művek diskurzusát értelmező történeti kutatások szüksé
gességére.

A REGÉNY MINT FOLYAMATOSAN ALAKULÓ 
IRODALMI MŰFAJ

Markiewicz az irodalmi művet nyitottnak tartja a társadalom felé. 
E nézetet továbbgondolva állapítja meg Poszler György, hogy „a mű 
a társadalmi inspirációból születve, onnan hozott és azzal együtt fejlő
dő megismerő posztulatív tartalmait műszerkezetté szervezve, már be 
is sorol egy műforma-műfaj fejlődésének rendjébe” (POSZLER 1983. 
66). A műfajok történeti sorának felállítása mind a hagyományos, mind 
a modern történeti kutatások (szemlélettől függően változhat a termino
lógia irodalom-, műfaj-, forma- vagy alakulástörténetre17) fontos kér
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déskörét jelenti. Egyik legfrekventáltabb dilemmája e törekvéseknek a 
regény helyének kijelölése a műfajok rendjében. Mihail Bahtyin szerint 
ezt az a jelenség idézi elő, amely szerint a regény a XX. század egyetlen 
még „nem kész”, kialakulóban lévő műfaja, s ebben a folyamatban a 
műfajt konstruáló tényezők is kivehetők és leírhatók: „A többi műfajt- 
mint műfajt, azaz mint a művészi tapasztalat öntörvényének valamiféle 
szilárd formáját - már kész alakban ismerjük. Formálódásuk régi folya
mata kívül esik a történelmileg dokumentált megfigyelésen. Az eposzt 
nemcsak régóta kész, hanem mélységesen elöregedett műfajnak is tart
juk” (BAHTYIN 1997.27).

Bahtyin tehát a regény alakulástörténetét az eposztól való távolo
dás folyamatával összefüggésben képzeli el 1970-ben, amikor Eposz és 
regény című tanulmánya napvilágot látott. Jósé Ortega y Gasset (OR
TEGA 1944) (1883-1955) ugyanakkor már a XX. század első felében 
a regény alkonyáról beszélt. A közben megképződött több évtizedes 
időbeli és rálátási távlat, valamint alakulástörténeti és reprezentációs18 
mozgások alapján elképzelhetőnek tartjuk, hogy a Bahtyin által „nem 
kész”-ként szemlélt műfaj valójában „regényen túli” jelenség, s miként 
Ortega vetítette elénk: a dosztojevszkiji értelemben vett regény valóban 
eltűnt, s ami a leírt távolodási folyamatban nyilatkozik meg előttünk, 
egy új, megnevezetlen, de az adott alakulás- és összefüggésrendszerben 
felismerhető műfaj, amely a klasszikus regényműfaj, a történeti fikciós 
próza és a történetírás szövevényében jött/jön létre.

18 Például Paul Ricoeur szemlélete (RICOEUR 1999).
19 Lévi-Strauss strukturális antropológiája 1958-ban látott napvilágot. Magya

rul: LÉVI-STRAUSS, Claude 2001. Strukturális antropológia I-IL Budapest
20 Propp meseelmélete 1928-ban jelent meg (PROPP2005).

Az elbeszélő műfajok Szegedy-Maszák Mihály által felállított 
történeti sorában a mítosztól mint a „legrégibb történéses műfaj”-tól 
(SZEGEDY-MASZÁK 1980b. 47) indul a művek diskurzusa terem
tette, a folytatás-megújítás karaktereit felmutató történéssorozat (más 
terminológiák szerint a fejlődés- vagy alakulástörténet), amelyet - a 
mese, az eposz, a saga, a legenda, a románc, a menniposzi szatíra, a 
históriás ének, a ballada, az életrajz, a történetírás, az emlékirat, az apo
lógia, a napló, a vallomás, a pikareszk, a detektívtörténet jelentette ala
kuláspontokon túl - természetszerűleg a regény műfaja zár. Nem nehéz 
észerevenni, hogy a Lévi-Strauss-19, illetve a Propp-féle20 kutatások
ra hivatkozó Szegedy-Maszák gondolkodásában sincs nagy távolság 
a mítosz és az eposz műfaja leképezte világállapot karakterei között, 
s hogy a sor kialakulását a megújítás-távolodás mozzanata indukálja. 
Értelmezése szerint a műfaji megújulások sora azonban nem minden
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szempontból jelent eltávolodást is egyúttal a mítosztól. „Az östípusok 
és toposzok napjainkig tovább élnek a regényirodalomban”, vagyis az 
újabb műfajok a „mitikus hagyomány széttöredezésének emlékét őrzik” 
(SZEGEDY-MASZÁK 1980b. 48). A töredékessé válás folyamata egy 
meghatározó elbeszéléstörténeti mozzanat, a „megbízhatatlan” elbeszé
lő közvetítette fikció létrejöttével vette kezdetét. A mítosz autentikus 
kultúrközegében ugyanis a maitól eltérő (a jelen számára gyakorlatilag 
hozzáférhetetlen) pragmatikai és szemantikai jelentéseket tulajdonítot
tak a történetnek, így nem vonták kétségbe alanyainak fennálló vol
tát, míg a mai befogadói stratégiák a mítoszi tartalmat „idegen anyagra 
játsszák rá”, azaz „egy szeletet ragadnak ki a mítosz körkörös szerkeze
téből” (uo. 46). Az eltérések folyamatával létrejött távlat a történet elbe
szélője és befogadója között, illetve a befogadás kollektív tartalmainak 
elsikkadása vezetett a fikciós próza kialakulásához.

A prózai fikció horizontja Northrop Frye A kritika anatómiája 
című mítoszkritikai esszékötetét vonja be vizsgálódásunk körébe. Frye 
ugyanis a prózai fikció fogalmát a regény és változatai szinonimájaként 
használja, azaz - elvetve a fikciót csak a regényre szűkítő nézeteket - a 
regényről mint a fikció egyik formájáról gondolkodik. A kifejezésfor
mát konstruáló elveket értékelve különbséget tesz regény és románc 
között: „A lényegi különbség regény és románc között a jellemzés fel
fogásában nyilvánul meg. A románcíró nem próbál »valóságos embere
ket« alkotni, hanem csak stilizált figurákat, amelyek pszichológiai ar
chetípusokká növekszenek. A románcban látjuk viszont Jung fogalmait, 
a libidót, az animát és az árnyat, mégpedig a hős, a hősnő és az intrikus 
alakjában. Ezért fordulhat elő az, hogy a románc gyakran a szubjektív 
sűrítettség olyan ragyogását árasztja, amilyenre a regény nem képes, és 
hogy körvonalai körül állandóan az allegória sejtelme lebeg. A románc
ban ajellem bizonyos összetevői felszabadulnak, s ezért természeténél 
fogva forradalmibb forma a regénynél. A regényíró a személyiséggel 
foglalkozik, jellemalakokkal, akik orgonájukat, illetve társadalmi 
maszkjukat viselik magukon. Szüksége van egy stabil társadalmi keret
re...” (FRYE 1998.263).

A Frye-elmélet regényt és románcot megkülönböztető aspektusa 
nagyban hozzájárulhat a kutatásunk tárgyát képező történelmi regény 
változatai közötti tájékozódás sikerességéhez. Közelebb visz egyes 
művek műfaji sajátosságainak, a hasonlóságoknak és az eltéréseknek 
a megértéséhez: bizonyos művek helyét igazolja, másokét megkérdő
jelezi a történelmi jellegű prózai fikció (a történelmi regény műfaja) 
jelentette asszociációs körben. Szilasi László erre a szemléletre hivat
kozva állapítja meg, miszerint egyes Jókai-regények felvetik a román- 
cos olvasat szükségességét (SZILASI 2000. 116). Ugyanezen az elmé- 
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létén alapul Nagy Miklós monográfiájának vonatkozó tétele is: „Jókai 
szövegeiben az említett két alapvető narratív típus mindig más és más 
arányban keveredik - egyikük akár az elhalványulásig is juthat. Az is 
eldöntendő - műelemzések sorával -, hogy mennyire áll közel egymás
hoz a románcos forma és a romantika hatása” (NAGY M. 1999. 117).

Szegedy-Maszák idézett vizsgálatai során kitér a mítosz és a fik
ció közötti lényegi eltérésekre. A mítoszi-eposzi képzetkörre ismétlő
dő szólamok jellemzők, a hősök állandó szerepkörben láthatók, míg 
a fikciós történetmondásnak a leírás és ajellem képezik meghatározó 
sajátosságait. A jellemalkotásuk alapján - legalábbis hagyományos po
étikák értelmében - Jókai Mór regényírását a romantika, míg Kemény 
Zsigmond munkáit a realizmus irányzatához sorolják. Monográfiájában 
Szegedy-Maszák épp a „románcé” és a „növel” megkülönböztetésének 
eljárása révén veti el ezeket a leegyszerűsítő szemléleteket, s mutat rá, 
hogy nem a XIX. század két irányzatának nyelvi különbözőségéről van 
szó csupán, hanem eltérő elbeszélő hagyományok megragadásáról, a 
fikciós kifejezésformák eltéréseiről: a regényszerű és a románcos jel
lemábrázolás különbségéről. Jókai Mór „kétkiterjedésű” (SZEGEDY- 
MASZÁK 1989. 29) jellemei a románchoz s ezzel a mitikus-eposzi ha
gyományhoz, míg Kemény Zsigmond jellemábrázolása a regényszerű 
beszédmódhoz áll közelebb. Ilyen szempontból nemcsak a különböző 
művek műfaji rendbe való besorolása válik egyszerűbbé számunkra, 
de egyazon opuson belüli eltérésekre is felfigyelhetünk. Kutatásunk 
szempontjából fontos, hogy korábban sikertelennek vélt történetírói 
eljárásokat, regénytípusokat is legalizálhat a két kifejezésforma meg
különböztetése. Mészáros Ignác Kárt igám, Petrichevich Horváth Lázár 
Az elbujdosott, vagy Vajda Péter Tárcsái Bende című regénye épp ro
máncos sajátosságaik révén sorolhatók be a történeti prózai fikció al
kotta műfajsorba. Allegorikus tér- vagy jellemábrázolásuk, mint a mí- 
toszihoz közelebb álló románcos kifejezésmód, legtöbbször valamely 
történelmi jelentőségű pillanat megragadásához, kiemeléséhez, apoló
giájához szükséges eljárás.

A regény és a románc aspektusai egyazon művön belül is kevered
hetnek. A kőszívű ember fiai szereplői közül Richárd alakja többnyire a 
románcos, míg Jenőé inkább a regényszerű jellemzés fogalomkörében 
érthető. Ez a megkülönböztetés erősíti meg azon véleményünket is, 
hogy a történelmileg hiteles szereplő, azaz a valóban létező történelmi 
személy hiánya valamely műből még nem zárja ki történelmi regény
ként való értelmezhetőségét, mint ahogy e szereplők jelenléte sem so
rol automatikusan a regénytípus alkotta sorba. Jókai Mór Egy magyar 
nábob (1852) című regényében Széchenyi István és Wesselényi Miklós 
szerepeltetése nem formateremtő mozzanat, az alkotást nem soroljuk a 
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történelmi regények rendjébe, ugyanakkor Kemény Zsigmond Özvegy 
és leánya című művéből románcos története ellenére is a történetiség 
„levegőjét” érezzük ki. A regény a formátlanság műfaja, szemünk előtt 
alakul, épp ezért minden más műfajnál jellemzőbbek rá a formai-műfaji 
átfedések, a diskurzus, a formai „egymásra hatás”.21 Noha az eddigiek 
során általában prózai fikcióról beszéltünk, a verses formákra (például 
Toldi szerelme [1879]) is vonatkoztathatók mindazon alakulástörténeti 
sajátosságok, amit a figyelmünk középpontjában álló kifejezésformáról 
a mítoszi hagyományoktól a románcig elmondhatunk.

21 A műfajok kölcsönhatását mint az irodalmi mű létrejöttének és az irodalom 
fejlődésének feltételét Horváth János is kiemeli 1922-es fejlődéstörténe
tében. „...az irodalmak műfajainak egymásra hatása révén olyan kombiná
ciók jöhetnek létre, melyek új lehetőségeket jelentenek” (HORVÁTH 1976. 
17). E szempontból figyelemre méltóak Szerb Antal a Toldi szerelmére és a 
Buda halálára vonatkozó megállapításai. Irodalomtörténetének az Arany- 
opusszal foglalkozó fejezetében ugyanis jó érzékkel veszi észre a két mű 
esetében a népeposztól való távolodás jegyét, s ebben az eltérésben a re
gényszerűség karaktereit: „Buda Halála pszichológiai eposz, mint később 
Toldi Szerelme is, és olvasásuk közben az ember egyre sajnálja, hogy Arany 
nem írt regényeket, ahol lélekrajzoló képességei tágabban megvalósulhattak 
volna...” (SZERB 1935.371).

22 Imre László szerint a magyar irodalomban a történelmi regény XIX. század 
harmincas éveiben történt hatásos színre lépése a húszas-harmincas években 
formálódó nemzettudattal és múltkultusszal kapcsolódik össze (IMRE 1996. 
137). A műfaj megjelenését irodalmunkban azért érezhetjük demonstratív 
történésnek, mert - ugyan a műfaj felé mutató előzmények, például a verses 
epika (például Gyöngyösi), a Kisfaludy-regék, az eposzkísérletek (eposzok), 
a történeti novella (Kisfaludy Károly: Tihamér, Kiss Károly: Szirmay Ilona, 
Bajza József: A hableány [1829], A fekete lovag [1831], Kámor [1831] etc. 
alkotásai), a regényelőzmények (Dugonics András: Etelka [1788], Fáy And
rás: Bélteky-ház [1824]) hatására, de 1836-ban mégis meglepetés erejével 
hat az egyszerre megjelenő három nagyregény (Gaal József: Szirmay Ilo
na, Jósika Miklós: Abafi, Petrichevich Horváth Lázár: Az elbujdosott), amit 
1837-ben újabb, Vajda Péter Tárcsái Bende című történelmi regénye követ. 
Imre László másokkal (például Wéber Antal, vagy újabban Szajbély Mihály) 
megegyező véleménye szerint a történelmi regény „Dugonics Etelkába, Kis
faludy Károly Tihamér-]a (1825) és kevésbé jelentős kis- és nagyepika vál
lalkozások után, ismert módon, Jósika /IZw/z-jával (1836) válik emancipált 
műfajjá, s nyomban a differenciálódás képét mutatja” (IMRE 1996. 142).

A XIX. századi, de egyáltalán a magyar regény alakulástörténete 
szempontjából is nagyon fontos az úgynevezett műfaji sor vizsgálata, 
hiszen 1836-os demonstratív megnyilatkozásához22 müvek egymást 
folytató-megújító sorozata vezetett. Válaszra váró kérdés: a mű (Jósika 

33



Miklós /iónjának) mely aspektusa hívta életre az aktuális értelmezé
sek egyértelműen együttmüködö-teremtö-felismerő stratégiáit, s tartot
ta életben hosszú évtizedeken át a Jósika-kultuszt.

Szajbély Mihály23 idézett tanulmányában a mítoszi-eposzi történé- 
ses formától kezdődően képzeli el a magyar regényhez vezető alaku
lásrendet, amelynek közbülső állomásait a mese, a monda és a rege, 
közvetlen előzményeit pedig a beszély és a novella képezik. A magyar 
regény 1836-os kezdeteit vizsgálva azonban nemcsak a regény magyar 
kultúrközegben történő létrejöttéről beszélhetünk, hanem a történelmi 
regény konstituálódásának pillanatáról is. Az 1836-ban napvilágot lá
tott három magyar regény és az 1837-ben megjelent Vajda Péter-mű is 
a történeti fikciós próza rendjébe helyezhető el, mint ahogy a közvetlen 
előzményeik (fordítások, magyarítások, adaptációk, novellák, elbeszé
lések és kisregények) között is számos történelmiként értelmezhető pél
da akad, így Kisfaludy Károly Tihamér]^ mely kisregény terjedelmű 
történelmi novella. Előfeltevésünk szerint e jelenségek interpretációjá
hoz az eposz és a regény műfaja közötti diskurzus lényegére kell rávi
lágítanunk a XX. századi elméletek tükrében.

23 Vö. SZAJBÉLY 1999. 425.

AZ EPOSZ MINT ALAPFORMA 
ÉS A TŐLE VALÓ ELTÉRÉS HORIZONTJA

A műfaj ontológiai meghatározottságú konstrukció. A hegeli-luká
csi elmélet értelmében az eposz az organikus világállapot műfaja, az 
„aranykorié (Hegel), a „lényeges élet”-é (Lukács-Poszler), ahol az 
élet és a világ olyan egységet alkot, amelyben a hős „egyed”, egységes 
a világgal. Ez a heroikus-költői világállapot (organikus boldog kor) a 
homéroszi eposzok kora, pontosabban az Iliászé. Az Odüsszeia már e 
világállapot kinyílásának műfaja, mint ahogy majd a középkori hősi epi
ka és a barokk eposz sem az isteni-heroikus-költöi létállapot kifejező
dése. A homogenitás megszűnte a változás folyamataival esik egybe: a 
hegeli (a reá épülő lukácsi és az azt elemző poszleri) szemlélet szerint a 
regényhös „a szétesett, regényszerű világ pszichológiai reprezentációja 
és a regényszerkezet a szétesett regényszerű világ művészi formává vált 
szerkezete” (POSZLER 1983. 191). A változást a távolodás jelensége 
indukálja, azaz - a Szegedy-Maszák leírta - távlatképződés folyamata 
elbeszélt történet és elbeszélő, elbeszélő és befogadó között. Vagyis a 
világ történéseivel azonosuló, bennük élő hős, akinek világképe az el
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beszélő-befogadóéval teljesen azonos, eltávolodik, szembehelyezkedik 
az isteni gondviselés irányította harmonikus világgal. Az eltávolodás 
indukáló momentuma az individualizáció: a „hontalan hős” bizonytalan 
útja a vágyott (fiktív) teljesség felé. „A regény tehát a szétesett világ 
szétesettségének, a szétesettség illuzórikus megszüntetésének, lényegé
ben a lényeg nélküli életnek a műfaja. De a lényeg olykor villanássze
rűen, egy-egy magatartásban, egy-egy sorslehetőségben visszatér az 
életbe” (uo. 193). Az eposztól a regény felé történő távolodás folyama
tában a távlat, a fikció és a jellemalkotás fogalomlánca a mítoszkritika, 
azaz a Northrop Frye-nek az archaikusabb, a mítoszi-eposzi világálla
pothoz közelebbi románcról és az újabb, diszharmonikusabb regényről 
szóló elmélete felé mutat. A románcíró hősei „pszichológiai archetípu
sok” (FRYE 1998. 263).

Viktor Zmegac történeti regénypoétikai munkájában kitér arra, 
hogy a regény mint műfaj az ókori görög világ műfaja, ugyanakkor a 
kultúrközegben „nem tartották fontosnak” (ZMEGAC 1987. 18), hogy 
sajátos nevet adjanak neki. A regény (román) mai megnevezésének ere
dete a középkorban jelölhető meg. Kutatásunk során arra a következ
tetésre jutottunk, hogy ez a mozzanat a regénykultusz hiányát mutatja, 
s ez a jelenség a reá adható magyarázatok természete miatt érdemel 
figyelmet. Vajon miért volt a görög kultúrában mellékes, elhanyagol
ható műfaj a fikció? S ha a naiv eposz az organikus világállapot tükre, 
hogyan, miként magyarázható a barokk, majd a romantikus müeposzt 
életre hívó igény? Az első kérdésre az eposz és a regény ontológiai 
státusából következik a válasz. Az elbeszélő és befogadó szimbiózisa 
éltette műfaj virágkorának, illetve közvetlen hatásának, közeliségének 
(azonosíthatóságának) korában nem voltak meg a mai értelemben vett 
fikció befogadhatóságának feltételei. Nem volt szükség a harmonikus 
világállapot illúziójára, amikor még - a távolodás szakaszától függően - 
léteztek az organikus lét töredékei, nyomai, jelei: az ókori görög ember 
még jelenvaló állapotnak, belátható világnak könyvelhette el az istenek 
irányította, ezért győzelemre predesztinált heroikus-költői létformát. 
Az eposz világában élt, nem volt szüksége a regényfikcióra. A középkor 
végén, a hősi énekek korában, illetve a barokk kor kezdetén azonban - a 
vallásos világkép megrendülésével - alapját vesztette az isteni-egysé
ges világra vonatkozó világszemlélet. Ebből következik, hogy a barokk 
müeposz minden aktuális népszerűsége ellenére sem azonos önmagá
val, vagyis nem képes reprodukálni az eposzt konstruáló tényezőket, 
mint ahogy majd a romantikus eposz kudarcát is ez a tény indukálja. 
Az eposz - mondja Bahtyin (BAHTYIN 1997. 27)24 - befejezett, mély

24 Vö. ORTEGA 1944.
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ségesen elavult műfaj a XIX. században. Az újabb művek ugyanis az 
eposzi elemeket idegen anyagra játsszák rá. S ez a világidegen anyag a 
regény, a fikció. Vagyis a barokk eposz nem eposz: ritmussá váló törté
net, fikció. A romantika korában a műfaj torzó (például Csokonai, Vö
rösmarty, vagy Arany eposzkísérletei), önparódiájába fullad (például 
A helység kalapácsa [1844], A nagyidat cigányok [1852]), vagy regény 
(például Buda halála, Toldi szerelme).

A homéroszi eposz - műfaj-monográfiájában Imre László is erre a 
szemléletre hivatkozik - „világtörténelmi műfaj, amelyben költőileg 
megfogalmazódik a világtörténelem szubjektumának, a nemzetnek a 
születése és felnövekedése a szülés fájdalmaival és a gyermekbeteg
ségek kríziseivel együtt” (IMRE 1996. 92). A regényhös küzdelme 
töredékeiben, feltételesen és rövid időre visszaállítja a hős és a világ 
történései közötti organikus kapcsolatot. A világ hosszú évszázadokon 
keresztül jól megvolt a regény műfaja nélkül (FRYE 1998; ZMEGAC 
1987). Az angolszász irodalomban Defoe írásművészete hívta életre. 
A magyar irodalomban - fontos történés-előzmények után - 1836-ban 
szabott új irányt az epika alakulástörténetének. Mi történt?

A XVIIL század vége a nemzeti paradigma létrejöttének korszaka. 
Több évszázad művészetének kollektív nyelvét, homogén beszédmódját 
követően, a világtörténelem szubjektumai individualizálódnak, vagyis 
kezdetét veszi a „nemzeti” kor. A nemzeti identifikáció, a történelmi tudat 
kialakulásának korszakában elemi szükség mutatkozott egy olyan irodal
mi műfaj iránt, mely az új világ és hőse, illetve a róla szóló beszéd egysé
gét kíséreli meg újfent megteremteni. Ezért nem véletlen, hogy a magyar 
irodalomban a regény (a fikciós próza) és az eposz funkcióit átvállaló 
(illetve ezt részben átlényegítő) történelmi regény létrejötte egybeesik, a 
kettő egy meghatározott alakulástörténeti szakaszban eggyé válik.

A TÖRTÉNELMI REGÉNY MINT FOGALMI MÁTRIX

A magyar történelmi regény jelentésköre az eposzi mint organikus 
világállapot újrateremtésének egyetemes regénykonstruáló elve és az 
európai mintákra mutató szemléletek - a történelmi regény „az elmúlt 
idők jellegzetes atmoszférájának, szokásainak aprólékos és mégis 
meggyőző, költői ábrázolása” (WÉBER 1959. 79) mint megismerési 
lehetőség - mellett a magyar históriás énekhagyomány és regekultusz 
örökségét, a történetírásnak mint tudományos diszciplínának a történé- 
ses prózával szinkron törekvéseit, valamint a nemzeti önidentifikációs 
igény múltra irányuló, a nemzet jövőképét érintő aktuális kérdésfelte
véseit szublimálja.
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A műfajok párbeszéde, eggyé olvadása, keveredése, egymásba törté
nő átfejlődése természetszerű folyamatnak tekinthető a rendszerben. Az 
eposz az európai irodalom számos történéses műfajának teremtő elvei 
között szerepel: az európai kultúra alapja. A regénnyel folytatott diskur
zusa a magyar műfaj történeti alakulásrendben naiv, illetve ősformájá
nak hiánya miatt érdemel külön figyelmet. Az eposzi beszédmód karak
terjegyeit (többnyire külsőségeit) számos jelentős és kevésbé jelentős 
író alkalmazta „idegen anyag”-ra a XVIII-XIX. század fordulópontján 
(például Pálóczi Horváth Adám: Hunnias [1787]), nagy költőink (Cso
konai, Vörösmarty, Arany etc.) állították fel terveit (Arpádiász [1795— 
1800]), teremtették meg XIX. századi formáját (Zalán futása [1825]), 
illetve folytattak termékeny/kudarcos (Csaba-trilógiá) küzdelmet vele. 
Noha mindezek a művek sokat merítettek az ősműfaj eszköztárából, lé
nyegileg nagyon messze kerültek tőle: az organikus világállapottól való 
eltávolodás folyamatában elsősorban az értési horizont, a kifejezett vi
lágkép távolság nélküli, állapoton belüli átélhetősége veszett el. Ezért a 
magyar naiv eposz „közeg nélküli” létrehozására tett kísérletek tervek, 
töredékek maradtak, vagy megváltozott eredeti funkciójuk. Imre László 
hívja fel a figyelmet a Zalán futása lírai jellegére, illetve arra a paradox 
momentumra, miszerint a témával és a formával évtizedekig küzdel
met folytató Arany „a homéroszi-vergiliuszi eposz kellékei közül igen 
keveset vesz át, sokkal többet csúfol ki Az elveszett alkotmány-ban és 
A nagyidai cigányo£-ban” (IMRE 1996. 147).

Minthogy az eposz ontológiai státusa kétségessé vált a XIX. század
ban, a nemzet önidentifikációs igénye a történelmi regény formájában 
hívta életre a helyettesítés alakzatát. Az eposzi tartalmak átvállalásá
nak lehetősége az, ami magyarázatot ad arra a jelenségre is, miszerint a 
diakron műfaji alakulásrend bizonyos szakaszaiban egyes - olykor ke
vésbé jelentős - művek is paradigmatikus jelentőségű mozzanattá vál
hattak. E müvek (például Mészáros Ignác Kártigámja, Dugonics András 
Etelkába, vagy Jósika Miklós Abafi]a) ugyanis az epikai műfajsor alaku
lásrendjében először jelenítenek meg - áttételesen vagy közvetlenül - 
tartalmakat a nemzeti lét jelentésköréből: teremtik meg a nemzeti tér 
fogalmát (például Erdély), illetve teszik az eseménysor alapmozzana
tává a világtörténelem egyik szubjektuma, a magyar nemzet születését 
(Vörösmarty, Arany vagy Jókai eposzi hősei is a születő nemzeti közös
ség héroszai). Ennek a mítoszi indíttatású történéses prózának (illetve 
verses epikának) a befogadásához, olvasói újrateremtéséhez már nincs 
szükség a távlatot kizáró organikus létállapotra. „A XVIII. század má
sodik felének és a XIX. század első felének eposzaiból tehát bizonyos 
törekvések (e nemzet jövőre érdemes voltának a múlttal való demonst
rálása) átkerülnek a történelmi regénybe, természetes azonban, hogy 
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csak igen korlátozott számú formai elem módosult továbblétezésének 
kíséretében. A kérdés az új műfaj, a történelmi regény felöl úgy vető
dik fel, hogy mivel az új műfajok többnyire egy vagy több régi műfaj 
transzformációjaként jönnek létre, a magyar történelmi regény esetében 
nagyobb a súlya az (antik s az időben közvetlenül előtte járó magyar) 
eposzi hagyománynak, mint az orosz vagy a francia történelmi regény 
esetében” (uo. 144).

A magyar történelmi regényt előhívó műfaji előzmények között két 
olyan műforma is található, amely hiányzik a nyelv- és irodalomközi 
vonzatként jelölt nyugati irodalmakból (mint amilyen a scotti, a hugói, 
a dumas-i regényírói tradíció), ezért specifikusan csak a magyar történe
ti fikciót konstruáló tényezők között tartjuk számon transzformációikat. 
Ugyanakkor mindkettő létrejöttében kimutatható az eposzi hagyomány. 
Az egyik a históriás ének, a másik a rege műfaja. Az előbbi mint folya
matosan megtörténő esemény alkotói és olvasói szférákban egyaránt 
kifejtve hatását - „a históriás ének mint történelmi regényíróink olvas
mánya” - vált műfajteremtő komponenssé, például a Zrínyi-eposzban, 
mely „eposzi rangra emelt históriás ének” (uo. 141). A históriás éneket 
új műfajjá szublimáló barokk eposz az egyik legjelentősebb formabon
tó és -alkotó tényező a magyar történelmi regényig vezető sorban.

Szajbély Mihály25 a történelmi tárgyú művészi prózát létrehozó mű
faji „ötszög” (novella, rege, monda, naiv eposz, történetírás) specifikus 
mozzanataként vizsgálja a regét. A műfaj alakulástörténeti fénykorá
val szinkron vizsgálatokra, Bitnitz Lajos26, P. Szathmári Károly27 és 
Arany28 tanulmányaira, valamint a német nyelvterület analóg jelensé

25 Vö. SZAJBÉLY 1999.425.
26 Szajbély Bitnitz Lajos A’ magyar nyelvbéli előadás tudománya című, 1827-es 

tanulmányára hivatkozik.
27 P. Szathmári Károly A beszély elmélete című, a Kisfaludy Társaság 1868-as 

pályázatára benyújtott, pályadíjat nyert munkájáról van szó. Lásd P. 
SZATHMÁRI 1868. 15-66.

28 Arany János Széptanijegyzetekért hivatkozik elsősorban a tanulmányszerző, 
a következőket idézve tőle: „A monda kiválólag abban különbözik a népme
sétől, hogy ez már helyhez, időhöz, vagy történeti személyhez van kötve” 
(ARANY 1962. 548). A meghatározás a történelmi regényt konstruáló mű
faj előzményekre mutató lényegi megállapítás is egyúttal: az „utánképzés” 
történelmi múltat esztétikai konstellációba helyező - ugyancsak Arany által 
megnevezett - eljárására utal.

38



geire (Veit Weber29 „sage” műfaja és a Grimm testvérek30 mondagyűj
teménye) hivatkozva értelmezi műfaji összefüggéseiket. Bitnitz a rege 
és a novella mint „költői elbeszélés” között a tárgy időbeli elhelyez
hetősége alapján tesz különbséget. Ezek szerint az „előidőből vett”, a 
polgári életre jellemző szerelmi vagy csodálatos történet a rege, míg 
ennek későbbi időket megjelenítő formája a novella műfajával azonos. 
P. Szathmári Károly a szinonimaként használt beszély és novella (csak 
prozódiai sajátosságaik: a kötött, illetve a kötetlen forma révén külön
böznek) előképének a mondával rokon regét tartja. A mondát valón 
alapuló, szájhagyomány útján terjedő, regényes érzelmeket kizáró mű
fajnak, míg a regét ezzel szemben valamely érzelmek, szenvedélyek ve
zette „ódon naivságú” (P. SZATHMÁRI 1868. 23) történéses formának 
írja le, amely régiségét, naivságát elhagyva alakul beszéllyé, novellává. 
Greguss Ágost31 vonatkozó tanulmányai azért kapnak helyt Szajbély 
vizsgálódásai körében, mert ő az, aki felhívja a figyelmet a magyar rege 
műfajának egyediségére, amit idegen nyelven való megnevezésének 
nehézségei is mutatnak. A Kisfaludy-regék mintájának tartott német 
„sage”, Veit Weber műfaja sem teljesen analóg a magyar formával, míg 
az azonos névvel jelölt Grimm-mondák {Deutsche Sagerí) ismét más 
komparatív lehetőséget vetnek fel. Weber alkotásai „romántos törté- 
nef’-ek, míg a Grimm-gyűjtemény darabjai a mese világától elkülö
nülő „történetibb” monda műfaját mutatják be. Arany a Széptant jegy
zetekben és részben Naiv eposzunk című tanulmányában foglalkozik 
a rege, illetve a monda műfaji karakterisztikáival és összefüggéseivel: 
„A csodásból kivetkezett monda szolgál alapul a regének úgy, mint azt 
nálunk Kisfaludy Sándor alkalmazta. A rege tehát a hősi korból vett 
elbeszélés, mely külalakjában inkább a líra, mint az eposz felé közele
dik. Ilyenek: Csobánc, Tátika, Somló, s.t.b.” (ARANY 1962. 268 [Naiv 
eposzunk, 264-274]; 549 [Széptant jegyzetek, 532-565]). Az idézett, 
egymásnak többször ellentmondó vélemények számunkra két nagyon 
fontos tanulsággal is szolgálnak. Az egyik a Szajbély-tanulmány lénye
ge: a XIX. század eleji novellához vezető alakulásrendet vizsgálva a 

29 WEBER, Veit 1787. Sagen der Vorzeit. Berlin [Wächter, Leonhard: Sagen 
der Vorzeit, von Veit Weber. Berlin, Maurer Bd. 1. 1787]. = http://zs.thulb. 
uni.jena.de/recive/jportaljparticle.00002965 2011.07.28.

30 GRIMM, Jakob-GRIMM, Wilhelm [1.] 1816., [2.] 1818. Deutsche Sagen. 
Berlin

31 „Eddig az volt a szokás, hogy idegen szavaknál kelle kérdeznünk: hogyan 
van ez magyarul? A regénél azonban, mely költői nem egészen magyar, 
azon szerencsés állapotban vagyunk, hogy azt kérdezhetjük: hogy van ez 
más nyelven?” (GREGUSS 1849. 120).
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magyar történeti jellegű művészi próza alakulástörténetét tárjuk fel. A 
diakron sor mondai-regei alapokra épül. A mondái anyag a klasszikus 
történeti novellához, míg a rege annak „romántos” változatához, a ro- 
máncos beszédmódhoz áll közelebb. Másrészt valamennyi értelmezett 
műfajmodell leírásának kiindulópontja a mitikustól való elmozdulás 
fokának meghatározása, azaz a vizsgált forma és az eposzi világkép kö
zötti távolság mint konstruktív tényező bemérése. Minél nagyobb a táv
lat a mitikus-mesei történéses forma és a vizsgált műfaj között (például 
monda, rege) annál közvetlenebb előzményei a (történelmi) novellának, 
amely a XIX. század első évtizedeiben többször nemcsak terjedelmi, de 
narratív formái révén sem különíthető el a (kis)regénytől. A befogadói 
rekonstrukció során egyes művek (például Kisfaludy Károly Tihamér 
című történelmi novellája) esetében a regényszerűség karakterisztikái és 
a novellái imperativus egyaránt hatásmozzanatként jelölhetők.

A történelmi regénynek a történetírással mint tudományos diszcip
línával való kapcsolata természetszerű, evidens. Tizenkilencedik szá
zadi alakulástörténetében ez az összefüggés a két paradigma közötti 
határmódosulás és -elmosódás sajátosságát hívta életre. A XX. század 
második felének történeti gondolkodása (például Hayden White, Frank 
Ankersmit vagy Jan Assmann) ugyancsak a két diszciplína együtthatá
sát vizsgálja és értelmezi: „Az, hogy egy adott történelmi helyzet mi
lyen konfigurációt kap, a történész azon finom képességén múlik, hogy 
egy meghatározott cselekményszerkezetet hogyan párosít össze a tör
ténelmi eseményeknek azzal a csoportjával, melynek sajátos jelentést 
kíván adni” (WHITE 1997. 76-77). Vagy Assmann vonatkozó vélemé
nyét is idézhetjük: „Minden személyiség és minden egyes történelmi 
faktum az emlékezetbe kerülve azon nyomban tanná, szimbólummá, 
fogalommá válik - értelmet nyer, a társadalom eszmerendszerének ele
mévé válik” (ASSMANN 1999. 38).

Már a korabeli magyar recepcióban is tért nyert a történetírás és 
a művészi próza különbözőségéről folytatott polémia (például Bajza 
József művészi öntörvényűségről alkotott szemlélete Eötvös József 
regényelméletével állítható szembe32). Történetírói munkák (például 

32 „Máig is vitás kérdés az aesthetikában, mennyire szabad a költőnek eltérnie 
a történettől. Gaal idejében költőink jórészt a Bajza-nézetet vallották, ki a 
»Regény-költészetről« írott cikkében többek között azt mondja, hogy »még 
akkor is midőn a költő tiszta történeti tárgyat vészén költeménye alapjául, 
nem kívánunk tőle históriai, azaz oklevelekkel bizonyítható igazságot, köl
tőnél a históriai faktum mindig mellékdolog«; a továbbiakban legfeljebb 
valószínűséget kíván. Később, mikor Jósika regényeit mind jobban eltérni 
látták a történeti regény fogalmától, többen felszólaltak. Ha a Bajza történe
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Virág Benedek Magyar századokba) a tudomány nyelvétől eltávolodva 
a regényszerűség karakterisztikáinak felelnek meg, míg például Dugo
nics Etelka című regénye a tudományos próza aspektusait is érvényesí
ti. „Történetírás és irodalom ilyen jellegű és mértékű közeledésére azért 
kerülhetett sor, mert közös volt a cél, a nemzet sorsának aktív befolyá
solása a nemzeti múlt népszerűsítésének, a nemzeti identitás erősítésé
nek jegyében” (SZAJBÉLY 1999. 434). Hasonló példákat emel ki iro
dalmunk alakulásfolyamatai rendszeréből Szegedy-Maszák is: „Kérdés 
például, ha az erdélyi emlékiratírók munkáit irodalmunk részének te
kintjük, miért rekesztjük ki abból a XIX. vagy akár a XX. századi törté
netírást. Vajon nincs-e helye politikai szónoklatoknak a reformkor, vagy 
a Cassandra-levélnek az 1860-as évek irodalmában, s nem olvasható-e 
Szalay László befejezetlenül maradt Magyarország története vagy Hor
váth Mihálynak Rajzok a magyar történelemből címmel 1859-ben Hat
vani álnéven megjelent könyve éppúgy az irodalom rendszerének alko
tójaként, mint Arany nagykőrösi balladái, Kemény regényei sAz ember 
tragédiája! [...] Az elbeszélés vizsgálata (narratológia) egyértelműen 
azt bizonyítja, hogy a történetírás szerkezeti sajátosságai jórészt hason
lítanak a regény fölépítésének alapelveire. Ha pedig ez így van, akkor 
több figyelmet kell szentelnünk a kitaláltság (fikcionalitás) egyáltalán 
nem könnyen egyértelműsíthető fogalmának” (SZEGEDY-MASZÁK 
1995. 21-22). Az irodalomtörténész véleménye szerint mindez nem
csak arra mutat rá, hogy nem húzhatók merev határok az irodalom és 
más beszédmódok, líra és regény között, de a funkcionalitásról és az 
esztétikai autonómiáról alkotott elképzeléseinket is át kell gondolnunk. 
A történelmi regény fogalmi mátrixának meghatározása közben nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül Török Lajos A történelem félreolvasása 
(Jókai Mór: Erdély aranykora) című tanulmányának a témával össze
függő nagyon fontos észrevételeit. A történetírásnak a szépirodalom 
felé való elmozdulását a diszciplína alapvetően narratív természetével 
magyarázza: „a diszkurzivitás mechanizmusaival képes csupán a múlt 
megjelenítésére”, azaz „a történetszerűség nyelvi alapon szerveződő 
koherenciaképzö elvei segítségével tud a történelemről kijelentéseket 
tenni” (TÖRÖK 2001.249).

Bajza a történelmi regény műfaji kvalitásait nem tartja a „históriai, 
azaz oklevelekkel bebizonyítható igazság”33 függvényének. Arany János 

tét mellőző elve, mely mindent alárendel a költői érdeknek, szélsőség volt, 
ugyanaz, csakhogy ellenkező oldalon az Eötvös és a Szépirodalmi Figyelő 
elmélete is, melyek szerint a történelmi regény alig volna egyéb regényes 
korrajznál...” (BADICS 1881. 38-39).

33 Vö. BADICS 1881.38-39.
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az „utánképzett múlt”34 esztétikai elvét vallja a kérdésben, éppúgy mint 
Kemény Zsigmond, akinek történelmi regényeire is a történelemelem- 
zö beszédmód és krónikaszerűség jellemző. Eötvös regényszerű, hiteles 
korrajzot várt el ettől a regénytípustól, és saját műveiben is erre, a doku
mentatív megközelítésre törekedett. Jókai Mór történelmi regényei épp 
ez utóbbi elv hiánya miatt maradnak kívül a hagyományos regénytipo
lógiai szemléletek képviselői - még jelen kori monográfusai is, köztük 
Nagy Miklós (NAGY M. 1999. 18) vagy Imre László (IMRE 1996. 
148-149) - alkotta hivatalos kánonokon. Regényírásából a tudományos 
történetkutató attitűdjét, a mélyreható forrástanulmányokat (PINTÉR 
1934. 342), a lélektani és történelmi valószerűségeket (LACZKÓ 1937. 
242), a történeti hűséget (CZUNYA 1934. 56-57) hiányolják kritiku
sai és monográfusai. Ezen okokból kifolyólag „történelmi regényeinek 
históriai levegője hamis”, „ferde képet fest” bizonyos történelmi ko
rokról, „nem tudja a valóságot a képzelettel összebékíteni”, „nem is 
nagyon tudja magát beleélni régi korokba, hanem enged sokféle sablon 
(különcök, szerelmi végzet, zsáner humor) csábításának ahelyett, hogy 
nagyszabású, átgondolt s korának szóló képet adna a múltról” (TÖRÖK 
2001. 243-244). Nagy Miklós 1999-es Jókai-monográfiájában hasonló 
véleményt alkot: „a História az ő számára főként erkölcsi-nemzeti pél
dák tárháza, amellett ezerszínü album” (NAGY M. 1999. 18).

34 A történelmi múlt esztétikai érvényű újraírását jelenti. Arany és Kemény né
zete a múlt történéseihez való szükségszerű igazodás mellett a müvésziség, 
az esztétikai önelvüség teremtő elvét is kiemeli (BÉNYEI P. 1999a).

Az idézett vélemények azt mutatják, hogy a hagyományos irodalom
történet-írás a történelmi regényről úgy gondolkodik, mint az irodalmi 
prózának azon típusáról, melynek szerzője a valós tényeknek (esemé
nyeknek) való megfeleltetés, a forrásmunkák elmélyült tanulmányozása 
és a meglelt filológiai forrásanyag kronológiai rendben való elrendezése 
révén fest „nagyszabású kép”-et valamely történelmi korszakról. A XX. 
század végi magyar történelmi regény a XIX. századi történeti fikcióval 
folytatva párbeszédet épp a fentiekben vázolt történetírói kvalitásokat 
negálja. Újraértelmezve, -írva ezt a hagyományt a Háy János, a Darvasi 
László, vagy a Láng Zsolt alkotta regény épp azt nyomatékosítja, hogy 
a történelmi regény is szükségszerűen fikció, „ezerszínű album”, bre
viárium, amelyben a történelem megjelenítése („utánképzése”) nem 
tényeknek és kronológiai rendnek való megfeleltetést, hanem világról 
szóló beszédmódot, horizontot jelent. A kiemelt horizont azonban nem 
világszerű, hanem szövegszerű tapasztalaton nyugszik. Bármilyen tu
dományos igényű forráskutatás, gesta, krónika vagy más hiteles kútfő 
legyen is alapja, a történelmi regény megjelenítette történelmi tapaszta
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lat intertextuális természetű. A Háy János Dzsigerdilenyéről, vagy Láng 
Zsolt Bestiárium Transylvaniae. Az ég madarai (1997) című művéről 
megjelent kritikák többsége ezt a jelenséget emeli ki mint szövegalkotó 
eljárást: „...a »történetként« prezentált fikció textuális eredetekhez kö
tődik, s ezekre is mutat vissza” (KULCSÁR-SZABÓ 1999. 1286).

Török Lajos az Erdély aranykoráról alkotott negatív értékítéleteket 
fellebbezi meg a fentiekben vázolt történelemértelmezés szempontjai 
szerint. Amennyiben nem csak az „időstruktúráknak a természetes idő
rendhez illeszkedése”, a hozzárendelt „ok-okozatiság elve”, „az alak
formálás illeszkedése a »történelmi személyiség« közmegegyezésszerű 
képéhez” és „a »háttérnarratívák« felőli verifikálhatóság” (TÖRÖK 
2001. 250) képezi a történelmi regény lehetséges műfajalkotó elveit, 
értelmezhetővé és értékelhetővé válik a Jókai-regény széttört időstruk
túrája, alakjainak a tematikai gócpontokhoz és nem a természetes törté
nésfolyamatokhoz való kapcsolódása, a történelmi személyiségek ho
rizont-alternatívaként való (Zrínyi-Teleki, Apafi-Bánfi) szerepeltetése, 
illetve a Cserei-história35 olvasati háttérmozzanat-jellege. A természe
tes időrendet megtörő Zrínyi-epizód a regényben így válik a magyar 
történelem korszakváltásait reprezentáló, az Apafi-kort is értelmező 
horizonttá. Jókai másik „öregkori kísérlet”-ként leírt regénye, a Fráter 
György is az érvényesített horizont(ok) (Fráter György-Szapolyai Já
nos) révén közvetít több lehetséges történelmi tapasztalatot egy adott 
korszakról, s ez, nem pedig a megállapítható esztétikai értékkülönbség 
különbözteti meg Kemény Zsigmond azonos tematikájú regényétől, a 
Zord időtől. A kőszívű ember fiai és Mészöly Miklós Sutting ezredes 
tündöklése (1987) című elbeszélése a XIX. század egyazon meghatáro
zó korszakáról (a forradalmak kora) beszél más-más látószögből. A Mé- 
szöly-mü a történelemről szóló beszédmódok több mint egy évszázad 
teremtette eltéréslehetőségei (például az élet heroikus megélhetősége, 
az ódái hang alkalmazhatatlanná válása után érvénybe lépő kívülálló 
szemlélő perspektívája etc.) révén közvetít „világtapasztalatot”, miköz
ben a Jókai-regény intertextuális szövegalkotó háttérként funkcionál.

35 Cserei Mihály (1667—1756) Históriájáról (1709) van szó, mely önéletrajzi 
indíttatású mű, ám a személyességet a történetiség szorítja háttérbe.

36 Főbb szempontjait idézett Kemény-tanulmányában is összegezi és érvénye
síti (BÉNYEI P. 1999a).

A „megjelenített korszak” fogalma képezi Bényei Péter történelmi 
regényolvasatának, illetve műfajértelmezésének központi kategóriáját 
is. A történelmi regény müfajkonstruáló tényezőinek meghatározási kí
sérlete36 című alapozó/bevezető tanulmányában határozza meg azokat 
a szempontokat, amelyek alapján történelmiként identifikálódó regé
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nyék, például A rajongók (1858-1859) kifejezte létértelmezési alter
natívák vizsgálhatóvá válnak „a történelmi regény műfaji koncepciói 
alapján”.37 A jelölt Kemény-regény vizsgálata során továbbgondolva 
és -fejlesztve bevezető tanulmányának meghatározásait, több fontos 
elvét fogalmazza meg a történelmi regény műfajkonstrukciójának: 
„...legfontosabb jellemzője, hogy a történelmi múlt megfelelő szerzői 
stratégia által kiválasztott történéseit vagy egy korszak átfogó, általános 
jellegzetességeit különböző szövegszervező eljárásokkal, nyelvi-poéti
kai eszközökkel »újraírja«, »utánképzi«: egy esztétikailag megalapo
zott és csak belső szükségszerűségeinek engedelmeskedő kompozíció 
részévé teszi azokat. Ez döntően meghatározza az utánképzett történel
mi tények, események irodalmi folyamatban betöltött szerepét, hiszen 
nem azok visszaadása vagy értelmezése, hanem esztétikai funkcióba 
helyezése, valamilyen jelentésadás szolgálatába állítása a történelmi re
gény célja” (BÉNYEI P. 1999a. 441-442). A történelmi regény e meg
határozás értelmében sem a hitelesség-tények (történelmi események) 
ok-okozati viszonyán, kronológiai megfeleltetésén és az alakformálás 
referenciális vonatkozásain alapuló - konstellációja, hanem Jelentés
képzés”, a történelmi valóság fikcionális természetű utánképzése, sajá
tos eljárások (beszédmódok) alapján történő láttatása. Bényei megálla
pítása, miszerint a regénytípust konstruáló két legfontosabb tényező a 
Jelen érdekű kérdezés” és a „múlt másságának jelentésképző szerepe”, 
az eposz és a történelmi regény reciprocitásán alapuló elképzelésekkel 
hozható összefüggésbe. Imre László szerint a történelmi regény eposzi 
kvalitásai között tartjuk számon azt a jelentését, hogy „a nemzet jövőre 
érdemes voltát a múlttal [...] demonstrálja” (IMRE 1996. 144). Az álta
la is idézett Németh G. Béla a XIX. század második felének történelmi 
epikája kapcsán a következőképp értelmezi ezt a jelenséget: „Arra a 
kérdésre kívántak válaszolni, milyen etikai magatartás, történeti cselek
vés a helyes az olyan választást és döntést követelő korszakokban, mint 
az övék volt. Többségükben történeti tárgyú művekben tették ezt...” 
(NÉMETH G. 1988. 33). A jelen idejű kérdezés és a múlt másságának 
egymást feltételező elvéből következhet a történelmi regénynek az a 
sajátossága, hogy „képes egy olyan teljes világot felállítani és azt eszté
tikai funkcióba helyezni, mely az adott korabeli létezés történelmi evi

37 „E műfaji szempontú megközelítés két lényeges kérdésre mindenképpen vá
laszt adhat: egyrészt tisztázni tudja az »utánképzett« múlt szerepét A rajon
gók szövegének szerveződésében és jelentésképzésében; másrészt nagyon jó 
perspektívát nyújt a regény tragikumának az értelmezéséhez, amely talán a 
leginkább ellentmondásosan tárgyalt problémakör a Kemény-recepcióban” 
(BÉNYEI P. 1999a. 441).

44



denciái mellett reflektálni tud az egyén és a világ közösségi, metafizikai 
meghatározottságára is. A műfaj másik lényegi jellemzője, hogy minden 
más regénytípusnál alkalmasabb különböző válságszituációk modellá- 
lására, [...] láthatóvá és a maga számára jelentésessé tudja tenni [...] 
a korszakok folytonosságát és egységességét megbontó szakadásokat, 
diszkontinuitást” (BÉNYE1 P. 1999. 442-443).

A fentiekben idézettek választ adhatnak az előbbi aifejezetben fel
tett, a történelmi regény típusát a XIX. századi magyar irodalomban de
monstratív igénnyel előhívó okokat taglaló kérdésünkre. Az előtörténe
ti események (a XVIII. század végének társadalomtörténeti jelenségei 
és bizonyos műfaji előzmények) lefutását/konstituálódását követően a 
magyar nemzet önidentifikációs igénye a történelmi regényben találta 
meg azt a világállapotot rekonstruáló műfajt, mely (az organikus világ
állapot megszűnése utáni) megváltozottként (kettészakadtként) megélt 
világ heroizálásának szándékát a múlttal verifikálja, a jelen válságszi
tuációira (amilyeneket a születő nemzeti közösség folyamata produkál
hat) a múlt horizontjainak modellálásával ad lehetséges válaszokat.

Hites Sándort múltnak kútja című, a történelmi elbeszélés miben
létét vizsgáló 2004-es tanulmánykötetében a műfaj identitása körüli 
dilemmasort vizsgálja, s a műfaj meghatározás nyelvi bizonytalanságá
ra hívja fel a figyelmet: „Nehezen lehetne megnevezni annak nyelvi 
kritériumait, mikor tekintünk történelmi regénynek egy szöveget. De 
azt sem lenne könnyebb tagadni, hogy gyakorlati értelemben léteznek 
írások, melyeket történelmi regényként tartunk számon” (HITES 2004. 
127). Véleménye szerint a történelmi reprezentáció immanens jegyei
nek keresése helyett több eredményre vezet, ha a műfajt olvasásmód
ként határozzuk meg. Az általános olvasási módok itt a mű teremtette 
elvárások szerint módosulnak. Persze ellenmodul e megközelítés eseté
ben is adódik. Hites erre példaként Jósika Miklós A csehek Magyaror
szágban (1839) című regényének a szerző által kínált - de a történeti
ség mint műfaji kód szempontjából elbizonytalanító - olvasásmodelljét 
hozza fel. Előszavában ugyanis Jósika nem „a tények minél hívebb tá
lalásáét (uo. 133), hanem az erkölcsi tanulság befogadását nevezi meg 
az olvasás eredményességét jelző mozzanatként.

Gyáni Gábor Történelem és regény: a történelmi regény (GYANI 
2004. 78-93) című 2004-es tanulmányában a „valószerű és az igaz” 
kategóriák eltérő jelenvalósága és szerepe révén tesz különbséget törté
netírás és történelmi fikció között. Az arisztotelészi, az iseri, a lukácsi 
és az ecói modellek vizsgálata alapján von le következtetéseket. Ecói 
fogalmakat idézve állapítja meg: „Az Enciklopédia kifejezéssel jelölt 
(Eco) tapasztalati és ismereti univerzum persze jóval korlátozottabb 
terjedelmű (és mélységű) annál, mint amivel a tudományos szöveg értő 
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olvasója rendelkezik. Ilyenformán: az irodalmi »mű által megkívánt 
Enciklopédia csökkentett mérete« is elég ahhoz, hogy az író megsze
rezze a regényolvasó bizalmát a fikcióban előadott igazságokat illetően. 
Ebből pedig azt a számunkra fontos következtetést vonja le Eco, hogy: 
»a történelmi regény egyik alapvető fikciószabálya, hogy bármennyi 
képzelt személy szerepeljen is benne, minden egyéb többé vagy ke
vésbé meg kell hogy feleljen annak, ami az illető kor való világában 
történt«” (uo. 89).

Barótiné Gaál Márta Novalis Heinrich von Ofterdingen című regé
nyének magyar vonatkozásait kutatva - „a szerző történelem- és re
gényfelfogásának megfelelően” - „szabad történelem”-ről, „a történel
mi regény mitológiája”-ként értelmezett történelmi regényről beszél 
vele kapcsolatban (BARÓTINÉ GAÁL 2008. 117-119).

E vélemények a történelmi korszak kiragadott szakaszának jelen
tésadás szolgálatába (esztétikai funkcióba) állításáról alkotott Bényei- 
modell alkalmazhatóságát támasztják alá, de a történelmi tapasztalat 
textuális alapjairól, illetve a történelmi regény olvasásmodellként való 
felfogásáról alkotott elképzelésünket is megerősítik. Kutatásunk szem
pontjából fontosak Gyáninak a történelmi regény kilencvenes évekbeli 
szerepét, előtérbe kerülését, az újkori „török regényt” érintő megál
lapításai: „Módfelett kedvelt ebben a körben a török hódoltság kora, 
aminek az lehet az oka, hogy az a másfél évszázad különösen alkalmas 
bizonyos, ma aktuális történelemfilozófiai kérdések megfogalmazásá
ra” (GYÁN1 2004. 89).

Az alapkonstrukcióra (műfaj) és a rendszeren belüli fogalomra 
(műfajtípus) vonatkozó elméleti és történeti értelmezések áttekintése 
arról tanúskodik, hogy nem létezik a történelmi regény befogadását 
irányító egyetlen olvasási stratégia, mert nincs egy, a teljes XIX. szá
zadi korpuszra alkalmazható történelmi regénymodell. Ehelyett több, a 
változatos regényteremtö eljárásokat variáló modell létezik. A mindig 
olvasati rekonstrukciót feltételező mű történeti fikciós prózaként való 
értelmezése azonban néhány általános érvényű szempontot feltételez. 
Az egyik, miszerint a műfaj „rugalmas imperatívusz”, amelyhez a mű 
(a megtörténő esemény) az eltérés, a módosítás alakzataként idomul. 
A másik elv értelmében a történelmi regény az eposzi világképtől való 
távolodás rendjében specifikus - a részleges újjáteremtés mozzanatait 
megvalósító - helyet foglal el: a történelmi regény „eposzközelsége”, 
a tőle való távolságának mértéke vagy hiánya típusalakító tényezőként 
működik. Értelmezési stratégiánk harmadik vezérmotívuma a - műfaji 
tisztaságról alkotott wellek-warreni szemlélet negációjaként - a mű
fajok egymásba való átfejlődésének felismerése, azaz a „mindig másra 
utaló olvasási lehetőség”. Ilyen értelemben a történelmi regény nem
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csak eposzvariánsként, a nevelödési regény változataként, krónikare
gényként, filozófiai traktátusként etc. jelenhet meg, de a történelmi ho
rizontot ritkább, egyedi beszédmódok is közvetíthetik, így a dialógus, 
az idézet, a reflexió, a látomás vagy a hazugság különböző formái. A 
XIX. századi és a vele összefüggő XX. század végi regény korpusznak 
a történelmi regény műfaji konvencióit érvényesítő olvasói rekonstruá
lása több modell egyidejűségét, a szempontok keveredését feltételezi. 
Csak így valósulhat meg a történeti fikció mint olvasásforma.
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A TÖRTÉNELMI REGÉNY 
VILÁGIRODALMI ASPEKTUSAI

Hatások és minták

ELMÉLETEK ÉS SZEMLÉLETEK A TÖRTÉNELMI 
REGÉNY ALAKULÁSTÖRTÉNETÉRŐL

A hegeli szemlélet értelmében a klasszikus homéroszi eposz (az 
Iliász) az organikus-heroikus-költői világállapot, az eredeti-egysé
ges lét műfaja. Az Odüsszeia már e világállapot megszűnésének, a 
trivializálódott létnek az eposza, pontosabban epopeia. Hőse indivi
duum: a kollektívummal szemben hősként prezentálja önmagát. Ezen 
az Iliász-elemzésen alapul a fiatal Lukács György regényeImélete (LU
KÁCS 1975 [1916, 1920])1: lényege a gondviselésről levált, egyéni
séggé alakult, alternatívákkal (pszeudo-alternatívákkal) rendelkező, 
„kereső” hős útja. A vándorlás motívuma az Odüsszeiában jelenik meg 
először, majd a homéroszi eposzok világképletén alapuló Aeneisben. A 
klasszikus epopeiáktól induló történeti folyamat végpontján a prózában 
íródott regény, illetve annak alaptípusai (az elvont idealizmus regénye: 
a Don Quijote [ 1605], a dezi 1 lúziós romantika regénye: az Érzelmek is
kolája [1869] és a nevelődési regény: Wilhelm Meister [1796]) állnak.

1 Elemzi POSZLER 1983. 119-252, illetve ZMEGAC 1987. 161-165.

Northrop Frye mítoszkritikai elméletében az eposzi világlátáson ala
puló enciklopédikus formák alakulástörténetét térbeli toposzok mentén 
képzeli el (FRYE 1998. 272-282). A három alapforma itt is az Iliász, az 
Odüsszeia és az Aeneis'. „A klasszikus eposz ciklikus formájának alapja 
a természeti ciklus, valamint az ismert mediterrán világ a határtalanság 
(apeirori) közepén és a fenti és a lenti istenek között. A ciklusnak két 
fő ritmusa van: az egyén élete és halála s az a lassúbb társadalmi rí
tus, amely évek teltével (periplomenom eniatuon Homérosznál, illetve 
volvibus vagy labentibus annis Vergiliusnál) városokat és birodalmakat 
emel föl és lesújt. Ez utóbbi teljes átlátása az istenek előjoga. A cse
lekményt in médiás rés kezdi, s ezzel a konvencióval mintegy csomót 
köt az időre. Az a teljes cselekmény, amely az Iliász hátterét alkotja, a 1 
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görög városoktól Trója tíz évig tartó ostroma után a görög városokhoz 
gördül vissza; az Odüsszeia teljes cselekménye ugyanennek specializált 
példája: Ithakából vissza Ithakába. Az Aeneis Priamos háziisteneivel 
vándorol Trójából az Új Trójába” (uo. 275).

Nem nehéz észrevenni, hogy Frye mítoszkritikai gondolkodása, 
függetlenül Lukács történetfilozófiai műfajelméletétől, vele azonos 
módon értelmezhető tendenciákra irányítja figyelmünket: ilyen például 
az Odüsszeia jelentette „második eposzi hagyományáról, a „visszaté
rés eposzáéról (uo. 276), az istenek időtlen jelenvalóságáról, vagy a 
hősként identifikálódó individuum románcáról („aki hihetetlen veszé
lyekből menekül meg ép bőrrel és pont idejében érkezik, hogy kedvesét 
elnyerje és megbüntesse a gonoszokat” [uo.]; ez a héroszi magatartás 
létjogosultsága) szóló nézet. Az enciklopedikus-archetipikus struktú
rák egyik legteljesebbje a Biblia, középpontjában ugyancsak a „hősi 
keresés”-sel: „A Biblia mint egész éppen ezért egyetlen hatalmas cik
lust alkot a teremtéstől az apokalipszisig, s ezen belül helyezkedik el a 
Megváltó hősi kereső útja a megtestesüléstől az apoteózisig” (uo. 274). 
Frye az európai irodalom történetét az enciklopedikus-eposzi struk
túrákból látja levezethetőnek. Különbséget tesz magas és alsó szintű 
mimézis között, ahol az előbbi „olyan irodalmi mód, melyben mint a 
legtöbb eposzban vagy tragédiában, a középponti jellemalakok hatalom 
és tekintély dolgában a saját szintjük fölé emelkednek, noha a termé
szet rendjén belül és a társadalmi bírálatnak alávetve léteznek”, míg az 
utóbbi irodalmi módra az jellemző, hogy a Jellemalakok cselekvőké
pessége nagyjából a mi szintünknek felel meg, mint a legtöbb komé
diában és realisztikus fikcióban” (uo. 313-314). Alakulástendenciáira 
vonatkoztatva az idézett két elméletet, feltételezzük, hogy a történelmi 
regény a prózai fikció, tehát az alsó szintű mimézis kereső és a felsőbb 
mimetikus szint megvalósítására törő, de azt a mítosztalan-deheroizált 
világban megvalósítani képtelen hős jellemalakját vette át az eposzi- 
enciklopedikus struktúrákból.

Lukács történetfilozófiai regényelméletét már idézett tanulmányai
ban Poszler György veszi górcső alá: „Ezzel a kezünkben is van a tör
ténetfilozófia műfajelméletének fonala. Felfejtése mindenhova elve
zet, minden részkérdésre magyarázatot ad. Regény- és dráma-, illetve 
tragédiacentrikus műfajelmélet ez. [...] Benne a fejlődés vetületeként 
és részeként az eposzt követi a tragédia, a tragédiát a filozófia. Az 
eposzi harmonikus embert a tragikus diszharmonikus ember, a tragi
kus diszharmonikus embert a filozofikus bölcs ember. [...] Két műfaji 
megfelelője van. A románc és az esszé. Platonikus műfajok. Ősképük a 
platoni dialógus. A románcnak a hőse a platonista, az esszének a meg
teremtője. Az első mesévé lebbenti és bölcsességgé emeli a tragédiát. 
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A második reflexióban tükrözteti és a tükrözésben megszünteti a tra
gédiát” (POSZLER 1983. 160-161). Zsenialitása mellett egyediségét 
és szűk kiterjeszthetőségét is hangsúlyozza. A lukácsi eposzelmélet 
csak egyetlen eposzra, az Iliászra alkalmazható elemzési séma. A há
rom alapvető regénytípusra vonatkozó szemlélet hézagai pedig abban 
nyilvánulnak meg, hogy nagy művek maradnak ki vonzatköréből: 
„A világ egységes volt, az egységet az eposzi szerkezet egysége hor
dozza. De a regény illuzórikusán újjáteremti az elveszett egységet. 
Tehát összefogja és architektonikus egységgé szervezi a részeket. A 
logika támadhatatlan. Sőt, lényegében műfajelméletileg is igaz. [...] 
Műfajelemzési aspektussá csak történeti megjelenésformáinak, törté
neti variációinak kidolgozása után tehető. Vagyis annak megmutatása 
után, hogy egyes műfajtörténeti típusokban mit jelent ez a architekto
nika. [...] így, példák nélkül és történeti elemzések nélkül dokumentá
latlan és nem konkrét. Mindenkor és minden regény esetében igaz, és 
semmikor és egyetlen regény esetében sem igaz egyszerre” (uo. 194). 
Mindenképpen meglepő azonban, hogy míg a regényelmélettel számot 
vető elmélet-, illetve történetírók (Viktor Zmegac, Imre László) rend
re meghatározónak tartják az európai prózai műfajok létrejöttében az 
eposzhagyományt, addig Lukács a történelmi regényről szóló átfogó - 
erősen ideologizált - műfaj-monográfiájának (LUKACS 1977) egyes 
szempontjaiban már messze került a fentiekben lényegileg idézett Die 
Theorie des Romanstó}2. A történelmi regény létrejöttének feltételeit 
már nem történetfilozófiai, hanem társadalomtörténeti mozzanatokkal 
(például a francia forradalom jelentette tömegélmény) azonosítja: azaz 
egy valóságközpontú elméletet állít fel. A történelmi regény történeti 
kvalitásait „a cselekvő személyek különössége” (uo. 17) függvényének 
tekinti. Vagyis az ilyen regénynek „a kor történelmi különösségéből” 
(uo.) következő referenciái, és nem szövegvilágokra és struktúrákra mu
tató (például enciklopédikus formák) tapasztalatai vannak. A mű bekez
désében leszögezi: „A történelmi regény a XIX. század elején, Napóleon 
bukása táján keletkezett. (Walter Scott regénye, a Waverley 1814-ben je
lent meg.) Voltak természetesen történelmi témájú regények már a XVII. 
és XVIII. században is: akinek kedve telik benne már az ókori történetek 
és regék középkori feldolgozásait is a történelmi regény »előfutárainak« 
minősítheti, s ezen az úton továbbhaladva, akár Kínáig és Indiáig is el

2 Lukács György Die Theorie des Romans című müve Berlinben jelent meg 
először 1916-ban a Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissen
schaft című folyóiratban, majd könyv alakban 1920-ban ugyanott. Erre a 
kiadásra utal Poszler György és Viktor Zmegac is (POSZLER 1983. 195; 
ZMEGAC 1987. 161-162).
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juthat. Csak éppen ezen az úton semmit sem fog találni, ami lényegileg 
megvilágítaná a történelmi regény jelenségét” (uo.).

A magyar történelmi regény jelensége nem képezi vizsgálati tárgyát 
Lukács műfaj-monográfiájának; intertextuális szövegvonzataival, szö
vegszerű historiográfiai tapasztalataival ellentmond társadalomtörténeti 
jelenségekből levont irodalomtörténeti következtetéseinek. Imre László 
mutat rá többek között arra, hogy a magyar történelmi regény esetében 
nemcsak arról a hatásról van szó, melynek értelmében „a homéroszi 
eposzok egyetem legesen és egyenként (az Iliász a lovagregényt, a há
borús regényt, az Odüsszeia a családregényt, a kalandregényt, a robin- 
zonádot stb.) is meghatározták az európai regény alműfajait” (IMRE 
1996. 145), hanem a történelemértés irodalmi-olvasati alapjairól; az 
Etelka mintája Homérosz és Vergilius volt. Dugonics elsősorban a hon
alapítás motívumát - a Frye-terminológiával (FRYE 1998. 276) élve: az 
új város (új Trója; új Haza) építésének mozzanatát - építette művébe.

A magyar regényműfaj történeti vizsgálata nem igazolja a megvál
tozott társadalomtörténeti körülmények (illetve az új történelmi tudat3) 
életre hívta - tehát műfajelőzmények nélküli - történelmi regény konst
rukcióját, mint ahogy a párádigmatikus dátum, 1836 sem történelmi, 
hanem alakulástörténeti események eredménye. A lukácsi regénytör
ténet csak egy szubsztancialista lényegű felfogás értelmében lehet ér
vényes, míg kutatásunkban - a magyar barokk eposz, a XVIII-XIX. 
század fordulóján egyedi műfajként ható rege és a magyar történelmi 
novella jelenségeit figyelembe véve - a magyar regénytörténet hatásel
vű értelmezését tekintjük célravezetőnek.

3 A történeti tudat kialakulását Lukács a francia forradalom vívmányaként 
tartja számon. Lényege, hogy „a történelem létező dolog; hogy e történelem 
a változások szakadatlan folyamata; valamint hogy ez a történelem köz
vetlenül avatkozik minden egyes ember életébe” (LUKÁCS 1977. 23).
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A KEZDET KÖZMEGEGYEZÉSES OPUSA: 
WALTER SCOTT REGÉNYÍRÁSA

Lukács György szerint az 1814-WalterScott Waverley^ című müve - 
előtt napvilágot látott, történelminek mondott művekben - Walpole 
The Castle of Otrantóját4 5 (1764) hozza fel példaképp - „puszta dísz- 
let”-ként jelenik meg a történelem. A magyar (történelmi) regény ala
kulástörténetének leginkább a XVIII. század második felében kibonta
kozó (elö)korszakát jellemzi ez a regénytípus (például Mészáros Ignác 
Kártigám), de későbbi korszakai is létrehozzák ezt a variációt (például 
Kisfaludy Károly Tihamér, Gaal József Szirmay Ilona). Ellentétben a 
lukácsi szemlélettel és a hagyományos műfajközpontú irodalomtör- 
ténet-írás egyes téziseivel (például a Walter Scott-hatás előtti magyar 
történeti novella történetiségét kétséges minőségként értékelő Szinnyei 
Ferenc [SZINNYEI 1911. 152] véleményével) a historiográfiai aspektus 
kulisszalétét a műben nem hiányosságként, hanem műfajtípust alkotó 
mozzanatként kezeljük. Ehhez a mű keletkezésének aktuális pillanatait, 
egyidejű olvasati stratégiáit és szövegközi vonzatait kell értelmeznünk. 
Ezen a gondolati síkon haladva: a Szinnyei szerint hiteles korrajzot mel
lőző, a történelmi múltat csak keretként megjelenítő Tihamér a szinkron 
műfajtörténeti pillanat értelmében fontos alakulásmozzanat, a megelő- 

4 Scott, Walter (1771 -1832) Waverley című regényéről Lukács a következőket
írja:.....regényei a történelmi élet nagy válságait ábrázolják. Ennek megfele
lően müveiben az egymás megsemmisítésére törő társadalmi erők mindenütt 
összecsapnak. [...] Waverley angol kisnemes, akinek családja ugyan Stuart- 
párti, anélkül azonban, hogy ez a szimpátia egy csendes és politikailag pasz- 
szív együttérzésen túlmenne. Skóciai tartózkodása alatt Waverley, mint angol 
katonatiszt, személyes baráti kapcsolatai és szerelmi zűrzavarok következté
ben a lázadó Stuart-pártiak táborába kerül. Régi családi kapcsolatai folytán, a 
lázadásban való részvételének határozatlan volta miatt - mely ugyan elegen
dő egy vitéz és katonás részvételhez, de nem válik fanatikus elfogultsággá - 
fennmaradnak kapcsolatai a hannoveri párttal. így azután Waverley sorsa 
igen alkalmas arra, hogy olyan mese alapja legyen, amelynek bonyodalmai 
nem csupán tényszerűen mutatják be a két párt harcát, hanem emberileg is 
közel hozzák jelentős képviselőiket” (LUKÁCS 1977. 42).

5 Walpole, Horace (1717-1797) The Castle of Otranto (Az otrantói vár) című 
művével a kísérteties romantikus regény megalapítója, nyomában indul el a 
rémregények sorozata. Szerb Antal szerint „novellájával a gótikus történet 
típusát teremtette meg, melyből az óriási kiterjedésű lovag- és kísértet-iroda
lom fejlődött ki, a romantika alsó áramlata. A Castle of Otranto színhelye ui. 
egy kísértetlátogatta régi kastély: a lovaghistória örök színhelye” (SZERB 
1993 [1929]. 77).
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zó történeti novellákhoz képest az „átfej lődés” magasabb pontján áll. A 
kultikus kezdőpontként kezelt Waverley sem az egyetemes érvényű tör
ténelmi regény, hanem csak egy műfajtípus, a románcos történelmi re
gény születésének pillanata, mint ahogy a scotti hagyományra alapozott 
Abafi is ennek a regénytípusnak a létrejöttét jelzi. Minthogy nemzeti 
tartalmakhoz kötődik, hatástörténeti szempontból a XIX. század leg
markánsabb regénytípusává vált. Ez azonban nem esztétikai értékkü
lönbséget jelent más regénytípusokhoz viszonyítva, hanem a (nemzeti) 
történelemről való beszédmód különböző lehetőségeit mutatja. E szem
lélet értelmében (és az irodalmi sztereotípiákkal ellentétben) nem kell, 
sőt lehetetlen Gaal József Szirmay Ilona című regénye és az ugyanazon 
évben napvilágot látott Jósika-regény, az Abafi között minőségi alá-, 
illetve fölérendeltséget feltételezni; a történeti fikciós próza eltérő re
gisztereiről van szó.

Walter Scott Waverleyjének megjelenése az angol, illetve az euró
pai irodalomban rendszercserét (paradigmaváltást) előidéző mozzanat 
volt abban a hegeli értelemben, mely az imaginárius lényegűként kezelt 
irodalmi művet mindig valamely műfaj koordinátái közé illeszkedő, 
de azt minden esetben újraíró, megváltoztató, normáit bizonyos érte
lemben leromboló, ugyanakkor újjáteremtő jelenségként értelmezi. A 
hagyományos irodalomtörténetek, a modern értelemben vett történeti 
regénypoétikák és a mítoszkritikai elméletek is kiemelik ezt a mozzana
tot. A Waverley paradigmatikus mozzanat az európai irodalom történe
tében, de nem előzmények nélküli, váratlan jelenség. A történeti fikciós 
próza alakulástörténetének épp ezért fontos mozzanata a The Castle of 
Otranto'. a történelmet mint fikciós lehetőséget tudatosan vállaló eljárás 
letéteménye. Alkotójának, Walpole-nak az élete (a középkori várrá ala
kított Strawberry Hill és a műkincsekből maga köré alakított historiog
ráfiai tárgyi reprezentáció mint történelmi kulissza) is erre a történelem- 
értési lehetetőségre utal. Mindenesetre egy típus, a XVIII-XIX. századi 
kísérteties-fantasztikus lovagregény legnagyobb hatású teremtője volt 
az európai irodalomban. Analógiás értelemben a The Castle of Otranto 
úgy viszonyul a Waverleyhzz, mint a Tihamér az Abafihoz.

Szerb Antal az angol irodalomról szóló áttekintésében a Walter 
Scott-i regényt típusalkotó mozzanatként tárgyalja: „Shakespeare után ő 
az az angol író, aki legnagyobb hatással volt az egyetemes irodalomra” 
(SZERB 1993. 90). Noha a románc mint irodalmi beszédmód nem me
rül fel történeti gondolkodásában, néhány megállapítása, mindenekelőtt 
a mű „folklorisztikus centrumá”-ról (monda, babona, mondává lett sze
mély) szóló elemzése a mai románc-elméletnek megfelelő mozzanat.

Northrop Frye a románc és a történelmi regény összefüggéseire, 
egymásba való átfejlődéseire irányítja a figyelmet. A románc az ősibb, 
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allegorikusabb forma, amelyet a romantikus kor, e világlátás tapasz
talatai hívtak újból életre: lényege a höskultusz. „A románc, amely 
hősökről szól, az emberekkel foglalkozó regény és az isteneket sze
repeltető mítosz között helyezkedik el. A prózai románc először mint 
a klasszikus mitológia kései fejleménye jelenik meg: az izlandi prózai 
sagák szorosan a mitikus Eddák után következnek. A regény inkább 
arra törekszik, hogy a történelem fikciós megközelítésévé emelkedjék” 
(FRYE 1998. 265). A történelmi váz kiterjedése, az időbeli kontextus 
távlata a történelmi jelleg megnövekedéséhez vezet, ugyanakkor „a re
gényírójobban szereti, ha anyaga plasztikus, illetve nagyjából jelenkori 
állapotban van, s görcsössé teszi egy nagyon merev történelmi forma” 
(uo.). Frye szerint épp ebből az okból kifolyólag tekinthető a történelmi 
regények nagyobb része románcnak, köztük a Waverley is.

A magyar irodalom szempontjából ez az elmélet a teljes XIX. szá
zadi magyar történelmi regénykorpusz átértelmezésére adhat alapot. A 
történelmi múltat, félmúltat, de a mű megírásának idején már minden
képpen lezárt múlt időt megjelenítő Jókai-regények (Erdély-dilógia, 
A kőszívű ember fiai, Rab Ráby [1879], A lőcsei fehér asszony [1882], 
Fráter György etc.) így minősülnek át, szinte kivétel nélkül, románc
cá. De a vele szembeállított Kemény-opus is létrehozta ezt a modu
lációt. A történelmi regények közül az Özvegy és leánya, valamint 
A rajongók (1858-1859) is megfelel a scotti modellnek, melynek lé
nyege, miszerint a történelmi eszmék hordozói, azaz a valós történel
mi személyiségek mellékalakok, míg az adott történelmi világállapot 
konzekvenciáinak, a heroikus lényegü küzdelemnek a kifejezői fiktív 
személyek. A Scott-kultusz meghonosítójaként számon tartott Jósi- 
ka-regények (mindenekelőtt az Abafi és A csehek Magyarországban) 
is ezt a konstrukciós elvet érvényesítik. Ugyanakkor ez a hatás nem 
kizárólagos, hiszen az Abafi a Goethe teremtette, a hegeli-lukácsi el
mélet értelmében szintetizáló jellegű nevelődési regény jellemzőit is 
magában foglalja, Kemény Gyulai Pál (1846) című müvében pedig a 
shakespeare-i lélekelemzés motívumai ismerhetők fel. Imre László sze
rint: „A nyugat-európai mintákkal való összevetés meghatározó abban 
az esetben is, ha a Walter Scott- vagy Dickens-típusú regény magyar 
variánsa születik meg (Jósika, illetve Jókai esetében), s akkor is, ha az 
eltérés juttat el egyedi műfaji változatokhoz: Jókai Hugót gazdagítja 
sajátos zsáner-anekdotizmusával, Kemény Walter Scottot szinte a felis- 
merhetetlenségig átalakítja egyedi történelembölcseletével és balladás 
tragikumszemléletével” (IMRE 1996. 159).

A magyar történelmi regény világirodalmi aspektusait vizsgálva 
két fontos tipológiai sajátosság máris kirajzolódhat előttünk. Az egyik 
szerint az időbeli kontextus stratégiamódosító szereppel rendelkezik 
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olvasási és értelmezési, illetve tipológiai szempontból. Frye A kritika 
anatómiájában Fieldinget említi, aki a Tóm Jonest (1749) históriának 
nevezte, mivel „minél nagyobbra növekszik egy regény váza, annál 
nyilvánvalóbban kitetszik történeti jellege” (FRYE 1998. 265). Ugyan
itt Trollope6 példájára is rámutat, akinek regényei az időbeli távlat 
növekedésével a románcos történet elvei szerint váltak egyre inkább 
befogadhatóvá. Ez a jelenség esetünkben egyes XIX. századi társadal
mi regények értelmezési lehetőségeit módosítja, illetve tipológiai be
sorolását teszi kérdésessé. A falu jegyzője (1845) társadalmi regény, a 
keletkezése óta eltelt másfél évszázad azonban históriai jelentőségűvé 
alkotta bizonyos motívumait, mint például a központi „szereplőként” 
identifikálódó vármegyét. Jókai reformkor-regényei (Egy magyar ná- 
bob, Kárpáthy Zoltán [1854], Eppur si muove! [1872]) a magyar társa
dalom meghatározó jelentőségű korszakát, illetve a kor nagy eszméit, 
alkotásait, teljesítményeit teszik meg az események lényegi középpont
jává: a későbbi forradalmi történések fénykörében, a rálátás távlatának 
megnövekedésével történelmi jelentéseik is dominánssá váltak. Épp 
ezért a magyar történelmi regény történeimiségének értelmezésekor a 
keletkezésének pillanatában érvényes értelmezési stratégiákat is szem 
előtt kell tartanunk. Emellett a művek tipológiai besorolása nem cél
ravezető csak egyetlen domináns jelentéskor (például a transzcendens 
világkép motívumainak való megfelelés) alapján, mert így a magyar 
történelmi regénykorpusz nagyobb hányada a románc típusát alkotná. 
A történelemről való fikciós (regényszerű) és románcos beszédmód 
több összetevő létrehozta változatait kell kijelölnünk.

6 P. Féval (1817-1887) francia író angol álneve. Ezen a néven adta ki tizenegy 
kötetes Mystéres de Londres című regényét (1844), amely nagy feltűnést 
keltett, több idegen nyelvre is lefordították. Mártonffy F. több regényét is 
magyarra fordította.

7 Hegelova teorija romana. = ZMEGAC 1987. 134-166.
8 Clare Reeve The Progress of Románcé (1785) című müvére hivatkozik. (In: 

English Theories of the Növel. Volume II. Eighteenth Century) (ZMEGAC 
1987. 128-129).

Történeti poétikájában Viktor Zmegac fejezetnyi7 teret szentel a he
geli-lukácsi regényelméletnek. Scott-értelmezése is ezekre a nézetekre 
reflektál. Más forrásokra8 hivatkozva, de Frye románcfelfogásával meg
egyező módon értelmezi a regény (növel) és a románc (románcé) közötti 
különbségeket: az előző a hétköznapi élet valószerű történéseinek rajzát 
jelenti belátható időkoordináták közepette, míg az utóbbi heroikus tar
talmakat közvetítő elbeszélésforma, mely csodás eseményeket, legendás 
személyeket jelenít meg előttünk. A Scott alkotta romantikus történelmi 

56



regény legnagyobb vívmányának az egyeztetés formáit és alakzatait tart
ja; azt, hogy egyszerre merít a középkori legenda és a barokk hősepika vi
lágából, illetve alkalmazkodik az új típusú (Richardson, Fielding, Sterne 
képviselte) regényforma eljárásaihoz; archaizáló-retorikus, ugyanakkor 
a köznyelv beszédnormáit is alkalmazza; a historiográfia prezentálta tör
ténelem absztrakt képét a hétköznapi élet teljességével tölti ki. A történel
mi narratíva a heroikus létformák, a hősként megnyilatkozó (történelmi) 
személyiségek, illetve az általuk képviselt törekvések meghatározó ere
jét jeleníti meg a hétköznapi ember sorsában. Lukácsot idézve: „A törté
nelem ábrázolása elképzelhetetlen a jelenhez fűződő élmény szerű vonat
kozások nélkül. A valóban nagyszabású történelmi művészet számára ez 
a vonatkozás nem a korabeli eseményekre való célozgatásokból áll [...], 
hanem a múltnak mint a jelen előképének életre keltésében, azoknak a 
történelmi, társadalmi és emberi erőknek költői felélesztésében, amelyek 
egy hosszú fejlődés folyamán mai életünket azzá formálták, ami, és aho
gyan azt mi magunk átéljük” (LUKÁCS 1977. 67).

A trancendens és a reális, a hősi és a hétköznapi kölcsönhatásának 
megragadása a Scott képviselte történelemábrázolás legfontosabb tí
pusalkotó sajátossága. Noha Lukács9 szerint a romantika történelem
felfogása szöges ellentétben áll Scottéval, a kor regényírására gyakorolt 
páratlan hatása mégis a történelmi regény típusának romantikus fogan
tatását igazolja. Másrészt a romantikus történelemkép és a történelmi 
hűség scotti változata közötti ellentmondás lukácsi verzióját is nagyban 
árnyalják, mérsékelik a történeti fikciós próza románcos és regényes vál
tozatáról alkotott modern regénypoétikák. Walter Scott történelmi regé
nyei (Waverley, Ivanhoe [1819], Kenilworth [1821], Quentin Durward 
[1823]) „a kor legjelentősebb íróinak nyit új utakat az alkotómunkában 
Puskintól Balzacig” (LUKÁCS 1977. 82).10 11 E történeti „sor”-ba illeszt
hetők James Fenimore Cooper11 indiánregényei (1826-1841), Balzac12 

9 Lukács egész fejezetet szentel a klasszikus történelmi regény romantika ten
denciáival szembeni ellenhatásáról szóló nézetének. Walter Scott regény
írását sem a romantika erővonalaival összhangban képzeli el (LUKÁCS 
1977. 82-114).

10 Ezenkívül: „Scott megteremtette a történelmi regény típusát, melyet azután 
egész Európa eltanult tőle...” (SZERB 1993. 89).

11 „Halhatatlan BórAarí^wya-ciklusában Cooper Scott egy fontos témáját, a 
törzsi társadalom pusztulását állítja az alkotás középpontjába. Ez a téma, 
Észak-Amerika történelmi fejlődésének megfelelően, egészen új arcot kap” 
(LUKÁCS 1977. 83).

12 „Puskin történelmi regénye, A kapitány lánya és regénytöredéke, a Nagy Pé
ter szerencséje Walter Scott szerkesztési elveinek mély tanulmányozásáról 
tanúskodik. [...] Ha tehát Puskin ugyanúgy építi fel történelmi regényeit, 
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Huhogok (1829), Puskin13 A kapitány lánya (1836) és Gogol14 Tarasz 
Búiba (1842) című alkotása. Scott hatással volt Victor Hugo15 társada
lomtörténeti regénye, A párizsi Notre-Dame (1831) históriai légköré
nek, valamint Tolsztoj16 Háború és béke (1862-1869) című nagyregé
nye történelmi eseményrétegének megformálására.

mint Walter Scott - egy »középszerű hőssel« mint főalakkal, és a történelmi
leg jelentős személyiséggel mint a mese mellékalakjával ez a hasonló 
szerkesztési mód az életérzés rokonságából ered. Puskin, akárcsak Scott, 
regényeiben a népélet nagy, válságos fordulópontjait igyekezett ábrázolni” 
(LUKÁCS 1977. 93). A Scott-hatást Balzac és Puskin regényírására Lukács 
irodalomtörténete mellett több más forrás, például Imre László is jegyzi: 
„W. Scott sajátos módosulással szólal meg Balzac //«Aogő^-jában, vagy 
Puskin klasszikus regényében A kapitány lányá-ban, nem is szólva a lengyel 
vagy cseh változatokról” (IMRE 1996. 139).

13 Vö. 12.
14 „Puskin korát az orosz irodalomban csakhamar más áramlatok váltották fel. 

Szépségteremtésével Puskin nemcsak az orosz irodalomban egyedülálló 
alak. Nagy kortársa, a fiatalabb Gogol, egészen másképpen nyúlt a történel
mi regényhez. Történelmi elbeszélése, a Tar asz Búiba, Scott legfontosabb 
tematikus vonalát viszi tovább: a kapitalizmus előtti társadalmak, a törzsi 
szervezet tragikus bukásának ábrázolását. Gogol elbeszélése két ponton hoz 
új elemeket Scott-tal szemben - helyesebben Scottnál is élesebben dombo
rítja ki a tematika bizonyos oldalait. Elsősorban: müvének alapvető tárgya, 
a kozákok harca a lengyelekkel, nemzetibb, egységesebb, eposzibb, mint 
Scott tematikája” (LUKÁCS 1977. 95).

15 A romantikát reakciós irányzatnak tartó Lukács Victor Hugóban sem a fran
cia romantika leghatásosabb képviselőjét látta, hanem realisztikus törté
nelemszemléletét dicséri. „Victor Hugó politikailag és szociálisan messze 
túlhalad romantikus kortársainak reakciós célkitűzésein. Moralizáló szub
jektivizmusukat azonban megváltozott szociális és politikai tartalommal 
mégis megtartja. A történelem nála is a jelenhez szóló erkölcsi leckék soro
zatává válik” (LUKÁCS 1977. 100).

16 Ezzel az általánosan elfogadott szemlélettel Lukács nem ért teljesen egyet: 
„Azzal, hogy a Háború és békéA klasszikus típusú történelmi regénynek 
neveztük, világossá válhat, mennyire nem szabad ezt a kifejezést szoros 
irodalomtörténeti értelmében vennünk. Olyan jelentős írókkal ellentétben, 
mint Puskin, Manzoni vagy Balzac, Tolsztoj tudtommal nem is tanulmá
nyozta Scottot behatóan. Átmeneti kora életének reális feltételeiből egészen 
sajátos jellegű történelmi regényt teremtett, amely a történelmi regény scotti 
klasszikus típusának zseniális megújítása és továbbfejlesztése, de csak az 
ábrázolásmód legáltalánosabb és végső elveiben. E végső egyesítő elv a 
népisét (LUKÁCS 1977. 113).
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A MÁSIK ÚT: GOETHÉTŐL NOVALISIG

A német romantika más úton halad; a történelmi fikciós próza lé
nyegi szervező elve nem a nemzeti közösség születésének toposzait 
idéző, de a jelen kérdései által predesztinált hőskultusz, hanem a kö
zépkor kultikus horizontja: misztikus világában nem a nemzet, hanem 
a tudattartalmak, a szellemi dolgok születésének történelmi pillanatai 
manifesztálódnak. A XVIII. század végi német elbeszélés mimetikus 
funkcióit ezért a tropikus alakzatok szorítják háttérbe. Amíg az angol 
irodalomban a nemzeti múlt tárgyi/reális emlékeihez (például Walpole 
vára és műgyűjteménye) kötődő tapasztalati anyag szerveződik múlt
képpé, addig a német romantika alkotta fikciós prózában a könyv, a 
szellemi tartalmak tárháza válik kultikus mozzanattá. Az irodalmi szö
veg e gondolkodásformában - a szóbeli/időbeli megértés lehetőségei
vel ellentétben; a könyvbeli/térbeli rögzítettség adottságaiból követke
zően - kombinatív alakzatok változatos struktúráját jelenti. A régi epika 
lineáris-kötött struktúrájához viszonyítva mindez a kompozícióalkotás 
végtelen írói szabadságát feltételezi. Novalis17 szerint a regény nem 
más mint az emberélet könyvbe történő transzformációja. „Novalis 
jegyzetei a romantikus regény alapvető tematikai gócpontjára irányítják 
figyelmünket, amely egyúttal fontos poétikai konzekvenciákra mutat. 
Egyszóval: a romantika Novalis képviselte elméletének és gyakorlatá
nak teremtő elve a - tapasztalati (mimetikus) kötöttségektől felszaba
dult - költői képzelet mese inspirálta végtelen szabadsága”18 - állapítja 
meg a novaiisi teremtőelvről Zmegac (ZMEGAC 1987. 105). Heinrich 
von Ofterdingen című regénye ennek a poétikai elvnek szuverén esz
tétikai megvalósulása. Világa nem valamiféle történeti-tapasztalati ha
gyomány utánképzésén és újraírásán, hanem szövegközi vonzatokon, 
szövegszerű élményen nyugszik. 1796-ban jelenik meg ugyanis Goe
the Wilheltn Meister tanulóévei című regénye, amelyet a romantiku
sok „művészi hitvallásukhoz híven romantizál”-nak (HARKAI VASS 
2001. 38), s nyomában létrejön egy egységesnek mondható műfajsor. 
Halász Előd szerint: „...a közvetlenül utána napvilágot látó regények 
mind a Wilhelm Meister ösztönzéséből születettek, hiszen nem volt 
olyan író [...], akinek ne lett volna legfőbb ambíciója, hogy megírja a 
maga Wilhelm Meisterét, vagy hogy a Goethe-féle eredetivel versenyre 
ne keljen” (HALÁSZ E. 1971. II. 38-39).

17 „Roman je ljudski život, u obliku knjige” (Novalis: Werke, Tagebücher und 
Briefe, II. 1978. 388). Idézi ŽMEGAČ 1987. 105.

18 Az idézet szövegét B. E. fordította.
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Lukács György történelemfilozófiai alapokra épülő regénytipológiá
ja három típusalkotó remekmű, a már említett Don Quijote, az Érzel
mek iskolája és a Wilhelm Meister tanulóévei elemzésére épül. Vagyis - 
Poszler véleménye szerint - a(z) (itt még) filozófus-esztéta Lukács nem 
műfaji erővonalak alapján azonosít és rendszerez műveket, hanem meg
határozó jelentőségű irodalmi művekből következtet műfaj(típus-) al
kotó tendenciákra. Regényelméletének tipológiája a másik két alapmű 
elemzése révén teljes, azonban vizsgálatunk szempontjából a nevelődési 
regényről alkotott elképzelése lényeges. A nevelődési regény prezentálta 
világ - az otthontalan-hérosztalan-költőietlen létállapot ellentéteként - a 
hős pozíciójából megélhető „teljes világ” modelljével azonos. Szervező 
elve a hős világalkotó lélektani útja: „A hős és a világ kibékülése folya
mat, a nevelödés folyamata. Amelyben a hős idomul a világhoz, a világ 
idomul a hőshöz. Épp ezért merül fel a műforma legfőbb veszélye, a 
problémátlanná romantizálás” - állapítja meg Poszler a Lukács-elmé
let gondolati erővonalait, majd e gondolkodás legfőbb ellentmondásai
ra mutat rá (POSZLER 1983. 202). Ugyanis Goethe nevelődési regé
nye szerinte nem „kiküszöböli, hanem kihordja a problémákat. Nem a 
diszharmónia elkerülése, hanem a diszharmónia legyőzése révén lesz 
harmonikus. És ami közvetlenül romantikus benne - például Mignon 
és Hárfás, vagy egyáltalán a színésziét -, az éppen a leküzdendő és le
küzdött életanyag és életlehetőség része. És az átélése és leküzdése, át
élést követő leküzdése is hozzátartozik a hős nevelődéséhez, az aktivitás 
és a kontempláció egységében megvalósuló humanitáshoz” (uo. 212). 
Lukács történelmi regényről szóló szintézisében is értelmezi - a scotti 
új történelemfelfogás aspektusaihoz mérten - Goethe történelemérté
sét. Ezek szerint, nála (mint Fieldingnél is) a nagy társadalomtörténe
ti jelenségek csak elvont formában mutatkoznak meg, alakjainak nincs 
„végigvitt történelmi pszichológiája” (LUKÁCS 1977. 86). A Lukács 
által kifogásoltak azonban a mai történeti, illetve kultúrtörténeti poéti
kák szellemében már nem hiányosságnak tűnnek, hanem a történelem 
aspektusait megjelenítő beszédmód eltérő lehetőségeinek. A történelmi 
tér és idő ezekben a regényekben ugyanis nem a közösséget identifikáló, 
tárgyi-tapasztalati-tényszerű valóságában megmutatott heroikus küzde
lem talajaként és idejeként mutatkozik meg, hanem eszmék, szellemi ér
tékek létrejöttének tereként és korszakaként. Nem véletlen, hogy a neve
lődési regények nagy része művészregény (MARKAI VASS 2001. 38), 
s a műfajok diskurzív egymásra hatása, keveredése és átfejlődése révén 
történelmi regény is. Még akkor is, ha hősei nem történelmi személyek, 
illetve ezek csak mellékszerepben, háttérszituációkban láthatók.

Markai Vass Éva szerint a Wilhelm Meister romantizálásában leg
messzebbre Novalis jutott, akinek Heinrich von Ofterdingenfä - Ha
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lász Előd (HALÁSZ E. 1971. II. 48) értelmezésével összhangban - 
ellenműnek tekinti (HARKAI VASS 2001. 39). Az ellen-Wilhelm 
Meister létrehozásának novaiisi szándékát Márton László, a mű ma
gyar fordítója, nem tartja teljesen igazolhatónak. „A regényből kiderül, 
hogy Hardenberg nem vetélkedni akart Goethével: a Heinrichet meg
áldó nyájas, bölcs, varázshatalmú Klingsohrban ráismerünk a Wilhelm 
Meister szerzőjére, akit a szerző közvetlenül az Ofterdingen megírása 
előtt keresett föl Weimarban” (MÁRTON 1985. 173).

Az ónémet kor Heinrich von Ofterdingen megjelenítette rajza a szó
beliség közegében fogant folklorisztikus világtapasztalaton nyugszik, 
a mítosz, a mese, a monda és a legenda képezi termőtalaját, irodalmi 
mítoszok és szimbólumok jelentik tartalmait, irodalmi művek a szöveg
közi vonzatait. Az empirikus történelmi tudás csak mint háttérszervező 
momentum működik. Noha Heinrich von Ofterdingen19 és Klingsohr20 
alakja is inkább az irodalmi legenda világából származik, a mű törté
nelmi jellegét ez nem vonhatja kétségbe. Egyrészt, mert a regényhős 
történelmi-kulturális referenciái nem szükségszerűen típusalkotó mo
mentumok, másrészt, mert az irodalomtudomány számol a valóságos 
hős és az irodalmi hős közötti distanciával: a pszeudovalóságos alak 
fogalmával jelöli ezt a hőstípust. A fogalmi meghatározás Markiewicz 
irodalomelméletéből származik: „A valóságos és fiktív szereplőkre való 
felosztás bizonyos fokig leegyszerűsítés. Be kellene itt még vezetni egy 
közbülső kategóriát, mely elég gyakran fődül elő a történelmi témájú 
regényekben - a pszeudo-valóságos alakokét, akiket a valóságos sze
replőkkel csak nevük, egy-egy jellemvonásuk, vagy életrajzi adatuk köt 
össze” (MARKIEWICZ 1968. 323-324 [42. számú jegyzet]).

19 Heinrich von Ofterdingen (vagy Afterdingen) Márton szerint valóban élhe
tett a XIII. század elején; hogy költő volt, nincs kizárva, de nem bizonyítha
tó, mert versei nem maradtak fenn (MÁRTON 1985. 175). A lexikonok mint 
„mesés középkori költö”-t tartják számon, a „Wartburgkrieg”-gel hozzák 
összefüggésbe. Richard Wagner operájában Tannhäuser alakjában lelhetők 
fel személyiségvonásai.

20 A Világirodalmi Lexikon szócikkében mint „nemlétező középkori költő” 
szerepel.

Roland Barthes a scotti történelmi regényelvre reflektál, amikor a 
valós személyek szerepeltetésének „csekély” műfajalkotó és jelentés
alakító szerepéről beszél: „Éppen e csekély jelentőség az, ami a tör
ténelmi személynek mint szereplőnek a valóságosság pontos súlyát 
megadja. [...] Ha pusztán elvegyülnek fiktív társaik szomszédságában, 
ha csak utalás történik rájuk valamely társas összejövetel kapcsán, e 
mértékletesség, mint valami zsilip, mely kiegyenlíti a víz két különbö- 
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zö szintjét, egy szintbe hozza a regényt és a történelmet” (BARTHES 
1997. 133-134).

A regény történeti fikciós prózaként való értelmezhetőségét hősei
nek több évszázados kultúrtörténeti hatása is alátámasztja. Létezésük
nek ugyan nincs hiteles nyoma, ugyanakkor interkulturális értelemben 
is befolyásolták az irodalmak, művek, műfajok és poétikák képződését. 
A wartburgi dalnokversenyről (MÁRTON 1985. 175)21 szóló legenda, 
amelynek Heinrich von Ofterdingen és Klingsohr is szereplője, a XIV. 
századi képzelet szüleménye, mégis több évszázadon keresztül gazda
gítja a verses és a prózaepika világát - nem csak német nyelvterületen. 
A mesterdalnokok művészetük teremtőjét ünnepelték benne (August 
Wilhelm Schlegel a Nibelung-ének szerzőjének tekintette, mások az 
életrajzát is megírták22). A legenda szerint a wartburgi dalnokverse
nyen Ofterdingen ellenfele Wolfram von Eschenbach volt, aki - noha 
Heinrichet a varázserejű Klingsohr segítette - legyőzte a versengés
ben. (Novalis regényének tervezett második részében Heinrich ellen
fele Walter von dér Vogelweide lett volna.) Eschenbach TVzrzzwz/jában 
(1210) a varázsló Klinsor (Clinschor) néven szerepel. Más mondái ha
gyomány szerint a dalnokversenyen részt vevő Klinsor II. Endre va
zallusa, varázserővel bír, és megjósolja Szent Erzsébet születését. Ma
gyar származását a szent kultuszával hozzák összefüggésbe. Kétséget 
kizáróan igaz, hogy - mint költő - iskolát teremtett a középkori német 
költészetben, ami - Márton László szerint, aki alakját a két nem léte
ző középkori személy kontaminációjának tartja - „ahhoz képest, hogy 
nem létezett, szép eredmény” (uo.).

21 Mind Klinzor (sic!) alakjával, mind a dalnokverseny legendájával és erede
tével kimerítően foglalkozik Heinrich Gusztáv A német irodalom története 
című művében (HEINRICH 1889. 90-100).

22 A Pallas szócikke szerint Spaun Antal Heinrich von Ofterdingen und das 
Nibelungenlied (1840) című művéről van szó.

Barótiné Gaál Márta ugyancsak a Szent Erzsébet-legendára vezeti 
vissza a Heinrich von Ofterdingen magyar vonatkozásainak jelenlétét. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a regényben Klingsohr mellett Ofterdingen 
másik tanítómestere, a bányász is magyarországi élményeire hivatkozik. 
„Novalis a wartburgi dalnokverseny történetét a lipcsei Johann Burkhard 
Mercke 1728-1730 között megjelent Scriptores rerum Germanicum 
című háromkötetes kiadványából ismerte, melynek második kötete tar
talmazta Rothe Chronicon Thuringie című művét, valamint a páros rí
mekben megfogalmazott Szent Erzsébet-legendát. [...] Novalis [...] nem 
hagyományos történelmi regény írt. Nem a hiteles, vagy annak elfogadott 
történelmi regényalakok ábrázolása volt a célja. A forrásokban közpon-
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ti szerepet játszó Szent Erzsébet alakját, illetve a köréje épülő legendát 
ennek megfelelően csupán - indirektebb módon - a dalnokok képvise
lik, eszmeiségének lényegére pedig a belső értékekre orientált bányász, 
valamint a nőalakok sora, elsősorban a Klingsohr-mese anyafigurája, va
lamint az asztrális világot képviselő Sophia utal” (BAROTINÉ GAÁL 
2008. 122-123).

A mitikus monda és mese (a kék virágról szóló türingiai, a Parzival- 
alakot jelző Artus-, a vele egybeforrt Gral-monda etc.), allegóriák (például 
Fabula, a meseszövés megtestesítője; a Fantázia, az lmok, az Értelem, az 
apa; a Szív, az anya megjelenítője etc.), szimbólumok (a világirodalmi 
hatású kék virág etc.) - a költészet csodálatos világa jelenti a Novalis-mű 
konstrukciós alapját, szervező elvét. A kifejezett világállapot, amelynek 
teljessé tételéért, heroikus-költői lényegének visszaállításáért folytat küz
delmet a hős, megfelel mind a lukácsi értelemben vett nevelödési regény 
modelljének, mind a mitikus-eposzi jelentéseket továbbépítő történelmi 
regény mintájának. A hős kereső útját jelző szellemi-művészi erőpróbák- 
a harci tettekkel azonos iliászi küzdelemmel ellentétben - az eposzi ha
gyomány Odüsszeiái, illetve aeneisi formáját idézik. A nevelödési aspek
tus jelentésalkotó elvére utal Barótiné Gaál Márta is: „Ofterdingen a re
gény első (befejezett) részében a tökéletes lovag eszményének lehetséges 
megvalósítását villantja fel, melynek a második részben kellett volna be
teljesülnie. De a permanens tökéletesedés gondolata nem teszi lehetővé 
a történelem- és személyiségfejlődés lezárását, fragmentum maradt, ami
nek oka nem csupán a szerző korai halálában keresendő” (uo. 123).

A Heinrich von Ofterdingen által „utánképzett” történelmi korszak 
a XIII. századi, keresztes háborúk jellemezte Németország világa. 
Esztétikai modellálása azonban nem elsősorban a történelmi referen
ciák értelmezését, jelentésadás szolgálatába állítását célozza, hanem 
egy egészen más jellegű, elvont-poétikus tartalom kifejezését. Márton 
László szerint „a költő figyelmét az allegorikus példázat köti le, külö
nös ötvözete költészetnek, teóriának és mesének. Ezzel magyarázható, 
hogy a regény elkészült részeinek cselekménye puszta keret, amelybe 
mozaikszerűen illeszkednek a mű szépségét és jelentőségét adó ver
sek, elbeszélések, mesék” (MÁRTON 1985. 173). A középkor felidé
zésével Novalis egy misztikus-szimbolikus, s ebből kifolyólag még 
egységes univerzumú világot („univerzális idillt” [uo. 174]) fest, ahol 
„a keresztény motívumok egyenrangú, szerves részei a kozmikus vallás
nak” (uo.). Ezzel szemben az elbeszélés aktuális ideje a széttöredezett, 
diszharmonikus lét formáit jelöli, amelynek teljessé való helyreállítása 
a mágikus képzelet teremtő hatalma, a költészet varázslatos pillanatai 
révén valósulhat meg. A középkor vallásos-misztikus-szimbolikus vi
lágában a világteremtő, egyetemes érvényű költészet születésének au
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tentikus közege ismerhető fel. Az, hogy a történelmi regényt teremtő 
poétikai eljárásrendszer mindennél alkalmasabb válságszituációk mo- 
dellálására, a Heinrich von Ofterdingem\Q\ kapcsolatban akkor igaz, ha 
a válságot olyan különleges állapotként is értelmezhetjük, amelyben 
átélhetővé válik a lét teljessége. Ilyen a csoda és a poézis.

1837-ben jelent meg Vajda Péter Tárcsái Bende című müve, s ezzel a 
magyar történelmi prózai rend a nevelődési regény sajátos változatával 
gazdagodott. Utánképzett történelmi valóságát nem világszerű, hanem 
szövegszerű ismeretek formálták: a Heinrich von Ofterdingen. Egye
dülálló, folytatás nélküli és alulértékelt mű a magyar műfajok alaku
lásrendjében. Az olvasás-újraolvasás-újraírás folyamatosan megtörténő 
eseményrendszerében (gyakorlatilag a kánonképződés folyamatában) 
nem értett horizontot jelent. A magyar befogadói elvárások ugyanis a 
hérosziság kompetenciáit nem a középkor s nem a költészet apoteózisá- 
ban, hanem a reneszánsz vagy a barokk hősibb, a nemzeti közösségért 
való áldozatvállalás eseményszerűbb manifesztumaiban (például Má
tyás-kor, Rákóczi-szabadságharc) ismerték fel.

MŰFAJI HATÁRVONALAK ÉS ÁTFEDÉSEK: 
ANGOL ÉS FRANCIA TÁRSADALMI REGÉNYEK

A XVIII. század második felében keletkezett drámákban és töredé
kekben (például Bessenyei György: A filozófus [1777]; Csokonai Vitéz 
Mihály: A méla Tempeföi [1793]) a magyar és európai irodalmi müvek 
iránt egyaránt nyitott, úgynevezett olvasó hősökkel találkozunk. Csokonai 
színmüvében Rozália többek között az HenriadeAxA (1728) is olvas fel 
részleteket. A Voltaire-eposz rövid időn belül kétszer, 1786-ban és 1792- 
ben is megjelent Péczeli József fordításában, míg Szilágyi Sámuel 1789- 
ben ültette át magyar nyelvre. Pukánszkyné Kádár Jolán kimutatta, hogy 
a drámahős a Szilágyi-féle fordítást idézi (PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR 
1956. 21). Kármán József Fanni hagyományai (1794) című szentimentá
lis naplóregényének hősnője és szerelme, T-ai Gessner Idyllerifa (1756) 
olvassa magyarul, ami Kazinczy Ferenc 1788-ban készült munkája.

Az olvasó, méghozzá a viszonylag új és népszerű irodalmat „olva
só hős” megjelenése a korszak eredeti irodalmi alkotásaiban, egy új 
szerep, a világi tartalmú szépirodalmat (többek között fikciós prózát 
is) befogadó attitűd megjelenését jelzi. Ezt a igényt kezdetben az úgy
nevezett erénytanok, vallásos elmélkedések megváltozott funkciójú ke
rettörténetei elégítik ki, amelyek később önálló életre kelnek, „...e mű
vekben a keret jelentősége vitathatatlanul megnövekedett, s többnyire 
már nemcsak alkalomnak tekinthető ahhoz, hogy megszólaljanak az 
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életbölcsesség megfelelő tanácsai. [...] Ebből viszont arra kell követ
keztetnünk, hogy a magyarra fordított első regények és a laicizáló er
kölcstanok világa között szoros kapcsolat van: a fikciót az elvilágiasodó 
életbölcsesség igényli maga köré. [...] A hazai regényirodalom újkori 
története az elmondottak szerint tehát - végső soron - a laicizálódó 
egyházi értelmiség köreiben kialakult erkölcstanok közegéből indult 
hódító útjára, azt azonban látnunk kell, hogy a tér, ahova kilép, már 
elsősorban a világiak kívánalmai által alakított tér volt” - állapítja meg 
felvilágosodás-monográfiájában Bíró Ferenc (BÍRÓ 1994. 201-202).

A XVIII. század második felében legnépszerűbb Fénelon Les 
Avantures de Télémaque, fils d’ Ulysse (1699) című regénye; magyarul 
Telemakus bujdosásinak történeti (Haller László [1755]; Zoltán József 
[1783]): hatásrendszerében ott van Bessenyei Tariménes utazása (1804) 
című műve is. Ugyancsak nagy népszerűségnek örvend, és 1773-tól több 
fordítása is születik Marmontel Bélisaire-]éx\ek (1766). (Az említett Bes- 
senyei-dráma mint divatolvasmányt mutatja be.) A befogadói attitűd ki
alakításában nagy szerepük volt a Defoe Robinson Crusoe (1719) című 
regénye nyomán született robinzonádoknak (Szekér Joákim: Magyar 
Robinson [1808]), vagy a magyarra fordított lovag- és heroikus regé
nyeknek. Calprenéde történelmi regényeiről mondja Lukács, hogy „csak 
a kosztüm szempontjából” (LUKÁCS 1977. 17) azok: A Cassandre re
gény fordítása (Báróczi Sándor [1774]) a műfaj, a heroikus regény ma
gyarrá tétele miatt történelmi jelentőségű mozzanat (mint ahogy a német 
Johann Martin Miller Siegwart. Eine Klostergeschichte [1776] című 
művének Barczafalvi Szabó Dávid által történő magyarítása [1787] a 
kolostorregény meghonosítása szempontjából lényeges). Richardson 
Pamela (1740) című érzelmes regényét Kis János formálta magyarrá 
1806-ban A magyar Paméla címmel. E sorba tartozik Mészáros Ignác 
Kártigám című heroikus történelmi regénye is, amely nemcsak azért 
érdemel figyelmet, mert pszeudoeredetije francia regény, hanem mert - 
ajelölt fordítások többségéhez hasonlóan - a magyar történelmi téridő 
megteremtésének szándéka kapcsolódik hozzá: a fordító bizonyíthatóan 
bele is írt néhány „magyar” oldalt a Menander-regénybe.

A XVI1I-XIX. század fordulópontján a literátor értelmiség - több 
forrás (WÉBER 1959; BÍRÓ 1994; IMRE 1996) egybehangzó megálla
pítása szerint-több nyelven olvas, de a jelentős alapművek a XIX. szá
zad harmadik-negyedik évtizedében már fordításban is megjelennek: 
„...az Ivanhoe 1829-től, a Twist Olivér és az Eugénie Grandet 1843- 
tól olvasható magyarul is. A Bach-korszaknak pedig Dumas, Sue, G. 
Sand, Hugó, Feuillet, Dickens a legolvasottabb írói ugyan, de az 50-es 
években nemcsak Thackeray, hanem Gogol és Turgenyev is hatni kezd” 
(IMRE 1996. 158).
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Bulwer

A magyar társadalmi élet rajza a XIX. század húszas-harmincas 
éveiben Kisfaludy Károly és Fáy András novellisztikájában jelenik 
meg, majd Fáy Bélteky-ház (1832) című regénye a műfajtípus korszak- 
kezdet-jelölő megnyilatkozása irodalmunkban. Wéber Antal szerint 
„hogy mégsem innen számítjuk a magyar regény kibontakozását, an
nak elsősorban formai jellegű okai vannak; a regény szerkezete, tónu
sa, nehezen olvashatósága, az olvasóközönségre gyakorolt mérsékelt 
hatása” (WÉBER 1959. 84). Tipológiai szempontból Eötvös A falu 
jegyzője című műve jelenti folytatását, de a sorba több Jókai-regény is 
beilleszthető (például Egy magyar nábob, Az új földesúr [1862], Eppur 
si muove! etc.). Ezek a regények azért jelentenek dilemmát történel
mi regényértelmezésünk szempontjából, mert rendszerint tartalmaznak 
egy-egy olyan motívumot vagy epizódot, amelynek történelmileg hite
les referenciái vannak. Épp ezért vizsgálódásunk körébe csak azokat a 
társadalmi regényeket vonjuk be, amelyekben a történelmi elem vala
milyen horizontot jelent, vagy a mű esztétikailag szuverén világának 
kialakításában jelentésadás szolgálatában áll.

Az európai társadalmi regény egyik altípusa, a szalonregény (tár
sasági regény) alakulástörténetére nagy hatással volt Edward Bulwer- 
Lytton Pelham, or, The Adventures of a Gentleman (1828) című regé
nyének megjelenése. Ferenczy Zoltán kimutatta, hogy regényírói mód
szerei egyrészt Scott-hatást feltételeznek, másrészt az emberi hívság áb
rázolásában követnek olyan irodalmi hagyományokat, amelyeket majd 
később - a magyar irodalomba is regényírói módszereket kölcsönző; 
elsősorban Kemény és Jókai regényírását befolyásoló - Thackeray (az 
angol társadalmi élet szatirikus rajzát, valamint a napóleoni háborúk 
korának hiteles képét festő) A hiúság vására (1847) című regénye kép
visel (FERENCZI 1918).

Bulwer a magyar irodalom olvasati és alkotói szintjeire is nagy ha
tással volt. Az 1836-ban napvilágot látott Pillangó című, külföldi elbe
széléseket közzétevő zsebkönyv előszavában, Bajza József a korabeli 
fordításirodalommal szemben prezentálja a közzétett angol és német 
elbeszéléseket: „Fordításaink a regényi nemben többnyire olyan válasz- 
tásúak, melyek reánk kevés hasznot, de annál több kárt hoztak. [...] A 
kiadó olvasói figyelmét oly írókra óhajtotta itt fordítani, mint Irwing és 
Bulwer, Goethe és Scott Walter, kik az elbeszélési nemben műveket ír
tak, melyek minden kétség kívül a világ legbecsesebbjei közé tartoznak” 
(BAJZA 1836. 1-2). A magyar regény kezdeteit vizsgáló Wéber Antal 
egy 1836-os Gaal-elbeszélés sorait idézi, amelyben Bulwer Pelham^ 
mint értékjelölő mozzanat jelenik meg (WÉBER 1959. 98). A Bulwer- 
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mű ugyanis - a szaloncsevegés közvetítette elmélkedések révén - sa
játos irodalomelméleti értékkódexként is funkcionál. Petrichevich Hor
váth Lázár tíz elbujdosott, vagy egy tél a fővárosban című regényében 
ez jelenti az állandó értékképző horizontot.

A magyar történelmi regényekről szóló vizsgálatunkban a Petriche- 
vich-regényt mint egy sajátos kultúrtörténeti korszakot (a magyar tár
sasági irodalmi és olvasási kultúra létrejöttének valóságszeletét) meg
jelenítő áltörténelmi regényként értelmezzük, melyben az aktuális tör
ténelmi és irodalomtörténeti események is diskurzus, társasági beszéd 
formájában jelennek meg.

Sue, Hugó, Dickens

Gaal József Szirmay Ilonáy& a nagy európai hatásrendszerektől füg
getlen, szövegközi vonzatok nélkül, egyedi ihlet szülte alkotásnak tűnt, 
az újabb olvasások azonban a vadregényes történet egyes elemeiben 
Sue-hatást fedeztek fel. Gaal ezzel a Nagy Ignác-Kuthy Lajos-féle 
romantikus rémregény (Magyar titkok [1844-1845]; Hazai rejtelmek 
[1846-1847]) előképévé minősül. Az író 1836 előtt mindenesetre csak 
két Sue-regényt ismerthetett: az 1830-ban napvilágot látott Kenock la 
pirate-et és az 1831-es Athar-Gully ezeket is csak franciául olvashatta, 
hiszen az első teljes regény fordítás, Tompa Imre munkája, 1846-ban 
készült el Kolozsvárott. Persze Sue prózája már az író pályája kezdetén 
nagy hatást gyakorolt az európai irodalmi érdeklődésre, ugyanakkor - 
életrajzi adatai is alátámasztják - Gaal a harmincas évek elején már a 
Koszorú (1828-1840) és az Aurora (1821-1830) munkatársi köréhez 
tartozott; természetszerűleg olvas idegen nyelveken.

A külföldi regény mintákhoz való idomulás és a tőlük való elhaso- 
nulás nemcsak bizonyos korszakokra (például a XIX. század harmin
cas-ötvenes éveire, azaz a magyar regény konstituálódásának idősza
kára) jellemző a magyar irodalom alakulástörténetében, de egyes írói 
opusokon, sőt müveken belül is megfigyelhető a minták keveredése, 
a különböző irodalmi áramlatoknak való egyidejű megfelelés. Az eu
rópai irodalmi romantika égisze alatt az egyik legszerteágazóbb hatást 
Victor Hugó regényírása gyakorolta. A magyar irodalomban Jókai írás
művészetére hatott legerőteljesebben, de benne volt Vörösmarty, Pető
fi és Madách szövegélményei körében is. A párizsi Notre-Dame című 
regényében (magyarra először Pályi Elek fordította Boldogasszony 
temploma harangozója címmel, Kassán, 1837-ben) a középkori Párizs 
művészi képét rajzolja meg. A kiemelt valóságszelet, azaz a középkori 
város sötét-komor világának utánképzésében a székesegyház gótiká
ja alkotja az egyik legfőbb jelentésmoduláló szimbólumot. Ugyanak
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kor a történelmi és a társadalmi regény (az elbeszélés és a szocioló
gia) egybefonódó változataként tartjuk számon A nyomorultak (1862) 
című regényét, melyben a történelmi jellegű eseménysor a Waterlooi 
csatától az 1832-es felkelésig ível. A kőszívű ember fiai című regényé
ben Jókai tematizálja is az Hugo-hatást23, azonban „sajátos zsáner- 
anekdotizmusával” (IMRE 1996. 159) át is lényegíti ezt a regényalkotó 
technikát. Imre László megállapítja, hogy még az eredendően magyar 
formának tartott életképnek is van idegen mintája (a francia genre-kép 
és a német-oszrák Lebensbilder vagy genre-bilder). „Jókaira azonban 
(korán észrevették) leginkább Dickens hat, akinek Sketshes by Bozja 
alcímével is intenciót ad: »Illustrative of Every-day Life and Every-day 
People« - azaz London mindennapi élete és emberei képezik e vázlatok 
tárgyát” (uo. 161).

23 A „miért volt Budát ostromolni?” kérdésre reflektálva: „Lehet, hogy a törté
nelem aeropágja elítél minket is, mint amazokat [Napóleon párizsi hadjára
tát és a „Roma o morte’”-t kiáltó vének példájára utal - B. E. megjegyzése]; 
de a költészet ítélő bírái fel fognak menteni bennünket, és szavaik igazat 
adnak nekünk, Dávid királytól Hugó Victorig” (JÓKAI 1980. 389).

A műfaji minták átvételének egyazon művön belül is sokféle variá
ciója jöhet létre. Kemény Zsigmond a szalonregény és a társadalomböl
cselet {Ködképek a kedély láthatárán [1852]), a szalon- és a sorsregény 
{Férj és nő [1852]), a történelemi románc, a ballada és az intellektuális 
próza sajátosságait vegyíti {Özvegy és leánya) regényeiben, Eötvös az 
életképregény és a történelmi fikció eljárásaival él A falu jegyzője, a 
történelmi folyamatokat értelmező intellektuális próza eszközeivel a 
Magyarország 1514-ben megalkotása közben. Jókai Kárpáthy Zoltánja 
egyidejűleg a reformkor történéseit értelmező társadalmi, korszakalko
tó eseményeit megjelenítő eposzias történelmi és a hős küzdelmét kö
vető nevelődési regény karakterisztikáinak is megfelel.

Imre László műfaj-monográfiájának a kérdésre vonatkozó konklú
ziója, miszerint „a műfaji minták kombinációi révén [...] olyan mű
alakzatok állnak elő, amelyek soha sehol másutt nem léteztek, s ezáltal 
alkalmasak az idő és hely szerinti konkretizációra a maguk egyedisége 
folytán. Az európai és a magyar elődökhöz való igazodás, illetve a tőlük 
való eltérés jelenti azt a széles műfaji variációs mezőt, amely az egész 
irodalom új stádiumba kerüléséhez, a korábbinál teljesebb és színesebb 
irodalmi tudat létrejöttéhez járul hozzá” (uo.).
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A MAGYAR TÖRTÉNELMI REGÉNY 
LÉREHOZTA KORPUSZ

A magyar történelmi tárgyú próza „fejlődése” nyomán kialakult (re
génykor kezdőpontján - Horváth János (HORVÁTH J. 1976. 26-27) 
szemlélete értelmében - Dugonics Etelkád a végpontján pedig a Buda 
halála áll. Wéber Antal ennek az alakulástörténetnek két szakaszát kü
lönbözteti meg: az 1770-től az 1830-as évekig terjedő időszakot, ami
kor a próza átmeneti formái és a modern értelemben vett regény példái 
egymás mellett terjedtek el, másrészt egységes fejlődésnek tekinti az 
irodalomtörténet-írásban közmegegyezéses 1836-tól, vagyis az Abqfi 
megjelenésétől induló regénysorozatot. (A négy évvel korábban napvi
lágot látott Bélteky-házat hatástörténeti hiányosságai miatt nem tartja a 
magyar regényfejlődés emblematikus pontjának) (WÉBER 1959. 27). 
Bíró Ferenc a XV1I1. század második feléről, az erénytanoktól a Fanni 
hagyományaiig terjedő periódusról prózairodalmunkban, mint a „ma
gyar regény első ötven évé”-ről beszél (BÍRÓ 1994. 195-233). Imre 
László szerint - aki a mai értelemben vett regény konstituálódásának 
kezdőpontját a magyar irodalomban ugyancsak az Abafi megjelenésé
vel azonosítja-, a viszonylag egységesnek mutatkozó műfaj-hierarchia 
a század hetvenes éveiben, a „dezillúziós regény” megjelenésével mó
dosul, de „újat [...] majd még inkább Bródyék hoznak” (IMRE 1996. 
33). Márton László A kitaposott zsákutca, avagy történelem a történe
tekben (MÁRTON 1999. 236) című tanulmányában a magyar iroda
lom két élesen kirajzolódó töréspontjáról beszél. Az egyik az 1772-es 
paradigmatikus dátummal (Bessenyei fellépte), a másik a Nyugat meg
jelenésével (1908) esik egybe.

Vizsgálatunk szempontjából ezek a paradigmaváltó korszakok iro
dalmunkban nem csupán a régi és a létrejövő új irodalmi paradigma 
egymásnak feszülése, vagy hagyományra való reflektáltsága miatt 
számítanak fontos mozzanatnak, de a közöttük húzódó műfaji sorok, 
rendek, hierarchiák azt a korpuszt is kijelölik számunkra, amelyeknek 
számbavétele és értelmezése révén kaphatunk képet egy irodalmi be
szédmód, a történelmi regény (történeti fikció) tendenciáinak alaku
lásáról és változásairól. A fenti korszakmeghatározásokat figyelembe 
véve, mi a tágabb időkeretet fogadjuk el kutatásunk alapjául. Tehát a 
Kártigám megjelenésének évét, 1772-t tekintjük a mai értelemben vett 
(ezen belül még történeti aspektusokat is megjelenítő) magyar regény 
alakulástörténete kiinduló évének. Az előtörténeti/konstituáló periódus 
az Abafi megjelenésével zárul, míg 1836-tól 1863-ig a magyar roman
tikus, illetve realista regény produktív korszaka tart; természetszerű 
variációkkal (például irányzati átfedésekkel, műfaji átjárhatóságokkal) 
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és posztképződményekkel (például a Magyar titkok, vagy a Hazai rej
telmek mint posztromantikus regény) együtt képeznek diakrón rendet. 
A Buda halála és A fekete város (1911) megjelenése közötti évtizedek 
történéseit a vizsgált műfaj modernné válásának időszakaként, a XX. 
századi regény előtörténeteként értelmezzük.

Az egyes alakulástörténeti periódusokon és írói opusokon belül 
azokat a müveket vizsgáljuk, amelyek műfaji változatot teremtő, vagy 
moduláló jelentőséggel rendelkeznek, illetve az új paradigma megjele
nését reprezentálják. A történelmi regény fogalmi mátrixának, illetve 
világirodalmi mintáinak vizsgálata során már kirajzolódott előttünk az 
a hozzávetőleges regénykorpusz, amely értelmezésünk körét fedi.

Mészáros Ignác Kártigám című regénye a heroikus regénykom
ponensek történelmi térben és időben való láttatása, ezeknek magyar 
vonatkozásokkal való összekapcsolása miatt fontos tárgya vizsgálódá
sunknak. Dugonics András Etelka^ a nemzeti önidentifikációs igény, 
a nemzeti tartalom témává válását jelzi, Gaal József Szirmay Ilona 
című regényében pedig a nemzeti történelem egy epizódja képezi az 
elbeszélés tárgyát. Jósika Miklós a történelmi témáról szóló irodalmi 
beszédmódok több lehetőségét is érvényesíti regényírásában. A törté
nelmi tér, idő (korszak), epizód, esemény, személy etc. megjelenítésé
nek változatos eszközeivel él; a történelmi regény több műfajváltozatát 
(történelmi nevelődési és művészregény, lovag-, illetve kalandregény, 
korrajz, portré, tabló etc.) megalkotva/alkalmazva. Ezek közül azAbafi, 
A csehek Magyarországban, a Zrínyi, a költő (1843) és a II. Rákóczi Fe
renc (1861) jelent vizsgálódási pontot számunkra. Petrichevich Horváth 
Lázár a történelemről szóló beszéd szalonregény-változatát teremti meg 
Az elbujdosott című regényében. Vajda Péter Tárcsái Bende című műve 
ezoterikus középkor-regény és költészet-apoteózis. Kemény Zsigmond 
regényírásában határozott tömböt alkotnak történelmi regényei: Gyulai 
Pál, Özvegy és leánya, A rajongók, Zord idő. Eötvös Józsefi falu jegy
zője című regényének csak meghatározott aspektusait vizsgáljuk, míg 
Magyarország 1514-ben című művét a történelmi intellektuális-bölcse
leti próza modelljének tekintjük. Jókai hatalmas regényírói opusából 
több szempont egyidejű figyelembevétele mellett jelölhettünk csak ki 
műveket az elemzés tárgyául. Ezek (megírásuk kronológiai rendjében): 
Erdély aranykora, A kőszívű ember fiai, A lőcsei fehér asszony, Fráter 
György. A kijelölt regények alkotta értelmezési körbe asszociációs-szö- 
vegközi vonzatként természetszerűleg más Jókai-regények is tartoznak, 
például a Török világ Magyarországon (1853), a Szeretve mind a vérpa
dig (1882), a Rákóczyfia (1892) etc. A két koldusdiák (1886), a Beszter
ce ostroma (1895), az Új Zrínyiász (1898) és A fekete város újraolvasása 
révén állapítjuk meg a mikszáthi történelmi regény karakterisztikáit.
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A magyar történelmi regény műfaji változatainak értelmezését célzó 
kutatásunk során az irodalmat nem lineáris folyamatnak, hanem háló
zatos rendszernek képzeljük el. Épp ezért számot vetünk a típusjelölő 
művek köré szerveződő kezdemények, töredékek, műfajelőzmények, 
minták, párhuzamok, ellenművek és intertextuális vonzatok sokaságá
val. Fontos tényezőnek tartjuk vizsgálatunk során az egyes műfajalkotói 
törekvések hagyományfelismerő eljárásait, a műfajok és művek párbe
szédét, a folytató és újraíró kezdeményezéseket irodalmunk alakulás
történetében. A művet folyamatosan megtörténő eseményként értelmez
zük, ezért egyes XVIII-X1X. századi irodalmi művek értelmezésének 
stratégiáit jelen kori müvek és olvasatok fénykörében jelöljük ki.
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MŰFAJVÁLTOZATOK 
ÉS -ÉRTELMEZÉSEK





EGY LEHETSÉGES TIPOLÓGIA

A magyar regény sokarcúsága

A TÍPUSALKOTÁS SZEMPONTJAI

A műfaj rugalmas konstellációként való értelmezése, amellyel 
szemben a mű - mint „folyamatosan megtörténő esemény” - az al
kalmazkodás és az eltérés együtt ható effektusait érvényesíti, kizárja 
a „tiszta műfaji sor”-ok létezéséről szóló elképzeléseket. Ha nem lé
teznek egynemű típusalkotó tendenciák, lehetetlenné válik a művek 
„megfeleltetésének” eljárása, azaz besorolásuk, kategorizálásuk: tipo- 
logizálásuk. Ennek ellenére vannak bizonyos elképzeléseink műfajok
ról és műfajtípusokról, s ezen elvárások, illetve befogadói stratégiák 
alapján az olvasott irodalmi művet valamely rendhez/sorhoz viszonyít
va értelmezzük. Az eredmény mibenléte azonban az eltérés legkülön
bözőbb lehetőségeit veti fel, a befogadói szubjektum függvénye. Épp 
ezért le kell mondanunk egy átfogó, minden olvasásra vonatkoztatható 
tipológia létrehozásának szándékáról.

A(z) (általános érvényű) tipológiák létrehozását nemcsak hermene- 
utikai tapasztalatok, de történeti okok is gátolják. Az egyes nemzeti iro
dalmi reprezentációk ugyanis a műfajok egyedi, az egyes művek eseté
ben egyedülálló, semmihez sem mérhető, illetve egyszerre több norma
rendszernek is megfelelő változatait produkálják. A magyar (történel
mi) regény alakulástörténetében ez a - nyugati tendenciákhoz mért - 
fáziskésés jelenségével magyarázható. Imre László írja: „A művek ösz- 
szetettsége, sokarcúsága tehát részben azzal magyarázható, hogy a ma
gyar regénynek két évtized állt rendelkezésére (az 1836-os Abafi-téA az 
1857-es Egy régi udvarház utolsó gazdájá-ig) ahhoz, hogy csaknem 
félszázados lemaradását behozva a legkorszerűbbnek, leginkább pol
gárinak vélt műfaj sok-sok változatának kimunkálásával, több műfaji 
változat tartós, párhuzamos egymás mellett létezésével, s ily módon az 
epikus kifejezés differenciálódásával olyan stádiumba jusson el, amely 
a nemzeti múlt és jelen sokarcú bemutatásával elősegítheti a polgári, 
modern nemzetté váló magyarság identifikációját” (IMRE 1996. 168).
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A XIX. századi magyar történelmi regény lehetséges tipológiájának 
megalkotása során a korszak regénytermését - a müvek egynemű anyag- 
szerüségéröl és kronológiai soráról alkotott elképzelésekkel ellentétben - 
abban a hálózatos összefüggésrendszerben szemléljük, amelyet a külön
böző olvasási stratégiák létrehozta rekonstrukciós változatok, a nyugati 
minták inspirálta szövegközi vonzatok, az előzményekkel és a későbbi 
irodalmi tendenciákkal való imaginárius (olvasati) kapcsolatok, valamint 
a magyar társadalom-, illetve irodalomtörténeti sajátosságok teremtet
te eltérések hoztak létre. Imre László Horváth János véleményét idézi: 
„Az irodalmi fejlődés (változás) tehát az egymásba átlépő-átnövő műfaji 
(s az ehhez kapcsolódó szemléleti, etikai, világnézeti) minták vándorlása 
mentén szemléltethető. A műfajok ily módon, bár bizonyos stabilitásuk 
is van, az állandó transzmutáció állapotába kerülnek. Folyton változó, 
dinamikus kategóriák, melyek éppen mint ilyenek képesek követni az 
írók egyedi és korszak többfelé irányuló orientációit” (uo. 165).

A magyar történelmi regény lehetséges típusainak értelmezése és 
megalkotása során a fentebb idézett aspektusokat (mindenekelőtt a több 
regénytípus konvencióit egyesítő összetettségét), illetve a regény törté
neti alakulástendenciáiból következő - az előző fejezetekben körüljárt - 
domináns vonásokat kell figyelembe vennünk. Ezek szerint: a regény 
műfaji konstituálódása a mítoszi világállapottól, illetve annak műfaji 
megnyilatkozásától, az eposztól való eltávolodás mentén jött létre. A 
magyar regény esetében ez - a naiv eposz hiánya miatti - specifikus 
léthelyzet, hiszen a XVII1-XIX. század fordulóján, a nemzeti öntudat 
létrejöttének korában, egy olyan műfaj iránt keletkezett igény, mely a 
születendő nemzeti közösség (új világ) és hősei (héroszai), illetve a róla 
szóló beszéd (az új világ/új Trója horizontja) egységét teremti meg. A 
magyar történelmi regény ezért az eposz funkcióit átvállaló és átlénye- 
gítő műfajként identifikálódik. Ugyanakkor sokat merít bizonyos eredeti 
magyar műfajok, mint a históriás ének, illetve a rege hagyományából.

A típusalkotás leglényegesebb szempontjának viszont azt az értel
mezési stratégiát tartjuk, amely szerint a történelmi regény a történelmi 
múlt fikcionális természetű utánképzése, meghatározott eljárások sze
rinti láttatása. Vagyis a magyar történelmi regény nem tényeknek, kro
nológiai rendnek, illetve az alakformálás referenciáinak való megfelel
tetést feltételez, hanem horizontot és beszédmódot. Ehhez a lényeginek 
tekintett momentumhoz azonban egy újabb szemléleti megszorítást kell 
kapcsolnunk. Nagyon fontos ugyanis, hogy a regénytípusok leírásakor 
a keletkezésük aktuális idején érvényes látás- és értelmezésmódokat 
kíséreljük meg előhívni és rekonstruálni: azt, hogy a XIX. század meg
határozott korszakaiban mit tartottak a jelentésadás történelmi kvalitá
sainak. Egyébként abba a hibába esnénk, hogy az időbeli távlat miatt 
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történelmivé alakuló horizont révén minden, a múlt valamely szeletéről 
hiteles képet festő társadalmi regényt történelmi regényként értelmez
nénk. Fontos momentum továbbá, hogy a magyar történelmi regény 
szövegszerű tapasztalatokon és nem a kérdést kutató diszciplína tudo
mányos eredményein nyugszik, annál is inkább, hiszen a mai - általunk 
is respektált - szemléletek értelmében maga a történetírás is szükség
szerűen nyelvi alapon szerveződő diszciplína.

A magyar történelmi regény főbb műfaji változatainak általunk tör
ténő leírása csak egy lehetséges tipológia létrehozását jelentheti. Noha 
vezérelveinek kijelölésekor elméleti-történeti rendszerezések eredmé
nyeire támaszkodunk, tipológiánk alapvetően szubjektív természetű, 
s - a behatárolt regénytípus variációs lehetőségei, összetettsége s az 
egyes művek folyamatosan változó értelmezési lehetőségei révén - 
nem alkalmazható a teljes korpuszra, azaz minden egyes alkotás típus
helyének meghatározására. Természetszerűleg vannak besorolhatatlan, 
illetve egyszerre több típusban is elhelyezhető művek.

Az elmondottak fénykörében a magyar történelmi regény típusalko
tó mozzanatait a következőkben határozom meg: a) a történelem mint 
kulissza, epizód és beszédtéma; b) történelmi nevelődési és művész
regény - apoteózis; c) az eposzi funkció és tartalom átlényegítése - 
eposzregény; d) a történelem mint sorsképlet és szerep; e) a történelem 
mint intellektuális tartalom - a történelembölcseleti regény; f) a törté
nelem mint mese, képtelenség és hazugság - az áltörténelmi regény.

A TÖRTÉNELEM MINT KULISSZA, EPIZÓD 
ÉS BESZÉDTÉMA

A történelem mint díszlet és kosztüm - a mű történelmi hitelének 
ekképpen történő értékelése a Scudéry1, Calprenéde- és Walpole- 
regények kapcsán íródik le Lukács György monográfiájának első be
kezdésében. Az ítélet negatív jellegű, ugyanis az „ábrázolt környezet 
érdekessége és furcsasága” ellenében a „történelmi korszak művészi
leg hű ábrázolásáét (LUKÁCS 1977. 17) hiányolja belőlük a szerző. A 
„valóság költői rajzában megjelenő történelmi hitelesség”, illetve „az 
ábrázolt emberek konkrét időbeliségének” hiánya a XVIII. századi tár
sadalmi regényre is jellemző. „Le Sage1 2 a kortársi Franciaország rajzát 

1 Scudéry, Madelaine (1607-1701) francia írónő. Több négy-tíz kötetes re
gényt írt. Új Szapphóként ünnepelték. Boileau bírálta.

2 Le Sage, Alain René (1668-1747) francia író. Ismert regénye A sánta ördög 
(Le diable boiteux, 1707), amely magyarul először 1803-ban jelent meg.
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minden további nélkül átviheti spanyol környezetbe” (uo. 18) - állapít
ja meg a monográfus. Hasonló okok („ami korukban sajátos, nem látják 
történelmi szemszögből” [uo.]) miatt kerülnek kívülre a történelmiség 
szempontján Swift, Voltaire és Diderot3 szatirikus regényei.

3 „Swift, Voltaire, sőt még Diderot is az Óperencián túl játszatják szatirikus 
regényeiket, melyekben pedig mindig a valósághoz híven tükrözik az akko
ri Anglia és Franciaország lényeges vonásait” (LUKÁCS 1977. 18).

4 Báróczi Sándor: Kassándra..., Bétsben, 1774. Elöl-járó beszéd, 2. (BÍRÓ 
1994. 207).

5 Heinrich Gusztáv (HEINRICH 1880. 3-22) szerint az első kiadásban a 400- 
tól 409. oldalig terjedő szöveg Mészáros Ignác müve. Buda és a magyarok 
leírásában különösen érzékelhető eredeti nyelve és öntudata. A következő 
másfél oldalnyi szövegről van szó (Ibrahim beglerbég mondja): „Esmérem 
én azoknak a termékeny országát és erős szíveket, megfordulván a török 
hatalom aláhódíttatott sok megyeikben és számtalan alkalmatosságokban ta
pasztalván szerény, okos és bátor harcolásaikat, és hazájokhoz való szoros 
hívségeket. De a kevesebb erejek nem állhatott egyet a nagyobb hatalommal, 
végre meg kellett hanyatlaniok. Hosszú volna itt az a nélkül is több történe
tes könyvekben qlvashatandó különféle időkben történt fortélyos viaskodá- 
saikat előbeszélleni Újvárnak, annak a győzhetetlen erősségnek és Ausztria s 
Magyarországok kulcsának vitatásánál egyedül tészek említést a honnan te a

Calprenéde Cassandrejének magyar fordításában, Báróczi Kassandra 
regényében, a kaland és izgalom regényszervező elvének (Northrop 
Frye elmélete értelmében a „fikcionális természet”-nek [FRYE 1998. 
262-263]) háttérmozzanataként megjelenő történelmi díszlet a magyar 
történelmi regény alakulástörténete szempontjából új és előremutató 
jelentéssel rendelkezik. Báróczi Sándor ugyanis az általa magyarított 
művet mint „őseink, a szkíták”4 történetét bemutató regényt prezen
tálja, ami a történelmi események és legendák „magyar szempont”-tal 
való gazdagítását jelzi.

Mészáros Ignác Kártigám]& hiteles történelmi eseményt, Buda 1686-os 
visszavételét helyezi egy heroikus történet - az idegen fogságba esett 
török kisasszony érzelmes történetének - hátteréül. Noha Kártigám kis
asszonyról a regény végén kiderül, hogy származását tekintve magyar, 
Bíró Ferenc szerint ez nem jelentésképző mozzanat. „A magyar regény 
első fél évszázadának e részlegében nem a magyar nemesség szem
pontja a fontos, hanem általában a nemességé. A nemesség itt egyúttal 
mindig kiválóságot jelent, kiválóságot több vonatkozásban is” (BÍRÓ 
1994. 207). Véleményünk szerint azonban a nemzeti szempont nem az 
elbeszélt történet jelentéslehetőségei szintjén, hanem az elbeszélői szfé
rákban, abban a rejtett önreflexív mozzanatban érhető tetten, amelyben 
a szerző a regénybe néhány oldalnyi5 eredeti szöveget illeszt, miáltal 
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Budáról és a magyarokról a közvetlenség és az átéltség hangján ad le
írást. Ugyancsak az önértelmezés igényét jelzi a regény előszava, mely 
teljes mértékben Mészáros Ignác munkája, illetve a versbetétek szabad 
(egyedi) fordítása.6 Márton László viszont A kitaposott zsákutca, avagy 
történelem a történetekben című tanulmányában arra mutat rá, hogy a 
Kártigámmai (és az Etelkával) a modern értelemben vett magyar regény 
úgy jelent meg a magyar irodalomban, hogy „sem külföldi mintáit nem 
vállalta (ellenkező esetben műfordításokként tartanánk számon az em
lített két művet s a rájuk következőket), sem a korabeli világirodalom - 
mai szemmel nézve - legjelentősebb szépprózai teljesítményeit (és a 
belőlük következő írói szemléletmódokat) nem közvetítette” (MÁR
TON 1999. 238). Ez, vagyis a műfaji mintáktól való elhatárolódás tö
rekvése is egyfajta - a nemzetivé lényegített tartalom kifejezésére irá
nyuló - explicit írói önreflexióként értelmezhető. Hites Sándor szerint 
át kellene formálni a magyar fordításirodalom XVIII. század végi, XIX. 
század eleji hovatartozásáról alkotott elképzeléseinket. A Szigvárt pél
dája („annak fordítás voltától függetlenül, vagyis szövegként” lehetsé
ges olvasni) mellett Kuthy Lajos és Nagy Ignác 1940-es években szüle
tett Sue-utánzatait hozza fel, majd a Kárt igámnak a XVIII. század végi 
regényhagyományba való „utólagos” beilleszthetőségét állapítja meg: 
„Márton László felől olvasva Mészáros Kártigám]a immár nem pusztán 
Menander regényének fordításaként vagy magyarításaként szólítható 
meg, hiszen a Testvériség a Kártigám-történetet a magyar nyelvű elbe

fogantatásodat, annak környékéről pedig G... anyád után veszed nemzetsé
gednek jeles eredetét. Az atyád régenten nagy uraságú U** időnek forgásával 
sok nevekre elágazott nemnek vére, azon várnak egy szegletes bástyájának 
gondviselője lévén, olly különös és szerencsés védelmezéssel tartotta magát 
(melynek magam, mint egyik vezére a török hadnak, jelen levő bizonysá
ga voltam) hogy akárminémű ellene való agyarkodásokat semmivé tévén, 
a próbálkodó ostromokat szerencsésen, és nagy vesztekkel mindaddig visz- 
szaüzte, hajtotta, míglen egy felette szoros alkalmatosságban, mely jelenlé
tét föképen megkívánta, szóval példával biztatván védelmező népét, mellen 
által lövettetvén elese. [...] Megérzették a várbeliek is csakhamar, mit vesz
tettek légyen atyádban, mert az utána következett puskaporos toronynak, 
szerencsétlen fellobbanásán mindenféle szükségtől és fogyatkozástól szo- 
rongatatván, már a szokott pontomok alatt hagyandó szabad kiköltözések, 
és a várnak feladása végett alkura lépni kéntelenítettek. Mely szerént a vár 
népe minden dicsőséges jegyekkel kiköltözött és a törökség a várt elfoglalta” 
(MÉSZÁROS 1772. 407-408; MÉSZÁROS 1880. 403-405).

6 Előszó: költt a régi Magyaroknál Arany Kertnek nevezett Tsalló-Közben 
Fel- vagy Bodó-Baár nevű helységben, 1772. Elöl-járó Beszéd. 5-8. szá
mozatlan.
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szélő hagyomány szélesebb összefüggéseibe helyezte, illetve Mészáros 
szövegének fordítás volta ebben az esetben a történet (és a szereplők) 
önazonosságának a felbontásához is hozzájárul” (HITES 2007. 45).

A Kártigám - értelmezésünk szerint - a történelmi tér jelentés
képző szerepével, a históriai koordináták közé helyezett történet mó
dosult szerepével gazdagította a barokk regényt, illetve járult hozzá 
alakulástörténeti fejleményének, a XIX. századi történelmi regénynek 
a kialakulásához. A mű szövegszervező eljárásainak, mindenekelőtt a 
történelmi tér kiképzésére irányuló (belső/rejtett) reflexív tartalmainak 
poétikai legitimációját sajátos módon nem Márton László idézett ta
nulmánya, sokkalta inkább a Xárízgám-újraírásként (is) értelmezhető 
regénytrilógiájának, a Testvériségnek a szövegvilágai jelentik. A XIX. 
századi előtörténetként reflektálódó regény (a Kártigám) a XX-XXL 
század fordulópontján keletkezett regényfolyam (a Testvérwég-trilógia) 
kontextusában mint a történelmi téridők sorozatában folytonosan át
alakuló, új jelentésekkel és értelmezésekkel bővülő, „történő esemény” 
konstituálódik.

K Kártigám 1772-ben látott napvilágot-talán még az sem érdektelen 
jelenség, hogy épp ez az évszám a magyar fejlődéstörténeti irodalom
szemlélet egyik legsarkítottabb - a magyar felvilágosodás irodalmának 
kezdetét jelentő - évszámjelölése. A fejlődéstörténeti szemléletet mel
lőző történeti gondolkodásunk ugyan nem fogadja el a korszakváltások 
hierarchikus viszonyrendszeréről alkotott elképzeléseket, ugyanakkor 
a barokk világértés jegyében fogant művek, illetve a felvilágosodás 
irodalmának történetszemlélete között érzékeli a korszaktudatot meg
határozó változást. A korszakváltást jelölő Ágis tragédiájának történet
képe nagy elmozdulást jelent a Kártigám vagy a (megírását tekintve 
későbbi, de a világképét illetően hagyományosabb) Etelka korszakfel
fogásához képest: a késő barokk regény ugyanis még nem ismeri a 
történelmi korszakok különbözőségének fogalmát; ezért lehetnek pél
dául a honfoglaló magyarok tökéletes barokk gáláns figurák Dugonics 
regényében, s ez az a motívum, amely átjárást biztosít a különböző 
regényhagyományok szereplői számára más regényvilágokba. Ilyen 
értelemben Márton László Testvérisége önmaga regény mi voltában is 
a helyettesítés tökéletes alakzata, hiszen - elvi alapvetése értelmében 
(MÁRTON 1998) - a magyar regény nem létező első félideje hiányá
nak kitöltése a legfőbb célja, azaz a magyar barokk regény utólagos 
létrehozása (BENCE 2010. 99).

„A Testvériségben a 18. század legismertebb, legsikeresebb román
jának, a Kártigámnak a történetét írja át, módosítja, változtatja meg az 
emlékezet által, szereplőit saját regényében lépteti fel mint kölcsönvett 
regényalakokat. De nem csak, hisz a meg nem írt irodalom paradoxonja 
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is előkerül a Kártigámmal vagy a Tsingáriasz című imaginális eposszal 
kapcsolatban: vagyis az irodalmi hagyomány korrekciójára tesz kísér
letet” (BORBÉLY 2006. 41).

A lukácsi szemlélet értelmében néhány XVIII. századi regény, pél
dául Fielding pikareszkje, a Tóm Jones (1749), illetve Tóbiás Smollett7 
művei már a történelmi események megjelenítésének magasabb szint
jeit képviselik: ezekben „...a korabeli történelem jelentős eseményei 
is felbukkannak, és a cselekmény során a szereplő személyek sorsá
hoz kapcsolódnak. Ezzel a történés helye és ideje [...] sokkal jobban 
konkretizálódik, mint az a társadalmi regény korábbi korszakában...” 
(LUKÁCS 1977. 18). A magyar regény XIX. század eleji alakulás
tendenciái közepette is megfigyelhető ez a disztingválódás társadalmi 
regény (például Bélteky-ház) és a szereplők sorsát a történelem kisebb- 
nagyobb jelentőségű eseményeivel összekapcsoló történelmi novella, 
illetve regény (például Kifaludy Károly Tihamér, kisregény; Kiss Ká
roly Szirmay Ilona, novella [1829]; Gaal József Szirmay Ilona, regény 
etc.) között.

7 Smollett, Tobias (1721-1771) angol író. 1741-től egy Nyugat-Indiába tartó 
hajón sebész volt, majd 1746-ban visszatért Londonba, és az irodalomnak élt. 
Munkái: Tears of Scotland; History of England (1758), I. és II. György an
gol királyok korát festik; Roderick Rondom (1748); Adventures of Peregrine 
Pickle (1751); Ferdinand Count Fathom (1753); Adventures of Sir Lancelot 
Greaves (1762); The expedition of Humphrey Clinker (1771).

Kisfaludy Károly műve a német lovagregény-hatás jegyében íródott 
heroikus regények sorába tartozik, ugyanakkor - miként Heinrich Gusz
táv értékeli - „a magyar történelmi regénynek első szerény hajtása” 
(HEINRICH 1907. 23), míg Szinnyei (SZINNYE1 1911. 152) szerint a 
legjobb történeti elbeszélésünk Jósika előtt. Vizsgálatunk szempontjából 
a történelmileg hiteles kerettörténet (Nagy Lajos nápolyi hadjárata) tu
datos választásának és megformálásának írói tette miatt fontos momen
tum, hisz ezzel a kerettel a - korszak epikájában egyébként elterjedt és 
sablonos érzelmes - történet a kontextusos olvasás újdonságával gazda
godott. „A hajdankor hős vonásin fellengve mulat a buzgó maradék; s a 
lefolyt idők homályából világos árnyék gyanánt tűnnek fel a bátrak, kik 
nemzetök méltóságát érezvén, csillagbetűkkel írák nevöket a századok 
könyvébe. Kit nem lelkesít első Lajosunk kora? midőn polgári hűség, 
erő, egyesség, szabadság, szövetkezve törvényes királyi hatalommal, 
addig nem ért fényre emelék Magyarországot” (KISFALUDY K. 1907. 
272) - foglalja össze a regény első bekezdésében a történetiségnek ezt 
a jelentéslehetőségét (az olvasóhoz fordulás invokatív hangsúlyával) 
az elbeszélő, mintegy meghatározva a további jelentések kibontásának 
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irányát. A múlt e korszakának kiválasztásával és a lovagtörténetre való 
vetítésével nemcsak határozott műfaj-értelmezési instrukciót helyez a 
befogadó elé, de a Nagy Lajos-i kor és az elbeszélés aktuális idejének 
párhuzamba állításával a jelentésképzés szekunder szintjeit befolyásol
ja: a történelmi regény egyik fontos műfajteremtö momentumát, a múlt
ra vonatkoztatott Jelen érdekű kérdezés” aspektusát mozgósítja.

A Tihamér forrása egy korabeli történeti rajz (Teleki József Első La
jos nápolyi hadviselése [1823]), fontosabb vonzata azonban Döbrentei 
Gábor Klára Visegrádon (1823) című elbeszélése. Imre László szerint 
Döbrentei „megsejtett valamit a témában, ami nemzeti-közösségi érzü
letek kifejezésére alkalmas” (IMRE 1996. 165). A Kisfaludy-elbeszé- 
lésbe betétként illeszkedő Zách-történet a történelmi hitelesítés újabb 
eszköze, hiszen ezzel a lovagregény egyik főszereplőjének, Rózának 
(Zách Felícián húga vérbosszú elől Itáliába menekített lányának) az 
alakja historizálható, másrészt - a szerelmi történet kimenetelét ille
tően - egyfajta (később Arany János balladisztikáját, illetve Kemény 
Zsigmond regényírását meghatározó) végzetszerű történelemkép érvé
nyesítését teszi lehetővé. Az a mozzanat viszont, miszerint a Zách-tör- 
ténetben szereplő Nagy Lajos király menti fel a vérítélet alól Rózát, 
önértelmező gesztusként (mintegy az etikus-heroikus magatartás meg
nyilatkozásaként) fogható fel, és a XIX. századi történeti epika kései 
(s egyúttal előmodern8) formáival, Arany verses epikájával, mindenek
előtt a Toldi szerelmének tüköreffektusaival (a Zách-balladát hallgató 
Lajos király egyszerre külső és belső nézőponttal is rendelkezik, hőse 
és értelmezője is a történetnek) mutat rokonságot. A Tihamér ugyan
akkor nemcsak ebben, de műfaji (történelmi lovagregény) és tematikai 
(Nagy Lajos nápolyi hadjárata) értelemben is távoli előzménye lehet 
Arany verses regényének.

8 „Az első modern magyar költő Arany János” - ezzel a mondattal kezdi 
A magyar irodalom modern irányai 1. című tanulmánykötetének Arany mo
dernségéről szóló tanulmány sorozatát Bori Imre (BORI 1985. 26).

Természetszerűleg helytállóak Heinrich (HEINR1CH 1907), 
Szinnyei (SZINNYEI 1911) és Wéber (WÉBER 1959) megállapításai 
is, akik a Kisfaludy-regény (kisregény, terjedelmes novella) történel
mi helyszíneiben és eseményeiben csak díszletet és nem a jelentésadás 
lehetőségét azonosították. Ugyanakkor keletkezésének idejében az ál
talunk leírt keret- (kulissza-) és betétmozzanatok a történeti elbeszélés 
előremutató mozzanataiként hatottak.

A Kisfaludy-elbeszélés épp a későbbi recepció által kárhoztatott 
díszletszerűség effektusa révén viszi tovább saját - tudatosan nem is 
vállalt - hagyományát, a késő barokk gálánsregény színpadiasságát. 
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„A prózának is a világmodellként szolgáló barokk színház a modellje” 
(BORBÉLY 2006. 40).

Gaal József Szirmay Ilona című regénye is a kulisszaregényként 
megnevezett történelmi regénytípusba sorolható. A történelmi regény 
poétikai kvalitásainak magasabb színvonalát képviseli. Az idegen 
(általában tatár/török) fogságba esett keresztény kisasszony európai 
elterjedtségű heroikus történetét Gaal ugyanis historiográfiailag hiteles 
eseményekkel és sorsképletekkel kapcsolja össze, ugyanakkor meg
hagyva e referenciákat a kulisszáiét szintjén, inkább az érzelmes-vad- 
regényes történet elemeiből építi fel regényét. A regényt inspiráló ese
mény (az 1717-es Szatmár, Ugocsa és Máramaros megyébe történt tatár 
betörés: „...utolsó volt nemzetünket üldözni látszó átok efféle csapásai 
között” [GAAL 1836. II. 4]), a magyar történelemre irányítja a figyel
met, azaz a történelmi konkretizáció törekvését jelzi, de a kiválasztott 
harci cselekmény - nemzet sorsát egyáltalán nem befolyásoló - jelen
téktelensége, kisszerűsége távol áll a nemzeti hős kereső („világterem
tő”) útját reprezentáló eposzi tartalomtól. Noha az elbeszélő szándéka 
szerint egy olyan történelmi valóságszelet kerül bemutatásra, melyben 
„egy kisded fölkelő magyar sereg az ősi vitézség új fölsugárlásában di- 
adalmat nyert a dicsőség és szabadság csatájában” (uo.), periferikussá- 
ga, epizodikussága folytán nem képes a magyarság sorsát reprezentáló 
horizonttá válni, mint ahogy a főhőse, az életszerűtlenül megformált 
Szirmay Ilonka sem felel meg a történelmi szerepet öntudatosan vállaló 
eposzi hős kvalitásainak, ugyanakkor a történelem mozgatórugói kö
zött tehetetlenül hánykódó egyén közösségi tartalmakat tükröző sorsát 
sem jelenítheti meg, hiszen a vele szembenállók (Gerai Mahmud Abdul 
khán és Bogdanu Gyurka moldvai vajda) elsősorban személye integri
tását és nem általában nemzete létét veszélyeztetik. Drámai küzdelme 
a tatárral (akár Kártigám kisasszonyé) keresztény erkölcsi értékek (az 
erény) megőrzéséért folyik. A történelem menetébe avatkozó, sorsfordí
tó tettekre képes, öntudatos nő jelensége (például Korponayné Ghéczy 
Juliánná) majd csak Jókai késői regényírásának lesz témája.

Gaal József Szirmay Ilona című regénye az elbeszélői jelenlét hatá
rozott érvényesítése miatt jelent fordulatot a magyar történelmi tematika 
megformálásában. Amíg a több mint fél évszázaddal korábban kelet
kezett Kártigám a narrátori reflexiónak csak áttételes formáival rendel
kezik, a Tihamér szövegvilágában pedig mint kompozíciós alakzat van 
jelen, a Gaal-regény a metanarráció direkt formáival él. Keretelbeszélés 
(Tudósítás Pattanházi Pattángi Jób Ur máté-szalkai esküdtről. Bévezetés, 
XII-XXXIV.) fejti ki a regény keletkezéskörülményeit. A családi körben 
elhangzó, a mesélő olvasói tapasztalatain alapuló elbeszélés a történet
mondás autentikus (a befogadó közvetlen jelenlétét feltételező) szituáció
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ját teremti meg. A fejezetek élére helyezett összefoglalások a narráció 
történetlebontó sajátosságaira utalnak: a kiemelt lényeget részletező
kifejtő elbeszélői eljárásra. Ezenkívül az elbeszélés menetét közvetlen 
narrátori kommentárok szakítják meg, amelyek értékelő és magyarázó 
szerepet töltenek be, például a regény tárgyává avatott történelmi ese
mény jelentőségéről szólnak: „A jelen tatár pusztítás, mellyet a köznép 
gyakoribb volta miatt »tatárjárásnak, tatár futásnak« szokott nevezni, 
nem vala ugyan olly gyászos és káros hazánkra nézve mint az előbbiek, 
mert honunknak csak három éjkeleti megyéjét érte; úgymint Szatmárt, 
Ugocsát és Máramarost, de ezekben mély sebeket ütött...” (uo.).

A Gaal-regényt az irodalomtörténeti értekezések általában „mar
káns, példakép nélküli változatnak tekintik” (IMRE 1996. 158). Igaz, 
Gaal regénye nem tartozik egy olyan domináns intertextuális vonzatkör- 
be, mint a Petrichevich Horváth-regény, vagy Vajda Tárcsái Bendé']Q, 
ugyanakkor a „régi kalandregény”-t (WÉBER 1959. 109), a Sue-féle 
vadromantikus lovagregényt és a „történeti beszélyek vérgőzös típusát” 
(Uo. 108) is tágabb hatásrendszerébe sorolhatjuk. Leginkább a korabeli 
történeti novellisztika, köztük saját beszélyei jelentik azt az elbeszélői 
eszköztárat, amelyből regénye megformálása közben példát meríthe
tett. Kétségtelen hatással volt - elsősorban rövidprózájára (például a 
Nagy Lajos korát és a szerelemért vívott párbaj témáját megelevení
tő Szerelem és barátság [1835] című novellájára) - Kisfaludy Károly 
epikája (a Tihamércm kívül a Vérpohár [1823] is). Ismerte és tovább
fejlesztette Kiss Károly azonos című novelláját. Öt elsősorban a törté
neti források (Szirmay Antal krónikái [SZIRMAY 1803. 24-25; 1809. 
62-65; 1810. 293]* 9) szabadabb, művészibb öntudatú kezelésében múlja 
felül. Badics Ferenc szerint míg Kiss ragaszkodik történeti forrásaihoz, 
addig Gaal „művészi öntudattal változtat tárgyon, a személyeken, s 
ezek viszonyain” (BADICS 1881. 36). Wéber viszont arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a lovagromantika egyik sablonalakját, a gonosz termé
szetű haramiát formázza át és helyezi a magyar népélet viszonyai közé, 
miáltal a - nem eredendően rosszindulatú, hanem szociális okok miatt 
társadalmon kívüli - betyár alakja jelenik meg irodalmunkban (későbbi 
társadalomkritikai alakmásai majd Eötvös, Nagy Ignác, Petőfi és Arany 
epikájában, illetve epikoh'rikájában jönnek létre) (WÉBER 1959. 110).

9 „Szirmay Illonka, Mikolay Judithnak, Szirmay György özvegyének leánya,
9. esztendős, meg esmérhető arról: hogy a jobb csecse alatt, és a’ czombján 
lencse fórma jegy vagyon, selyem zöld kötőben elraboltatotf’ (SZIRMAY 
1809. 64).

Petrichevich Horváth Lázár Az elbujdosott főcímmel ismertté lett, de 
mára a feledés homályába merült regényének tipológiai besorolása több 
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dilemmát is felvet. Keletkezésének aktuális idejében nem számított tör
ténelmi regénynek, hiszen nem valamely kiválasztott múltbeli korszak
ról, hanem az írás jelen idejének, az 1820-as évek végének társasági 
életéről, szalonkultúrájáról fest hiteles és eszményeivel a jövőre mutató 
képet. Wéber szerint „a regény arra példa, ami még elő fog fordulni 
reformkori prózánkban, hogy az író a jövőben kialakulót a jelenben már 
látni óhajtja, a fejlett külföldi életviszonyokat úgyszólván megteremti 
Magyarországon, nem a meglevő ábrázolásából indul ki, hanem látni 
véli, ami nincs, de lehetne és lennie kellene” (uo. 101). A keletkezés és a 
jelenkori olvasás közötti időbeli távlat természetszerűleg historiográfiai 
hatásúvá formálta a művet, hiszen egy művelődéstörténetileg jelentős 
mozzanat, a kultúrtérként és olvasási horizontként működő szalonvilág 
kialakulásáról szól. Sem fő-, sem epizódszereplői nem hiteles történel
mi személyek, s a cselekményformálást sem alakítják jelentős népek, 
illetve nagy egyéniségek sorsát meghatározó történelmi események, 
ezek összefüggései. Az események megítélésének történelmi perspektí
vái sajátos módon csak a beszédben, a társalgás különböző változatai
ban (az adott környezetben ez leginkább a kötetlen csevegés formáiban) 
fordulnak elő. Szó esik például a görög szabadságharcról, amelyben a 
regény szereplői közül többen (köztük a „kvázi”-főszereplő, Lőrinc) 
is részt vesznek, de ennél sokkal fontosabb, hogy ezzel a mozzanattal 
az irodalmi lét, pontosabban az irodalmi alkotás definiálta létforma (itt 
Byron élete és a byronizmus jelensége, illetve a Bulwer-„bestseller”) 
értelmeződik történeti perspektívából. A történelmi hitel megteremté
sében tehát sajátos eszközökkel él Petrichevich: a hitelesség forrása a 
másik mű, az intertextuális vonzat. Vagyis Zenyériné szalonjának és 
hőseinek valószerűségét az támasztja alá, hogy létező irodalmi sze
mélyekkel és müveikkel van kapcsolatuk (Lőrinc Missolungi 1826-os 
elesténél is jelen volt, ahol Lord Byronnal is megismerkedett), hogy 
igazi irodalmat olvasnak. Ugyancsak beszédkontextusban fordul elő a 
napóleoni háborúk ténye, ami viszont az egyik legjelentősebb „tömeg
élmény” jelenségével azonosítható az európai kultúrában.

Ferenczi Zoltán a magyar szalonregény típusát megteremtő Petri- 
chevich-regény felismerhető Bulwer-analógiáit két momentumban je
löli ki. Az egyik az előkelők világát meghatározó hiúság hatalmának 
empatikus megjelenítése, a másik a fátum szerepének hangsúlyozása. 
Míg a végzetszerű cselekménymozgató erejének kifejtése (például a fő 
regényszervező elemként [,,főszereplő”-ként] aposztrofálódó titok, a 
rejtélyes személyes múlt, a talált vagy elcserélt gyermek motívuma, az 
intrika mozzanatai tartoznak ide) inkább a romantika tipikus eszköztá
rának kiaknázását jelenti, addig a „hiúságok hiúsága” motívum nagyon 
is előremutató jelenség mint jelentésképző mozzanat a műben a modern 
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értelemben vett társadalomtörténeti próza (például Thackeray10 11 regény
alkotásának) vívmánya (FERENCZI 1918. 1-54). A sokak által modo
rosnak, hatástalan kezdeménynek (WÉBER 1959. 106), sőt, a bomló 
nyugati romantika másodlagos jelentőségű folyományának (SÖTÉR 
1979. 500) tekintett Petrichevich-mű ilyen értelemben előfutára egy 
modern gondolatnak, s ezzel nemcsak nem marad a Bulwer-bestseller 
csökkentett színvonalán, de a Thackeray-mű átlényegült valóságké
pénél („a világ nem olyan megható, idillikus hely, mint amilyennek 
Dickens látja” [SZERB 1993. 101]) is korábban utal (ha haloványan is) 
ezekre a tartalmakra.

10 THACKERAY, William Makepeace [1811-1863] 1847. A hiúság vására.
11 A kék virág a regény s egyben az európai romantika leghíresebb szimbóluma.
12 A regény 9. oldalán utal rá („Az idegenre s annak történeteire gondolt...”) 

először Heinrich. Márton László a következő magyarázatot fűzi hozzá: „az 
idegen feltehetőleg egy thüringiai mondát beszélt el a kék virágról, amely 
Szent János éjjelén nyílik, s aki leszakítja, kincsre talál, ehhez azonban ve
zetőre van szüksége. A második részben az idegen - akiről a vázlatokban 
kiderül, hogy Szent János - visszatért volna [vö. 192. oldal + jegyzet], sőt 
Az évszak násza című költemény is említi.” kék virágot szeretném látni'. 
a kék virág a regény leghíresebb szimbóluma. Eredete részint a fent em
lített mondára nyúlik vissza, részint a kék lótuszra, amely már Kálidásza

A TÖRTÉNELMI NEVELŐDÉSI 
ÉS MŰVÉSZREGÉNY - APOTEÓZIS

A történeti fikciós prózának - miként az előzetes vizsgálatainkból 
is kiderülhetett - nem csak az eposzi világállapot létezési formáinak, 
mindenekelőtt a héroszi világlátás és magatartás cselekvésformáinak 
időleges-töredékes visszaállítására tett kísérleteit: a nemzeti közös
ség nagy jelentőségű eseményeit és a nagy formátumú hős heroikus 
útját megjelenítő változatait ismerjük, hanem léteznek más típusai is, 
amelyekben nem okvetlenül a hiteles történelmi (többnyire háborús) 
esemény és a benne részt vevő nemzeti hős (illetve pszeudovalóságos 
alakmása) játszik főszerepet, hanem valamely szellemi tartalom, esz
me, jelenség (ezeknek születése, megteremtődése), amelyet a múlt 
művészileg megjelenített korszaka legitimál és reprezentál. Legtöké
letesebb megvalósulása ennek Novalis Heinrich von Ofterdingen című 
regénye, amelynek misztikus-mitikus középkor-világában a költészet 
korszakalkotó szimbólumait (például a kék virág11) látjuk megszületni. 
Márton László12 a regény három fő jelentésalkotó rétegét különíti el: 
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a költészeti, a teoretikus és a mesei szférát. A nagyarányú kompozí
ció létrejöttére az író halála miatt nem kerülhetett sor, ezért 1800 táján 
keletkezett jegyzetei, Tieck13 utószava és az olvasó alkotói közremű
ködése révén teljesedhet ki virtuális konstrukciója. A költészet-regény 
befejezését követően Novalis még hat regényt írt volna, méghozzá a 
fizikáról, a polgári életről, a háborúról, a történelemről, a politikáról és 
a szerelemről. Nem véletlen azonban, hogy a tervezett regényfolyam 
épp a költészetről szóló alkotással veszi kezdetét, hiszen általa fejti 
ki az alkotó a megismerés nyelvi (költői) aspektusairól szóló lényegi 
meggyőződését: „Ellenben a költészetnek sehol sem található fel külső 
mintaképe; nem használ ő maga sem szerszámokat, sem emberi kezet; 
a szem és a fül mit sem fog belőle, hiszen ennek a titkos tudománynak 
voltaképpeni hatása nem a szavak puszta meghallásában rejlik. Ez an
nál bensőségesebb; és mint a többi míves a külső érzékeket burkolja 
kellemes benyomásokba, úgy a költő a lélek szentélyét béleli ki csodás, 
új és kedves gondolatokkal. Tetszése szerint képes titkos erőit felger- 
jeszteni bennünk, és a szavak révén ismeretlen, gyönyörű világot ad 
megtapasztalnunk. Mintha mély barlangokból szállnának belénk letűnt 
és jövendő korok, számlálatlan emberek, csodálatos tájak és különleges 
történések, s kiszakítanak bennünket az ismerős jelenvalóból. Idegen 
szók hallatszanak, amelyek jelentése mégis tudvalevő. A költők igéinek 
mágikus ereje van; még a köznapi szavak is bűbájosán csengnek, és a 
megbűvölt hallgatókat elmámorítják” (NOVALIS 1985. 23).

Sakuntaláában is felbukkan (a drámát Forster 1791-es fordításában olvasta 
Novalis). A kék virág ugyanebben az időben Jean Paul és Tieck írásaiban 
is felbukkan. Egyes kommentárok idetartozónak vélik Böhme és Goethe 
szimbolikus liliomát is. Gerhard Schulz megjegyzi, hogy a virág a földben 
gyökerezik, ám az ég színét viseli. Erotikus vonatkozásai sem hagyhatók fi
gyelmen kívül (pl. Klingsohr meséjében!). Novalis egyik töredékében így ír: 
»A virágok a tudat vagy a fej allegóriái. [...] Ennek a magasztos virágzásnak 
célja: magasrendű tenyészet és megmaradás; az emberben ez a halhatatlan
ság szerve«” (MÁRTON 1985).

13 Tieck a jegyzetek alapján rekonstruálta a regény tervezett folytatását. 
(NOVALIS 1985. 143-153, illetve Függelék 157-169).

A mű cselekménye olyan keret, amely a mű költői szövegvilágait 
(verseket, legendákat, meséket, allegóriákat, elmélkedéseket, vallomá
sokat etc.) egyesítve, azokat a jelentés, vagyis a költészet apoteózisa 
szolgálatába állítja. Heinrich húszéves korában a „kék virág” szimbó
lumával kifejezett, megnevezhetetlen vágytól hajtva kel útra, hogy más 
tájakat, embereket és történeteket ismerve meg, az új tapasztalatokat 
lelki tartalommá lényegítve teremtsen új világot magának. A mű az ősi 
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utazástoposzokat (mindenekelőtt az Odüsszeiái második eposzhagyo
mányt) és a romantikus nevelődési regény (mindenekelőtt a Wilhelm 
Meister} vándorlás-motívumát egyaránt szervesíti. Heinrich útja, mely - 
az atyai tapasztalat és megértés, illetve az anyai szeretet és ragaszkodás 
jellemezte otthont odahagyva - ismeretlen, más világok felfedezését 
és megismerését szolgálja, sok tekintetben megfelel az új világokkal, 
új szellemi tartalmakkal szembesülő Odüsszeusz útjának, az új Trója- 
teremtés aeneisi, illetve a- Lukács14 által átmeneti formaként jelölt - 
dantei világjárás momentumainak. Heinrich a költészetről, a termé
szetről, a kereszténységről, a szerelemről, ezek teóriáiról, legendáiról 
és szimbólumairól szerez tudomást, különleges helyeket keres fel és 
emberekkel (mindenekelőtt Klingsohrral, a költővel) kerül kapcsolatba, 
szerelmes lesz annak lányába, Mathildéba, akit aztán elveszít és a ke
resésére (boldogságkereső útra) indul ismét. Nem véletlen, hogy a mű 
első része A várakozás, míg a meg nem írt második A beteljesülés címet 
viseli. A Tieck által rekonstruált regénytervből tudjuk, hogy Heinrich 
végül megtalálja szerelmét (a kék virágot) Szophia kultikus-bölcs vi
lágában, ugynakkor a halhatatlanná változtató beteljesülés elmarad, 
„Mathilde fel kell hogy áldozza Heinrichet, aki emberré válik”.15 Ez, 
vagyis az emberré, földivé, e világivá való visszaváltozás motívuma az, 
ami a legnagyobb mértékben elmozdítja a Goethe-Novalis-J. Paul-F. 
Schlegel „nyomvonalon” kialakuló német romantikus nevelődési és 
művészregényt az eposzi hagyománytól. Babits ezt az eltávolító mo
mentumot a romantika iróniájával azonosítja (BABITS 1979. 271). 
(S kinek ne jutna itt eszébe például a Csongor és Tünde [1830] égi-föl- 
di párhuzamait megjelenítő, az előbbi elvont hasznavehetetlenségét az 
utóbbi gyakorlati hasznával nevetségessé tevő tendenciái.)

14 Utal rá Poszter (POSZLER 1983. 197).
15 A Függelékben közölt Feljegyzések és vázlatokban olvashatjuk ezt a kitételt 

(NOVALIS 1985. 167).

„A cél nem ebben a világban mennél jobban elhelyezkedni, hanem 
alakítani ezt a világot, átalakítani, mássá tenni, mint ami. [...] A költő 
nem arra vágyik, ami van. Ami a prózai világban elérhető. Valami másra, 
valami távolira vágyik! Hiszen Wilhelm Meister is szerette a művészetet. 
Szerette mint színházat, mint az élet mását és iskoláját. De Novalis olyan 
hősről álmodott, akiben az ember egy a művészettel, aki a művészetet 
nem mint színházat, hanem mint életet szereti: az egyetlen életét...” - 
értelmezi Babits (uo. 269) a Heinrich von Ofterdingen közvetítette mű
vészetszemléletet, ami világértését is jelenti: a nagy mű a beteljesült élet. 
A művészi alkotás folyamata a kereső hős küzdelmével azonos, amely
nek egyaránt részét képezi a beteljesülés felé megtett (vándor)út és a 
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lelki megnemesedéshez (költővé váláshoz) vezető átváltozássorozat (a 
nevelödés). Novalis a „teljes élet” visszaállításának egyetlen lehetőségét 
a teremtő képzeletben, a művészlétben látja, amelynek autentikus, a köl
tészet teljes szabadságát (ZMEGAC 1987. 105) megteremtő, csodás-al
legorikus terét a középkor világában ismeri fel. E világállapot szuverén, 
esztétikai jelentésként való „utánképzése” a Heinrich von Ofterdingen 
történelmi regényként való olvasását teszi lehetővé.

Novalis regényének értelmezésvázlatát egy XIX. századi magyar 
irodalmat felölelő regénytipológia keretében a német romantika és a ma
gyar regény irodalom intertextuális összefüggései igazolják. Vajda Péter 
Tárcsái Bende című regénye a Heinrich von Ofterdingen szövegközi 
vonzataként „egy nagy fejlődési láncba kerül” (TURÓCZI-TROSTLER 
1913. 10). A történeti sor Eschenbach Parzival]ától Grimmelshausen 
Simplicissimus]6 (1669), Heinse ArdinghelkP1 (1787), K. Philipp 
Moritz Anton Reiser™ című művén át a romantikus regény „klasszikus 
formájá”-ig (uo.), Goethe Wilhelm Meister tanulóévei című alkotásáig 
vezet, s tőle „egyenes vonal a romantikusokhoz” (uo.). E regények - a 
tárgyban már idézett Turóczi-Trostler szerint - a cselekményt „semati
kus egyformasággal” építik föl: „...egy polgári környezetből feltörek
vő s művészete révén kiemelkedő ifjú fejlődését rajzolják” (uo. 11). 
A német nevelődési regény epikus nyelvét és művészetszemléletét a 
magyar irodalomba átlényegítő Vajda műve az egyetlen értékelhető - a 
történetiség horizontját is felvető - művészregényünk a XIX. század 
első felében.

16 Grimmelshausen, J. J. K. (1625-1676) német prózaíró, fő műve a Dér aben- 
teuerlische Simplicissimus, Teutsch, d.h. die Beschreibung des Lebens eines 
seltzamen Vaganten, genannt Melchior Sternfels von Fuchshaitn (1669). 
Egyes vélemények szerint a XVII. század második felének legjobb német 
regénye: a harmincas éves háború kalandos-iszonyú történetét jeleníti meg.

17 Heinse, J. J. V. (1749-1813) német író. Jénában jogot tanult. Ardinghello 
(1787) című műve képző- és festőmüvészeti nézeteinek tárháza.

18Moritz, K. Ph. (1757-1793) német író. Goethével is megismerkedett és 
barátságot kötött. Anion Reiser (1785-90) című műve a német szentimentá
lis nevelődési regény egyik mintapéldája.

A Tárcsái Bende a magyar irodalom szemszögéből elszigetelt, 
egyetlen műfaji sorba sem illeszthető alkotásként identifikálódik. Hol
ott Vajda műve is - középkor-filozófiájának és kora reneszánsz költé
szetszemléletének aspektusait kifejező - nemzeti (szellemi) tartalmakat 
jelenít meg, amelyhez II. Endre uralkodásának korszaka, a Szentföldre 
vezető keresztes hadjáratok történései képeznek adekvát téridőt. Vajda 
egyrészt a magyar történelmi és művelődéstörténeti örökség (mondák, * 
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mesék, legendák és históriák) értelmezéséhez talált szövegösszefüggést 
a Novalis-regényben, másrészt teoretikus alapot egy új típusú világ
értés ismérveihez. A Heinrich von Ofterdingen magyar kultúrtörténeti 
vonatkozásai a Klingsohr-legendával és a Wartburgkrieg történetével 
függnek össze. A sokarcú-soknevű Klingsohr ugyanis egyes elméle
tek szerint magyar származású. Neve Klinsor-változatban fordul elő. 
O az, aki Heinrichet a wartburgi dalnokversenyen segíti, és Erdélyből 
egyetlen éjszaka Türingiába repíti a köpönyegén. Megjósolta Szent Er
zsébet születését. Márton László vélekedése szerint a magyar eredetről 
szóló legenda a szent kultuszával hozható összefüggésbe (MÁRTON 
1985. 176). Szent Erzsébet (1207-1221) viszont II. Endre leánya és 
Lajos türingiai tartománygróf felesége volt. A türingiai dalnokverseny 
értelmi szerzőjének a tartománygróf apját, Hermannt19 tekinti a legen
da. Novalis Klingsohr varázsló-szerepét átértelmezi, s a költészet va
rázslójává teszi: személyében „egybemos mágiát és poézist; Heinrich 
ennek az azonosságnak tudatában halad átváltozásain a beteljesülés 
felé” (uo.).

19 Az összefüggésekre komparatív vizsgálatai során Turóczi-Trostler József 
mutat rá (TURÓCZI-TROSTLER 1913. 12). Hermann (1160-1217) szász 
pfalz-gróf és türingiai tartomány gróf. Székhelye Wartburg volt. Mint a 
művészet és a költészet pártolójáról szól róla a legenda. A wartburgi dalnok
versenyen elnökölt.

A Tárcsái Bende szövegvilága ezen összefüggések, a Novalis-hatás 
fénykörében értelmezhető teljességgel: a világ szellemi arculatáról, 
a róla való beszéd allegorikus lehetőségeiről szóló elképzeléseivel, a 
poézis mint világalkotó aspektus magasztalásával hatott rá elsősorban. 
Jól megfigyelhető a Novalis-regény éjről, fényről, költészetről, a termé
szetről és a szellemről, a történelemről, a kereszténységről és a háború
ról közvetített tartalmainak a Vajda-műbe való áttűnése. Itália leírása, 
Kelet-felfogása és a keresztes hadjáratok története is analóg momentum 
a két regényben, de Tárcsái Bende és Henrich von Ofterdingen életút
jának azonos motívumai is megfigyelhetők. Heinrich von Ofterdingen 
Augsburgba, Tárcsái Bende Veszprémbe utazik, mindketten az új kör
nyezetben lelnek szerelmükre (Heinrich Mathilde, Bende Zirczy Ida 
személyében), s az „igen távolba nézgetés” vándorút, történelmi és te
leológiai leckék, mesék, legendák, meseparabolák elsajátítása révén te
kintenek be az élet titkaiba. Ata-Ali szerepeltetését a Tárcsái Bendében 
teljes egészében a Heinrich von Ofterdingen motiválta.

Hites Sándor a regény anakronisztikusságát viszgálja, amely el
sősorban regényformájában és nyelvében mutatkozik meg. A szöveg 
egyes vetületei a szentimentális (a szerző nélküliség és az önéletrajzi 
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beállítottság első megjelenésekor), másrészt a heroikus regényformára 
(pedagógiai viták, kulturális kódoltság) reflektálnak, míg nyelvében a 
barokk utazásregény hatását ismerni fel. Hites szerint ez a XVIII. szá
zad végi regényhagyományra való reflektáltság az 1830-as években a 
parodizálás eljárásaként is értelmezhető (HITES 2007. 178-179).

Vajda nemcsak a történelmi jellegű nevelődési regény novaiisi as
pektusait érvényesíti művében, de átveszi annak apoteotikus jellegét is, 
elsősorban poetikus beállítottságát és a kereszténységről szóló elméletét. 
Novalis 1799-es A kereszténység vagy Európa című tanulmányában ki
fejti, miszerint a teljességét vesztett világ helyreállítása egy keresztény 
univerzumban képzelhető el (NOVALIS 1991.625-642). Vajda regénye 
e költői és keresztény világszemlélet apoteózisa. Tizedik, Jerusalemias- 
fejezete például az igehirdetés (a poetikus beszéd) alkotó erejét rep
rezentálja: „Én időmet bekövetkezettnek vélvén elkezdők szólani. És 
nagy buzgalommal hirdetőm az úr igéit. Nem tagadtam oktatásaim első 
napján Mahomed érdemeit, második napon Krisztuséit számláltam elő, 
harmadik nap az Isten egységét vitattam, ki egyenlő szerelmes atyja az 
egész emberiségnek minden különbség nélkül; negyedik nap Krisztus 
vallását hasonlítám egybe Mahomedéval, s ötödik napon ezrek és ezrek 
keresztelkedtek meg azon vitatásom következtében, hogy Krisztus taní
tása végtelenül fenségesebb Mohamedénél” (VAJDA 1837. 112).

Egyes szegmenseiben a történelmet kulisszaként reprezentáló re
gény típusába sorolt Az elbujdosott, Petrichevich Horváth Lázár műve 
is kifejez bizonyos müvészregény-aspektusokat. Miként Pelham, illetve 
The Disowned (1828) című regényeiből kibontakozik Bulwer regény
elmélete, úgy a Petrichevich-mű is közvetít egy - a Pelham „szelle
mével és irányával” (WÉBER 1959. 98-101) összefüggő - új költé
szeteszményt a magyar irodalomban. „Lelkűnkben egy erő lakozik...” 
(PETRICHEVICH 1836. II. 3) - nyilvánítja ki az írói létezés lelki 
másságának formuláját. Más művekből származó idézetek, szövegát
vételek (például megállapítást nyert, hogy Bulwer Cliffordjából [1830] 
egy az egyben átvesz oldalakat [az első kötet 21-25. lapját]), utalások 
és hivatkozások (például a regény elején szó esik Bulwer Eugen Aram 
című regényéről, amely 1832-ben jelent meg; másutt vitát produkál 
a byronomaniáról, Petrarca és Tasso költészetéről [PETRICHEVICH 
1836.1. 162-163] etc.) rendszerét építi regényébe. Esztétikai szempont
ból legjelentősebbek az olvasmányélményeit és a Bulwer írásművésze
tét elemző-értékelő részek, amelyekben direkt elbeszélői közlések ad
nak számot ezekről a tartalmakról. „Hasonlíthatatlan teremtöje az any- 
nyira kedvelt Pelhamnak! te ki a század gyöngeségeit olly kellemesen, 
olly kívánatosán terjeszted élőnkbe, hogy azokat, bár mi csömörthozók 
legyenek is különben, kívánva kívánjuk magunk elébe tároltatni, [...] 
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szabad nemzeted méltó csillaga Bulwer! Vajha dús szellemed szállná 
meg az újonc írót, ki a pályán melyet te annyi fénnyel tapodsz, legalább 
árnyad szeretne lenni, s kinek vágyai legföbbike müveiteket gyönyör
ködtetni!” (Uo. 38-39.)

Az Abafi természetszerűleg nagyon távol áll attól az esztetizáló 
törtérténelemszemlélettől, amelyen a jénai romantikusok és Novalis re
gényírása alapul, ugyanakkor főhőse jellemének megalkotásában Jósika 
a nevelődési regény elveit egyesíti a történelmi regény konstrukciójával.

Az 1836-ban napvilágot látott mü a magyar romantikus regény „őstí
pusa” (IMRE 1996. 44, 196), a Walter Scott-i hagyományt követő művé
szi történelemszemlélet első jelentős alkotása - Jósika a magyar regény 
„atyja”. Ez az a közmegegyezéses értékséma, ami az első határozott és 
folyamatos befogadói (kritikusi és olvasói) reakciókat kiváltó regény és 
a belőle kisarjadó regényírói opus értelmezését jellemzi Szontágh Gusz
táv20 kritikáitól Imre László21 műfaj-monográfiájáig. A magyar regény 
kezdeteit vizsgáló Wéber viszont arra mutat rá, hogy a Jósika-regényt 
egyedülálló - elsősorban a külföldi minták hatására keletkezett - kezde
ményként kezelni pozitivista törekvés, és az értelmezés mechanikusan ki
bontott konklúzióihoz vezet (WÉBER 1959. 136-137). Elfogadhatatlan 
és az irodalom alakulástörténeti parodisztikájaként hat ugyanis azt hinni, 
hogy az Abafi létrejöhetett és műfajsort nyithatott volna irodalmunkban 
Walter Scott regényeinek puszta leképzése által. A magyar irodalom 
belső fejlődéstendenciáival aszinkron és hagyománytalan törekvésekre 
Vajda Péter Tárcsái Bendéje adekvát példa, amely teljesen hatástalan és 
elszigetelt jelenség maradt - nemcsak a művészregény-monográfiák, de 
a hagyományos értelemben vett fejlődéstörténetek, illetve a szubsztan
cialista szemléletű irodalomtörténetek sem mindig tudnak róla.

20 A Figyelmező 1837. 127. számában jelent meg Szontágh Gusztáv nevezetes 
bírálata, amelynek közismert bevezető mondata: „Uraim, le a kalapokkal!”

21 A magyar regény „Dugonics Etelkába, Kisfaludy Károly Tihamér-]a (1825) és 
kevésbé jelentős kis- és nagyepikai prózai vállalkozások után, ismert módon, 
Jósika/4óű/z-jával (1836) válik emancipált műfajjá...” (IMRE 1996. 142).

Az Abafiva\ Jósika a Walter Scott-i esztétikai koncepciójú történe
lemábrázolás eljárásait ötvözte a felvilágosodás statikus történelem
szemléletétől (a történelemnek nincsenek történeti alakzatai) kezdődően 
lényegi (a múlt egzotikumának felfedezésétől a történelem mozgatóru
góinak megértéséig vezető) átalakulássorozatokat produkáló történelmi 
érdeklődéssel. A reformkorban, mindenekelőtt a herderi történelem
szemlélet örökségeként és Széchenyi Hitelének (1830) hatására a nem
zeti önidentifikációs törekvéseket tükröző, jelenre mutató („múltra vo
natkoztatott jelen érdekű kérdezés” [BÉNYEI P. 1999. 442]) történelmi 
érdeklődés hat irodalmi művek létrejöttére: „Széchenyi Hitel c. művének 
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megjelenése [...] rendkívül érdekesen mutat rá egy érdekes irodalmi fo
lyamatra is, ti. arra, hogy körülbelül ebben az időben valamiféle változás 
érezhető a történelmi múlt ábrázolásának jellegében: a lényegében régeb
ben is jelen-központú múltszemlélet ekkor válik tudatossá. A »naggyá 
csak fiaid szent akaratja tehet« gondolata, vagyis a kultúrált, civilizált 
Magyarország megteremtésének most már egyre konkrétabb, politikai 
követeléssé érő programja, a múlt témáinak egyoldalú kultiválását foko
zatosan megszünteti, illetőleg a jelenhez nemcsak a régi korok idézgeté- 
sének színes, lelkesítő képeivel szól, hanem a történeti analógiák lehe
tőségig hű és aktuális feldolgozásával” (WEBER 1959. 134). A nemzeti 
múltnak ezeket a jelentéseit a magyar költészet lírai, epikai és 1 írikoepikai 
alkotásai, mindenekelőtt Berzsenyi óda-, Kisfaludy Sándor regeköltésze
te, Vörösmarty nemzethalál-víziós lírája, illetve történeti epikája fejezik 
ki művészi igénnyel. Jósika ebbe az esztétikai szempontból magas szín
vonalú költői tradícióba „írja bele” a maga történeti fikciós prózáját.

Az 1836-os regényirodalom-kezdetet és Jósika regényének műfaj
teremtőjellegét is megkérdőjelező Hites Sándor, az ^tz/zval a magyar 
történelmi regény kezdetét jelölő elképzelésekkel is polemikus állás
pontra helyezkedik (HITES 2007. 69). A „regényirodalmunk úgy szólva 
a történelmi regénnyel kezdődik” (GYULAI 1902. II. 310) - tézisben a 
közösségi tudat irodalmi manifesztálódásának igényét véli felfedezni, s 
szerinte „utólag” kapcsolták Jósika fellépéséhez. Véleménye szerint a 
„történeti, társadalmi és lélektani regény ellentmondásos összefüggésé
ről van szó” (HITES 2007. 69). Szerintünk a történelemről szóló beszéd 
változata: történelmi nevelődési regény. Hogy „lélekrajz”-ról van szó, 
azt maga a mű előszava hangsúlyozza, ugyanakkor a történelmi kor
szak- és eseményrajz jelentésképző aspektusát, a korabeli viszonyok 
modellképző szerepét is kiemeli. Hites szerint: „Az Abafi a tárgyi világ 
történeti változékonyságával a lelki jelenségek időbeli változatlanságát 
állítja szembe” (uo. 143).

Amíg a novaiisi művészregény történelmi tere költői eszményké
pek megjelenítéséhez alkalmas környezet (mint a Vajda-regényben), 
addig a scotti utat (is) követő Jósika Miklós regényeiben ez, például 
Erdély világa22, a nemzeti önismeret tárháza. Abafi Olivér „nevelődé- 
se”, jellemalkotó útja nem a művésszé válás folyamatát tükrözi, mint 
Heinrich von Ofterdingen vagy Tárcsái Bende életében, hanem alap
vetően lélektani természetű: a züllött ifjú megnemesedése a magasabb 
rendű erkölcsi értékek befogadására kész lelkiállapot létrejöttét jelzi, 

22 „...a Walter Scott-féle történelmi regény táji, társadalmi, erkölcsi és kör
nyezeti elemeinek adekvát megfelelője Jósika, Kemény és Jókai számára 
Erdély” (IMRE 1996. 138).
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ami egyúttal a nemzete számára hasznos egyéniség kialakulását jelenti. 
A hős „kereső” útja/küzdelme Jósikánál kevésbé heroikus, mint a majd 
két évtizeddel később alkotott Jókai-hősé, Kárpáthy Zoltáné, ugyanak
kor hitelesebb történeti jelentések közvetítője. Az, hogy a Frye-elmélet 
értelmében a fikciós próza románcos változatát művelő Walter Scott 
eljárásait építi történelmi regényeibe, ugyanakkor művei mégis „innen” 
vannak a románcon, s inkább a lovagregény-romantika kvalitásainak 
felelnek meg, a regényírására gyakorolt nem egytípusú minta hatását 
igazolja, s arra a nagyon fontos mozzanatra hívja fel a figyelmet, hogy 
a Kisfaludy Sándor-féle rege - minden később ráillesztett anakronisz
tikus vonása ellenére - a magyar történeti próza kialakulásának fontos 
mérföldköve, a történeti novella előképe.

Jósika regényeinek történelmi atmoszférája nem belső törvénysze
rűségek (a történelmet alakító erőknek az egyén életét meghatározó 
sajátosságai) hiteles megjelenítéséből következik, hanem a valóság 
igazolta történelmi terek érzékletes, művészi igényű megrajzolásából 
(például azAbafi Kolozsvár-képe), a történelmi események és kellékek/ 
kosztümök izgalmas-érdekes leírásából.

Jósika történelmi regényeinek mai megítéléséhez elengedhetetlenül 
fontos a keletkezésük idején érvényes értelmezési szempontok figye
lembevétele, ugyanis ma, amikor is e művek már rendre kívülrekedtek 
irodalmi kánonokon, érthetetlenül állnánk a XIX. század végéig ható 
Jósika-kultusz jelensége előtt. Válaszunk felületes lenne, ha ezt kizáró
lag a művek hatásképző eljárásaival (például mozgalmas lovagi tornák, 
izgalmas várostromok, titkos-álarcos lovagok szerepeltetésével, szöve
vényes szerelmi históriák cselekménybonyolító és érdeklődést felcsigá
zó szerepével) magyaráznánk. Sokkal közelebb kerülünk az igazsághoz, 
ha a Jósika-regényhős és a befogadó közötti diskurzív viszonyra figye
lünk. Az író regényeiben ugyanis - a scotti mintának megfelelően - 
a történelmileg hiteles, nagy eszméket és jelentéseket hordozó nagy 
formátumú hős mellékszereplő, a háttérben helyezkedik el, míg a törté
nések előterében a fiktív és hétköznapi (a befogadó szintjét képviselő) 
szereplő áll, akinek életében tükröződnek és csapódnak le a történelem
alakító tendenciák, ami által a történelem nagy erői érthetően kislépté
kűvé transzformálódnak. Abafi Olivér útja az átlagbefogadó számára is 
járható, követhető útként aposztrofálódik.

Jósika Miklós Zrínyi, a költő című művészregény-kezdeményét - a 
nyilvánvalóan elfogult Petrichevich Horváth Lázáron23 kívül - rend-

23 PETRICHEVICH HORVÁTH Lázár 1843. Jósika Miklós regényeiről s a re
gényirodalomról általában. = Honderű, II. Wéber szerint „soraiból a rokoni 
elfogultság szól” (WÉBER 1959. 155).
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re elutasította a korabeli és a későbbi kritika is. A mű legnagyobb hi
ányosságaként a heroikus hős olcsó szerelmi kalandorrá minősítését, 
„kiagyalt”, hiteltelen történetben való szerepeltetését róják fel, miköz
ben sem személyiségének heroikus, sem művészi vonásai nem érvé
nyesülnek (hiszen kidolgozatlanok maradnak) a jelentésképzésben, a 
történelmi fikció megteremtésében.

Jósika Zrínyi, a költő és II. Rákóczi Ferenc című regényében is eltér 
a Walter Scott-i elvtől, melynek értelmében a társadalomtörténeti ösz- 
szefüggések a középszerű hősök sorsán keresztül jutnak kifejezésre. A 
nagy formátumú történelmi személyiségek hiteles arcélének és szerepé
nek megfestése egyik regényében sem sikeres.

Jókai Mór Fráter György című regényét valójában más regénytí
pus keretei között látjuk értelmezhetőnek, ugyanakkor jelentésrétegei 
között fellelhető a nevelődési folyamatot reprezentáló fiktív történet 
is. Ezzel az író a nevelődéstörténet sajátos változatát teremtette meg, 
hiszen a névtelenségből magát világtörténelmi eseményeket mozgató, 
nagy hatalmú és -arányú politikussá alkotó Martinuzzi történetének 
létezik egy metafizikai kiképzése is a regényben. A még fiatal és je
lentéktelen Martinuzzi - akinek ezen életszakaszáról az életrajzi króni
kák nem szólnak, csak Jókai teremtő képzelete alkothatott róla képet - 
(a pálosok pincéjében büntetésből megélt) börtönbeli nyomorúságos 
létállapotát a „bábállapot” képzetével azonosítja, amelyben benne rejlik 
a „pillangó-lét”, vagyis a nagy tettekre predesztináltság lehetősége is. 
Martinuzzi Fráter Györggyé válásának folyamatában sajátos tükörkép
effektus működik, amelynek révén a barát életének történései Dózsa 
György sorsával kerülnek párhuzamba, s amelynek nagyságot és tragi
kumot is kiteljesítő lefolyását vizionálva/átélve érti meg saját létezési 
horizontját. Kabdebó Lóránt szerint ezzel - a Jókai-regény metafizikai 
jelentésrétegének újszerűségével - vonul be a modernség a századfor
dulón a magyar irodalomba (KABDEBÓ 1996. 59).

AZ EPOSZI FUNKCIÓ ÉS TARTALOM 
ÁTLÉNYEGÍTÉSE - AZ EPOSZREGÉNY

Az epikai műfajok XIX. századi létformájának vizsgálata során 
Imre László arra a megállapításra jut, hogy „a műfajok nem elhalnak- 
eltűnnek, hanem módosult formában, más műfajok keretei között élnek 
tovább, s ezzel eme műfajok megújulásának, módosulásának előzmé
nyei” (IMRE 1996. 164). A XIX. századi magyar epika nagy kérdé
se az eposz, az eposz továbbélésének és újraalkotásának gondolata. A 
nemzeti önismeret konstituálódásának korszakában úgy tűnt, ez az a 
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műfaj, amely a nemzeti érzés kifejezésének legteljesebb formáját ké
pezheti (a hegeli szemlélettel összhangban Arany is úgy véli, hogy a 
megbomlott közösségi egység visszaállítását prezentáló műfajról van 
szó), ugyanakkor az eposzalkotási kísérletek során rendre más műfajba/ 
műnembe transzformált megoldások (Vörösmarty, Arany) születnek, 
vagy töredékek jönnek létre (Arany). Mindez az eposz eredeti lénye
gét fenntartó mitikus világállapot és tudás eltűntével, a fiktív elbeszélőt 
megteremtő, a közösségi létformák fejlettebb szintjét jelző világnézet 
kialakulásával magyarázható. Az évszázadok során közben egyre több 
eposztranszformáció, az eposz bizonyos jelentéseit átvállaló műfaj 
(például a históriás ének, a rege etc.) jött létre. A XIX. századi törté
nelmi regény - a nemzet születését és héroszait reprezentáló - eposzi 
funkció és tartalom átlényegítésének, továbbvitelének kultuszteremtő 
műfajtípusa lett, noha eposziságának felismerését olyan irodalmi meg
győződések gátolták, miszerint a nemzet önképét művészileg megal
kotni képes formák csakis a verses alakzatok lehetnek. A rege (verses 
elbeszélés) és a történeti novella (próza) kettőssége, egymással vívott 
harca jól kirajzolódik például Kisfaludy Sándor epikájában.

A késő barokk lovagregény hősiességről, illetve szerelemről alko
tott eszményeinek és a formálódó, új nemzeti tartalom jelentéseinek 
ötvözetét teremtik meg Dugonics András E/e/tójának 1788-tól 1805-ig 
megjelent változatai. Az eposzi tendenciákra mutató magyar történelmi 
regény első változatát ismerjük fel benne. Utókori recepciótörténete a 
jelentéktelenné minősítéstől a szarkasztikus értékelésekig („csodála
tosan tehetségtelen”) terjed; felvilágosodás-monográfiájában Bíró24 
XVIII. század végi népszerűségét és hatásosságát a korabeli olvasási 
stratégiák természetében véli felfedezni. A kor olvasója ugyanis még 
képes volt az úgynevezett szintetizáló olvasásra, mely révén együtt ol
vasta az Etelka - mára antagonisztikusnak tűnő - két rétegét: a regényt 
(azaz fikciós tartalmait) és a lábjegyzetekben megnyilvánuló (kommen- 
táló-hitelesítö) történetírói részt.

24 Bíró Ferenc Szerb Antalnak tulajdonítja a „rosszmájú szellemességgel” 
megfogalmazott véleményt (BÍRÓ 1994. 212).

Az elbeszélés aktuális idejében érvényes szempontok értelmében 
negálhatok mindazok az értékelések, amelyek sikertelen kezdemény
nek, „zűrzavaros, kezdetleges, szerelmi tematikájú lovagregény”-nek 
(IMRE 1996. 145) titulálják. Dugonics regényében ugyanis észre kell 
venni a történelemről szóló beszéd megváltozásának tényét, a roman
tikusokra mutató múlt- és nemzetkultusz ízlésmoduláló szerepét. Mi 
több, az író nemcsak a korabeli regényírói tendenciáktól, a történelmi 
múltat háttérmozzanatként kezelő lovagregény-effektusoktól tér el, de 
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bizonyos korabeli történelemmagyarázó szempontoktól is. A történelmi 
korszakok változó jellegéről, eltéréseiről még nincs tudomása, ugyan
akkor felismerte már annak nemzeti jellegét, az egyedi közösségi tör
ténet különállóságát. Emellett a történelem hierarchikus megközelítése 
helyett a széles néprétegek honfoglalás-történetét foglalja keretbe: a 
hun-avar rokonságról alkotott elképzeléseket a finnugor származásel
mélettel cseréli fel. Vagyis - a német vagy francia lovagregény-minták- 
tól eltérően - a nemzet nagy tetteit és egyéniségeit nem arisztokratikus 
környezetben és nem csak háborús események közepette mutatja be. 
Noha saját mintájaként Homérosz és Vergilius eposzait nevezi meg, 
s a nemzetszületés-honfoglalás motívumainak szerepeltetése valóban 
eposzi funkcióra mutat, a heroikus küzdelem, a hérosz-jelenség má- 
sodlagossága azonban az eposzi világlátástól való nagyfokú szemléleti 
eltérést, illetve műfaji transzmutációt jelez. Ennek a tendenciának felel 
meg az Etelka történetelbeszélöi részeinek a leírásokkal szembeni ki
sebb jelentősége. A mü valódi főhőse tehát a honalapító nemzet, s an
nak - nemcsak a harcokban megmutatkozó - nagyszerűsége. „A regény 
a honfoglalás korabeli magyar nemzetről szól és nem a nemzet honfog
lalásáról” (BÍRÓ 1994. 213). Ezért felesleges számon kérni Dugonics 
művétől például Etelka, vagy Árpád fejedelem életszerűségét, hiszen 
nem tevékeny hősei, csak szimbólumai egy történelmi kornak.

Dugonics Etelkába, ma valóban olvashatatlan mű, de a történelmi 
regény alakulástörténete szempontjából fontos állomáshely: a nemzeti 
tartalom kifejezésének olyan megvalósulása, amely rendkívül előremu
tató módon egy történelmi korszak lényegjegyeit emberi viszonylatai
ban kíséreli meg felmutatni.

Az Etelkától Jókai regényírói opusáig nyilvánvalóan számos mű vet 
fel eposzi motívumokat, tartalmakat, ugyanakkor ezek az elemek (pél
dául Jósika, Kemény vagy Eötvös műveiben) az epizódszerűség vagy a 
másodlagosság jegyeit viselik magukon, és nem válnak a mű szervező 
elvévé. Imre László szerint Eötvös és Kemény történelmi regényeiben 
„az eposzi formaihlet érvényesülését” (IMRE 1996. 139) a művek bel
ső intellektualizmusa, esszéisztikus beállítottsága akadályozza meg. 
Magának az eposzi ihletettségű Jókainak is vannak olyan - főleg tár
sadalmi - regényei, amelyekben az eposzi beszédmód csak bizonyos 
jelenetek erejéig, illetve elvont stilisztikai alakzatokban, mint például 
a jó és a rossz harcában (uo. 148) érvényesül. Az eposzi nagyjelenet 
karakterisztikáit mutatja például az 1838-as pesti árvíz történéseiről és 
hőseiről a Kárpáthy Zoltán közvetítette kép is, ugyanakkor a regény 
szuverén világának alkotóelve mégis a hős lelki fejlődését jelentő út a 
társadalom adott korszakának közösségformáló erői közepette.
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Jókai eposzi alapelvekre épülő regényei inkább a közelmúlt esemé
nyeit jelenítik meg. A heroikus jelentőségű nemzeti magatartásmintá
kat a személyes átéltség egyénítette szabadságharc történéseiben fedezi 
fel, míg a történelmi régmúlt eseményei közül inkább életformákat és 
-lehetőségeket emel ki, és mutat meg. Példaképp az Erdély aranyko
ra és a Török világ Magyarországon című regényeit szokás felhozni. 
Szempontjaink alapján azonban a jelölt véleményektől eltérő állás
pontra jutottunk. A Jókai-típusú történelmi regény vizsgálata során az 
eposziság homéroszi formái helyett a tőle való eltérés mintáit jelöltük 
ki mint összehasonlítási alapot. Ilyen értelemben az Erdély aranykora 
az eposzi kor és szerep legitimációjának végét jelentő új világ (új Haza) 
születését, egy, a héroszitól különböző kor paradigmáját jelzi. A mű e 
jelentését is részletesen elemezzük egy - a munkánk későbbi fejezetét 
alkotó - diskurzív összefüggésrendszerben, míg ezen a ponton az epo
szi formaihletet leginkább kiteljesítö Jókai-regény, A kőszívű ember fiai 
műfaji összetevőit vesszük górcső alá.

A kőszívű ember fiái című regényében Jókai az eposz és a népme
se műfaji rekvizitumait érvényesítve, az eseményeket egyszerre külső 
és belső látószögből megvilágítva állít emléket 1848-nak. A magyar 
nemzet szabadságharca a Baradlay család sorstörténetét áthatva-átsző
ve nyer személyes keretet: a gigászi magasságokba emelt történések 
a családi élet színterén öltenek mélyen egyéni-emberi dimenziót. Az 
eposzi látás-, illetve közlésmód a forradalom katonai-harci eseményei
nek ábrázolásában, míg a népmeséi elem a családtörténet egyes szeg
menseiben érvényesül erőteljesebben. Az isaszegi ütközet kapcsán az 
elbeszélő tematizálja is a mérték eposzi jellegét: „...a két tábor előtt az 
ősregék hőskölteménye állt megtestesülve” (JÓKAI 1965. II. 61).

Tény, hogy minden együtt van e történetben, ami egy hősi eposz 
tartozéka lehet: invokatív elbeszélői megszólalás, világot rengető törté
nelmi esemény, két, egyaránt nagy erőket felvonultató sereg, emberfe
letti tettekre kész hősök, a harc menetének részletező megjelenítése, az 
isteni gondviselés jelenléte. Akár az Iliászban, járvány sújtja a sereget, 
sőt, az elemek is beavatkoznak a harcba. Hasonlóképp adottak a nép
meséi megfelelések: három fiútestvér, a legkisebb hajtja végre közü
lük a legnagyobb hőstettet, erőt és észt próbára tevő vándorút, segítők 
és tévútra vezetők az úton, s végül látványos elbukás a küzdelemben, 
amely ugyanakkor erkölcsi győzelmet jelent.

A vizsgált mű és a szabadságharc egy-egy eseményét feldolgozó re
gények (például Egy az Isten [1877], A tengerszemű hölgy [1890] etc.) 
mellett - eltekintve kisprózái munkáitól és terjedelmes publicisztikájá
tól (a Forradalmi és csataképek 1848 és 1849-ből [1850] tematizálja a 
mitologizálás írói eljárását) - Jókai a Politikai divatok (1864) című mun
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kájában dolgozza még fel átfogó célzattal a forradalom eseményeit. A 
hatvannégyes regény személyes látószögét a fél évtizeddel később nap
világot látott müvében, A kőszívű ember fiaiban már a krónikás hangja, 
az emlékezés igénye, a jelkép- és példateremtés szándéka váltja fel. A 
személyes átéltség ténye azonban itt is mindvégig meghatározza az elbe
szélői megnyilatkozások mikéntjét: a többes szám első személyü közlé
sek („...ilyen arculütés volt nekünk Budavára” [uo. 114]; „Hajh, akkora 
»kettős napot« észre sem vettük; nekünk az éjszakánk volt kettős!” [uo. 
204]) a belső látószög érvényességét erősítik; a részvétel, az együttérzés, 
a forradalmi eszmék vállalásának tényére utalnak, azaz az elbeszélő és 
az elbeszélt történet egységére, a mítoszi értelemben vett azonosulás le
hetőségére: az eposzi értelmezői belső látószög jelenlétére.

A kőszívű ember fiai a regényírói opuson belül nemcsak tárgytörté
neti szempontból, de a társadalomtörténeti folytatólagosság (időrend) 
specifikuma és eszmei tartalom alapján is műfaji sort alkot más művek
kel. A reformkor történéseit bemutató Egy magyar nábob és Kárpáthy 
Zoltán a vizsgált regényhez képest előtörténeti, míg a passzív rezisz
tencia időszakát megjelenítő Az új földesúr utótörténeti jelentéseket 
kifejező alkotásként fogható fel. A párhuzamba állított müvek azonos 
alapgondolatra épülnek, azt az eszmei szembenállást fejezik ki, amely 
a magyar nemzet, a haza ügye jobbításáért ténykedők és az idegen szel
lemet képviselő, aulikus, a nemzet és a haza számára haszontalan fel
fogás, magatartás, politikai hovatartozás képviselői (az elvont, mitikus 
jelentések értelmében: a jó és a rossz erői) között áll fenn. A külföldies- 
kedő (tehát a nemzeti öntudat fontosságát nem érző) magatartás legti
pikusabb alakja Kárpáthy Abellino (Egy magyar nábob, Kárpáthy Zol
tán), míg Rideghváry Bence (A kőszívű ember fiai) a hazaáruló magyar 
arisztokrata megtestesítője. Plankenhorst Alfonsine előtt tett szörnyű 
vallomása („én gyűlölöm a hazámat” [uo. 93]) a legsúlyosabb erkölcsi 
alávalóság, amelyet az ábrázolt korszak embere a hazája és a nemzete 
ellen elkövethet. Rideghváry ezzel a mitikus gonosz „eposz alatti” figu
rájává válik, hiszen az eposzi ellenfelek (például Hektór és Akhilleusz, 
vagy Baradlay Richárd és Palvitz Ottó a Jókai-regényben) függetlenül 
seregbei i/nemzeti hovatartozásuktól, egyaránt a héroszi magatartásfor
ma kvalitásainak felelnek meg. Az eposzi hős küzdelmének csak így 
lehet heroikus jelentése.

A nemzeti ideál képét e regénysorozatban Szentirmay Rudolf (Egy 
magyar nábob, Kárpáthy Zoltán), Kárpáthy Zoltán (Kárpáthy Zoltán), 
Garamvölgyi Aladár (Az új földesúr) és a Baradlay fivérek (A kőszívű 
ember fiai) testesítik meg. Ez az eszmei-nemzeti szembeállítottság a 
családok között is megmutatkozik szinte valamennyi idézett regény
ben, de leghatásosabban a vizsgált műben. A két tábor (a hazafias ér- 
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zelműek, illetve a haza ellenségei25) mellett a szereplőknek egy olyan 
csoportja is megjelenik (rendszerint a parlagi nemes példáiról van szó), 
amelyhez tartozók ugyan a műveletlenség, elmaradottság és haszonta
lan magatartás képviselői, ugyanakkor nem ellenségei a nemzet szabad
ságának, s jótékony hatásra, valamely magasztos cél érdekében, képe
sek megváltozni, és a jó ügy szolgálatába állni. Ilyen szereplő Kárpáthy 
János, Tallérosy Zebulon, bizonyos tekintetben még Ankersschmidt is. 
A szereplők, illetve a szerepek rendjében nem jelentéktelen fontosság 
tulajdonítható Jókai nőalakjainak. Az eszményi hűség vagy a démoni 
rossz megtestesítői - az összetett jellem csak a későbbi Jókai-regények 
hőseinek tulajdonsága. Baradlayné és Plankenhorstné, Liedenwall Edit 
és Plankenhorst Alfonsine alakja jeleníti meg ezeket a szélsőséges jel
lempárhuzamokat. A szerepek allegorikus megformáltsága az egyik - 
de nem az egyetlen - tényező a műben, mely annak románcos jellegét 
igazolja. Mindenesetre a következő évtizedekben az alkotói eljárások 
(a világról szóló beszédmód) megváltozása műfajtípus-módosító ered
ménnyel jár Jókai nagyepikájában.

25 Szajbély Mihály véleménye szerint: „A világ átláthatóságát és tisztaságát 
sugallja a jó és rossz világos elkülönítése. Ez azonban megint nem magya
rokat és osztrákokat mutat az ellentétes pólusokon, hanem a magyar nemzet 
helyzetéről és jövőjéről vallott régi és új (konzervatív és liberális) nézetek 
szembenállását” (SZAJBÉLY 2010. 251).

A mű életművön belüli korszakzáró jellegére Bori Imre mutat rá. 
kőszívű ember fiai című regényének megírásával Jókai Mór egy 

pályaszakaszát zárta le, mint aki tudta, hogy a »nemzeti jelentőségű« 
irányregények kora elmúlt, hogy többé ilyen típusú művet alkotni nem 
lehet, s mint tudjuk, Jókai Mór az elkövetkezendő harminc esztendőben 
nem is alkotott” (BORI 1985. 101).

Az 1872-ben napvilágot látott, a nemzeti fejlődés ügyét már a szel
lemi-kulturális előrehaladással azonosító - címében is az alapgondo
latot hirdető - Eppur si muove! (És mégis mozog a föld!) mintha csak 
felelne Baradlay Kazimir végakaratára: „A föld ne mozogjon, hanem 
álljon!” (JÓKAI 1965.1. 10). Legfőbb elvének magyarázatával szinte a 
reakció kánonját fogalmazza meg: „Álmodozó rajongók tűzbe viszik a 
gyémántot, s nem tudják, hogy az ott satnya elemeire fog felosztani, s 
soha vissza nem jegecül. Ez a mi nyolcszázados gyémánt nemességünk! 
Ez az örökké éltetője, örökké újrafeltámasztója az egész nemzetnek. 
Lételünknek titokteljes talizmánja. - És ezt akarják megáldozni, meg
semmisíteni. Lázálmokért, mik idegen test kór párázatával ragadtak át 
dögvész idején” (uo. 13). Szajbély Mihály szerint az idézett mondat 
(„A föld ne mozogjon, hanem álljon!) „nagyon rátelepedett” az értel- 
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mezősekre, elfedve azt a jelentését, hogy „nem egyszerűen a mozdulat
lanság elvét fogalmazza meg, hanem a mozdulatlanság érdekében kifej
tett önérdekű és jól kiszámított mozgásét...” (SZAJBÉLY 2010. 253). 
A Baradlay Kazimir képviselte világkép tehát statikus, sőt, regresszív 
tendenciájú, amelynek értelmében a jövendő nem egyéb, mint „a múlt 
örökkévalósága” (JÓKAI 1965.1. 14). Tartópilléreit e „mű”-nek (a kő
szívű ember ugyanis saját életéről és tetteiről mint „nagy mű”-ről be
szél, a teremtő - sőt, isteni - hiúság hangjait szólaltatva meg: „Nem ve
szünk búcsút. Lelkem önre hagytam, s az nem fogja önt elhagyni soha 
[...] Én itt leszek. Mindig itt leszek” [uo. 15]) a hatalomhoz való fel
tétlen lojalitás magatartásmintáiban látja, ezért hagyja meg fiai számára 
is, hogy a császári udvar szolgálói legyenek diplomataként, katonaként, 
főhivatalnokként. A regény maga ennek a reakciós világképletet kifeje
ző alaptézisnek a negációja.

A tagadás többszintű-több szempontú. Baradlayné ellenfogadalmá
val veszi kezdetét: „Halld meg, uram Isten, és úgy bocsásd szíved elé 
árva lelkét! És úgy légy neki irgalmas a túlvilágon, ahogy én fogadom 
és esküszöm előtted, hogy mindezen rossznak, amit ő végrendeletével 
parancsolt, az ellenkezőjét fogom teljesíteni Teelőtted. Úgy segíts meg 
engem, véghetetlen hatalmasságú Isten!” (Uo. 16.) Nagyon fontos mo
mentum, hogy Baradlayné nem csupán a magát mindenható szerepkör
rel felruházó férj végakarata ellenében, hanem az igazi, „véghetetlen 
hatalmasságú Isten” előtt tesz fogadalmat, miáltal szándéka és tette a 
családi korlátozások elleni lázadás szintjéről egy magasabb és elvontabb 
szintre, a reakciós és progresszív eszmék küzdőterére emelkedik. Ezáltal 
a férje akaratát nem teljesítő asszonyból a „szabadság géniuszáévá vá
lik. Baradlayné tette valójában csak ebben a magasabb összefüggésben 
nyer igazolást, hiszen a valóságban az történik, amit a kőszívű ember, 
illetve feltétlen követője, Rideghváry Bence jósol: „Ez az út is elvezet 
egy magaslatra: annak a magaslatnak a neve »vérpad«” (uo. 158).

Baradlay Kazimir, ha csak végakaratának kitételei alapján ítéljük 
meg, még nem más, mint egy aulikus beállítottságú, patriarkális szem
léletű, de a világ eseményeit józanul mérlegelő úr, aki a családja szá
mára népszerűtlen, de célravezető utat ír elő. A szabadelvű Lánghy tisz- 
teletes temetési imájából tudjuk meg, hogy a kőszívű ember nemcsak 
a reakciós tábor képviselője volt a haza függetlenségének ügyében, ha
nem rossz ember is, tehát erkölcsi szempontból ítélve sem szolgálhat 
semmilyen igaz példával és útmutatással.

Baradlay Kazimir testamentumba foglalt eszméi két szinten, családi 
körben és a nyilvánosság szintjén tagadtatnak meg. A fiúk az anya hatá
sára szembefordulnak az apa állásfoglalásával, míg amott - a végrende
letben „álmodozó rajongókéként emlegetett - forradalmárok szállnak 
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szembe a szabadság ellenségeivel. Az anya szavát hallgató fiúk történe
te: népmese. Küzdelmük összefonódik, egybeesik a nemzet szabadság
vágyával, a másik szinten, az eposz színterén folytatódik. A harc emberi 
közelképeit vonultatja fel az előbbi műfaj, a szabadság látomását vetíti 
elénk az utóbbi.

Baradlayné vörös irónnal húzza álé férje végrendelkezésében azokat 
az utasításokat, amelyeket sikerült megtagadtatnia gyermekeivel, s ezál
tal családja anyagi és szellemi javait a reakció szolgálatából kiemelnie, 
és a nemzeti szabadságért vívott harc javára fordítania. A tagadás útját 
Rideghváry Bence ugyancsak a vörös színnel hozza összefüggésbe: a 
vérpad fenyegető ígéretével. A Baradlay fiúk minden hőstette fényes ál
dozat a szabadság oltárán, ugynakkor egy-egy újabb lépcsőfok a vérpad 
felé. A szabadság látomása a sokoldalúan, sokszerüen bemutatott sza
bad haza és nemzet ügyével azonos, a vérpad a hatalom szimbóluma.

A kőszívű ember a korabeli nemesség érvényesülésének mintapél
dáját irányozza elő fiai számára. Ödön legyen diplomata a kor két leg- 
reakciósabb hatalmának szolgálatában: az osztrák császári udvar meg
bízásából a cári Oroszországban. „Az a hely jó iskola lesz neki. A ter
mészet és ferde hajlamok sok rajongást oltottak a szívébe, ami fajunkat 
nem idvezíti. Ott kigyógyítják mindabból. Az orosz udvar jó iskola. Ott 
megtanulja ismerni a különbséget emberek között, akik jogosan szület
nek - és jogtalanul világra jönnek. - Ott megtanulja, hogyan kell a ma
gasban megállni és a földre le nem szédülni. - Ott megismeri, mi értéke 
van egy nőnek és egy férfinak egymás ellenében...” (uo. 10). Baradlay 
idézett mondatai három olyan lényeges kitételt is tartalmaznak, ame
lyek nyíltan reakciós szellemiségre vallanak. Az apa, aki húsz éven át - 
részben betegsége, másrészt meggyőződése miatt - „örök tagadását” 
élte mindannak, „ami öröm, ami érzés, ami gyönyörűség” (uo. 14), leg
idősebb fiától is az üres lelkű, rideg és számító diplomata magatartását 
várja el, aki az életet végérvényes szabályok és tilalmak rendszereként 
fogja fel, s ezt várja el másoktól is. Másodszor a nemesi kiváltságokat is 
örök érvényűnek és megdönthetetlennek tekinti, és a származásuk alap
ján ítéli meg az embereket, mi több, a Jogtalanul világra jöttek”-et nem 
is veszi emberszámba. Született kiválóságába vetett hite mértéktelen, 
melyet Ödön szerelmére tett megjegyzése érzékeltet leghatásosabban: 
„Oroszországban csak egyszer történt meg, hogy a pap lányát feleségül 
vette egy cár, az is csak cár volt, nem magyar nemes” (uo. 11). Harmad
szor a női nemet is alacsonyabb rendűvé degradálja: felesége engedel
mességét és nem szerető szívét, műveltségét vagy szépségét dicséri, 
Lághy Arankáról pedig csak mint „némber”-ről beszél.

Az anya épp azokat a lelki tulajdonságait használja ki Ödönnek, és 
fordítja a nemzet ügye szolgálatába, amelyeket a kőszívű ember kiirta
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na belőle: rajongó, szenvedélyes természetét. Egy ilyen lélek számára 
még a fényes előrehaladásnál (Ödön esetében ez a cárnak való bemutat- 
tatás lehetőségét jelenti) is fontosabb az anya szava. Kalandos utazása 
a hófedte orosz rónán, amelynek végén anyai áldás és sírig tartó sze
relem várja, a regény egyik legerőteljesebb népmeséi hatású epizódja. 
Baradlayné nem a magas hivatali pozíció megszerzését (miként az apa), 
hanem a szeretet és a bölcs belátás vezérelte hasznos élet tényét várja el 
fiától. Ez a fajta élet a haza szolgálatával azonos.

Baradlayné mindhárom fiát ugyanazzal az eszközzel hódítja meg a 
szabadságharc, a jó ügy számára: a feltétlen szeretet és emberség esz
közével. Richárdnak katonai pályát írt elő az apai végakarat. Magyará
zata nem kevésbé racionális: „Ügyesség, vitézség és hűség három nagy 
lépcső a magasba jutáshoz. [...] Az én fiam törjön utat mások előtt. 
Lesz Európának háborúja, ha egyszer megkezdődik a földindulás. Ed
dig nem is mozduló rugók fogják egymás ellen lökni az országokat. 
Egy Baradlay Richárd számára azokban sok végeznivaló lesz. [...] Az ő 
feladata legyen: emelni testvéreit. Milyen dicső ajánlólevél egy testvér, 
ki a csatában elesett...” (uo. 12). Az apa tehát azt várja el fiától, hogy 
a bekövetkező forradalmi események során a rossz oldalra álljon, és 
az idegen hatalom ügyéért hozzon életáldozatot. Az anya könnyeit a 
gyöngeség és nem a megrendültség, a rémült döbbenet jeleként értel
mezi és bírálja. A három Baradlay fiú útját követve, Richárd az, aki a 
szabadságharc eposzi nagyjeleneteihez, látomásos közelképeihez vezet 
el bennünket. Anyja szavára századával együtt megszökik a szolgálat
ból, regényes körülmények között tör magának utat a Kárpátokon át 
Magyarország felé, ahol a forradalmárok oldalán részt vesz több ütkö
zetben, többek között Isagszegnél és Budavár ostromában. A Bécsből 
való menekülés útján nemcsak a Palvicz Ottó vezette üldöző csapattal, 
hanem - szó szerint - az elemekkel is harcba száll. „Elöl víz, hátul 
tűz” - jellemzi az elbeszélő címszerűen, tömören ezt a léthelyzetet. A 
Palvicz Ottóval vívott királyerdei párbaj ténylegesen is az Iliász neve
zetes párbajjeleneteit idézi.

A Buda ostromát ábrázoló fejezet címében is - később szövegszerűen 
is - a harc gigászi jellegét sugallja: Párharc a mennykövekkel. A magya
roknak az ország legszebb szimbólumáért vívott harca, a véres csatajele
netek közelképeinek felvillantása (közöttük azok a jelenetek, amelyekben 
Ödön, Richárd, sőt, kisemberek, mint Mihály csizmadia, aki leleplezi az 
ellenség kémjét, tesznek tanúbizonyságot áldozatkészségükről és helyt
állásukról), a harci kavalkád részletező fokozása által valóságos látomás
ba megy át, ahol titánok vívják Jupiterrel végső harcukat. „Lássuk tehát, 
ha egyszer a titánok is kezükbe kaphatják a mennyköveket, nem Jupiter 
kerül-e alul?” (JÓKAI 1965. II. 142)-ezzel az invokatív bevezető mon
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dattal kezdi Jókai a gigászinak ítélt harc leírását. Az ostromjelenetek be
mutatása helyett e ponton fontosabb azt az elbeszélői kommentárt idézni, 
amely a tévesnek ítélt budavári ostromot igazolja.

„Ami volt a puni népnek Carthago, az Izraelnek Jéruzsálem, a ke
resztyén világnak a szent föld, a franciának Párizs, az orosznak Moszk
va, az olasznak Róma - az volt nekünk Budavár.

Hazánknak löktető szíve...
Egy ideális, nagy édesanyának látható arca...
A törvényes szülöttnek apja becsületes neve...
Lehetett-e nem érezni e szívnek láz-lüktetését?
Lehetett-e nem keresni az arc gyásza miatt?
Lehetett-e tűrni e név kigúnyolását?” (Uo. 144.)
Az elbeszélői kommentár tehát ugyanazon rajongó hazaszeretetre 

apellál, mint amelynek segítségével Baradlayné a szolgálati esküt fe
ledtetve képes hazahívni és a forradalom pártjára állítani Richárd fiát.

Jenő, a legfiatalabb fiú, a legellentmondásosabb személyiség a fi
vérek között. A kőszívű ember neki is megrajzolja az érvényesülés kö
vetendő útját: „Maradjon Bécsben és szolgáljon a hivatalban és tanul
ja magát fokrul fokra felküzdeni. Ez a küzdelem neveli őt simának, 
okosnak és eszesnek. Tanuljon minden lépést ésszel és kedéllyel mások 
előtt elnyerni. Legyen mindig kényszerítve arra, hogy kedvében járjon 
azoknak, akiket ismét mint lépcsőket fog felhasználni, hogy magasabb
ra emelkedjék. [...] Ápolni kell benne a nagyravágyást; fenntartani és 
felkerestetni vele az ismeretséget nagy nevekkel és hatalmas befolyá
sokkal, mik családi összeköttetésekre vezetnek - a költői ábrándok kö
vetése nélkül” (JÓKAI 1965.1. 13). Számára is a lelketlen karrierizmus 
jelöltetik ki járható útként. Ö kerül a legközelebb ahhoz a szerephez, 
ami az apai terv megvalósítását jelentené. Szelíd, magába forduló sze
mélyiség, visszafogott, ugyanakkor ábrándos természet. A forradalmi 
eseményeket nem érti, idegenkedik minden politikai megnyilatkozás
tól, a szabadságharc eszméiben nem hisz. Hiányzik belőle az a rajongó 
hazaszeretet, amely bátyjait fűti, ugyanakkor szenvedélyesen szerelmes 
Plankenhorst Alfonsine-be. Szerelme beteljesülése érdekében kész vál
lalni a Rideghváry ajánlotta magas, de öt a hazájával és a saját család
jával szemben is ellenséggé minősítő követségi állást. „Minő fényes 
cáfolat lesz az a világ előtt, ha hirdetni fogják: a két hűtlen Baradlay 
ellen tulajdon testvérük, a harmadik, indult el meghívni a nagy hatalmú 
szövetségest” (uo. 279) - hangzik Baradlayné iróniateljes ítélete, amely 
ugyan megrendíti, de még nem tántorítja el őt sem hivatalbeli állásfog
lalásától, sem az anyja által elátkozott házasságtól. Az anya végül a ma
gyarázat, a kérés és a panasz hangjai után a legsúlyosabb erkölcsi érvet 
hozza fel Jenő meggyőzése érdekében: „És majd akkor, midőn gazdag 
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és hatalmas fogsz lenni, midőn egyedül fogod bírni mindazt, amit most 
együtt bírunk veled; midőn boldogságod fényében úszni fogsz, fiam, 
emlékezz ez órára, anyád könyörgő szavára, fiam! - bátyád gyerme
keit koldulni ne engedd!” (Uo. 279). E fiának a fényes előrehaladás 
és a harci dicsőség helyett csak boldog életet szán. Miként az isme
retes, Jenő egy névcsere révén feláldozza magát Ödön bátyja helyett. 
Ödön „egyedüli hős”-nek nevezi. Az elbeszélő kommentárt fűz hozzá: 
„...mert meghalni egy ügyért, melyet imádunk, s melyben hiszünk - 
emberi becsvágy; ámde meghalni egy ügyért, melyet imádunk, de mely
ben sohasem hittünk - emberfölötti áldozat. Amazok »derék emberek«, 
de ez a »hős«” (JÓKAI 1965. II. 283). Külön elemzés tárgya lehetne, 
vajon miért szánja rá magát Jenő erre a cselekedetre. Annak az etikai 
kódexnek a nevében, amelyből anyja idéz („Bátyád gyermekeit koldul
ni ne engedd” [JÓKAI 1965. I. 279])? E tettével bizonyítja bátorságát 
és kiállását, amelyet családtagjai kétségbe vontak? Mert mindörökre 
elvesztette azokat az értékeket (karrier és szerelem?), amelyekért küz
dött? Mert szerelmes bátyja feleségébe? (Arankához intézett búcsúle
vele ugyanis több mint egy szerep tolmácsolása!) Jenő alakja és útja 
nem az első homéroszi eposz hagyományának felel meg: odüsszeuszi 
hős, az eposzi világlátástól való elmozdulás jelenségét közvetíti.

A kőszívű ember fiai a Jókai-opuson és a XIX. századi magyar re
gény alakulástörténetén belül is az egyetlen és az utolsó, a típusalkotó 
mozzanatokat teljes egészében érvényesítő, valódi eposzregény. Az író 
későbbi regényei (például A lőcsei fehér asszony) és más regényírói 
opusok is (például Eötvös vagy Kemény művei, de mindenekelőtt a 
Toldi szerelme és a Toldi estéje [1854]) a deheroizálódás folyamatát 
jelenítik meg, s a klasszikus (heroikus vagy románcos) regény végét 
jelzik. Poszler szerint: „A képletet a művészi korszak vége bonyolít
ja. Az, hogy eluralkodott a polgári élet, a megszilárdult rend prózája. 
Amelyben a költői világ hőse, az eposzi hős a prózai világ hősévé, re
gényhőssé alakult” (POSZLER 1997. 16).

A TÖRTÉNELEM MINT SORSKÉPLET ÉS SZEREP

A késő barokk regény történelemképe statikus. Az általa megjelení
tett korrajz a megírás jelenével függ össze, anakronizmusok jellemzik, 
és nemzeti jellegétől függetlenül behelyettesíthető. Hogy minden kor
szak más, a felvilágosodás racionális felismerései közé tartozik. A tör
ténés idejére jellemző históriai atmoszféra kifejezése, azaz a történelmi 
múlt egy valóságszeletének esztétikai utánképzése a romantika fejle
ménye, míg a történelmi időt meghatározó emberi-közösségi viszonyok 
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feltárása, komponensei, minősége és következményei érzékeltetésének 
eljárásrendszere a realista irodalom talaján fejlődött ki. (Természete
sen itt is számolnunk kell azzal a szemponttal, hogy az irodalmi be
szédmódok nem tiszta formációk: még egyazon regénynek is lehetnek 
együtthatóan romantikus, realista és más elemei.) A történelmi fikció 
legkomplexebb megvalósulási formái azok az alkotások, amelyekben 
a jelentések az egyén léthelyzetén át tükröződnek: amikor a történelmi 
összefüggések emberi viszonyokban mutatkoznak meg.

A történelmi románc (románcos regény) jelentései közösségi termé
szetűek, szereplői stilizált-szimbolikus alakok (például A kőszívű em
ber fiai). Kutatásunk során a történelmi regény egyik típusát, központi 
szereplőjük (ritkábban: szereplőik) karakterisztikái alapján történelmi 
szerepregénynek minősítettük, ugyanis az általuk utánképzett, megjele
nített korszak egyetemes jelentőségű szerep(ek)et ruház az egyén(ek)- 
re. Legáltalánosabb típusa ennek az úgynevezett háborús (vagy harci 
cselekményt bemutató) regény, amelyben két leegyszerűsített szerep (a 
győztes [támadó] és a legyőzött [áldozat]) sémái között bontakozhat ki - 
amennyiben esztétikailag igényesen megformált alkotásról van szó - 
a főhős(ök) specifikus jelentéseket közvetítő élete, mint például Jókai 
Mór Fráter György című regényében Martinuzzié az oszrák-magyar- 
török háborúskodás idején. Ellenkező esetben a szerepek egyhangúsá
gában vész el az esztétikailag teljes kompozíció, vagy - mint például 
Jósika Zrínyi-, illetve Rákóczi-regényében - hiányos-téves jelentésadás 
miatt marad hatástalan.26

26 Mind Szinnyei (SZINNYEI 1915. 10-11, 39, 45), mind Wéber (WÉBER 
1959. 160—161) „igen gyenge munká”-nak tartja mindkét regényt.

A modellált szerepek - a jelentésadás szolgálatába állított korszak 
viszonyai közepette - lehetnek (az eposzi mértékhez hasonló) nagyará- 
nyúak, illetve a korszak eseményei meghatározta kisszerűek. Az előbbi 
csoportba tartozó (pszeudovalóságos, vagy fiktív) szereplő - helyze
te, jelentősége, bátorsága vagy intellektusa révén - történelemalakító, 
annak erőit befolyásoló, korszakalkotó személyiség (Oroszlánszívű 
Richárd, Toldi Miklós, Mátyás király, Dózsa György, Fráter György, 
Zrínyi Miklós, Bethlen Gábor, Teleki Mihály, Ghéczy Juliánná, Becky 
Sharp etc.), illetve a korszak társadalomtörténeti mozgatórugói köze
pette elvesző, vergődő, másoknak/más erőknek kiszolgáltatott áldozat 
(Gyulai Pál, Tarnóczy Sára, Kassai Elemér, Pécsi Simon, Komjáthy 
Elemér, Bánfi Dénes etc.). A korszakalkotó hős abban különbözik az 
eposzi hős alakjától, hogy míg a hérosz szerepe valamely közösség 
(nemzet, haza, társadalmi csoport etc.) szemszögéből értékelhető és je
lentős, addig a nagyarányú hős - noha szerepe legtöbbször valamilyen 
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közösségi formáció körében nyilatkozik meg - inkább egyéniségének 
szuverén teljessége/kiteljesítése révén gyakorol hatást. A nevelődé- 
si regény hőséhez viszonyítva pedig abban más, hogy sorsa alakulá
sában nem a fejlődésnek, hanem a manipulációnak, a szerepjátéknak 
van jelentősége. A korszakalkotó hős egyben nagy Játékszervező” is 
(például Ghéczy Juliánná, Fráter György). Ez a hős nem okvetlenül 
a nagy történelmi személyiségek köréből kerül ki: (a Walter Scott te
remtette hagyománnyal összefüggésben) a történelmi személyiség sok
szor mellékszereplő, s fiktív személy a korszak emberi viszonyait sa
ját „nagy lefutású” sorsával modelláló hős. Nem mindig tölt be fényes 
vagy magas hatalmi pozíciót sem. Kemény regényeiben például Er
dély fejedelmei és fejedelemasszonyai (Báthory Zsigmond, I. Rákóczi 
György, Lorántffy Zsuzsánna) jelenlétének csak háttérképző jelentése 
van. Jósika müveiben Báthory Zsigmond ugyancsak mellékalak, míg 
Mátyás király egy - a Zokoli Mihály történetével - párhuzamosan futó 
cselekményszál hőse. A költő Zrínyi, illetve II. Rákóczi Ferenc pedig 
nem eredeti szerepköreikben láthatók. Jókai Mór A lőcsei fehér asszony 
című regényében - a köztudat által egyébként a hérosziság kvalitásaival 
azonosított - II. Rákóczi Ferenc mint maró gúny célpontja szerepel: 
epébe mártott tollal rajzolja meg vonásait Ghéczy Juliánná.27 Mikszáth 
Kálmán áltörténelmi regényében, A fekete városban, Thököly Imre és 
II. Rákóczi Ferenc is anekdotahős.

27 Lásd a kötet „Női út” a történelemben című alfejezetét, ahol leírás található 
a karikatúráról.

A királyok/királynök, fejedelmek és más jelentős hatalmi helyzet
ben levők sokszor épp gyengeségükben mutatkoznak meg (például Bá
thory Zsigmond, Apafi Mihály, Szapolyai János, Andrássy István), ami 
a központi szereplő erkölcsi-intellektuális nagyságát emeli ki, illetve 
személyiségének összetettségére irányítja a figyelmet. A nagy formátu
mú hős tehát nem mindig pozitív személyiség: Teleki Mihály történel
mi zseni, Ghéczy Juliánná bámulatos intellektus, ugyanakkor kettőssé
gek, csalások, árulások sorát követik el. Tarnóczyné jelentős mértékben 
befolyásolja mások sorsát, holott szélsőséges indulatiság (elmezavar) 
határozza meg cselekedeteit, Barnabás deák magatartására is hasonló 
kóros elváltozás jellemző. A nagy játékszervező szerepe mellett több 
regényben is ott van - legtöbbször ellenpéldaként - a kisszerű ember, a 
kicsinyes, de - egy ideig legalábbis - hatalommal rendelkező játékszer
vező (Kassai István, Szapolyai János etc.).

A történelem az egyének egy bizonyos csoportjára az elszenvedő, az 
események menetére, illetve összefüggéseire hatni képtelen, vagy pedig 
az összegubancolódott szálak közül kiutat nem lelő hős törpe szerepét 
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osztja. Sorsuk alakulásában nagy szerepe van a végzetnek, a tévedésnek, 
a mulasztásnak, vagy valamilyen egyéni vétségnek/bűnnek. Tarnóczy 
Sára anyja alantas céljainak, Kassai Elemér nagybátyja machinációinak, 
Mikes János és Komjáthy Elemér a téves választásnak, Bánfi Dénes Te
leki cselszövésének, Gyulai Pál saját, visszájára fordult vétkének lesz 
az áldozatává. Szegedy-Maszák Mihály mutat rá, hogy a két alapszerep 
közötti átjárhatóság egyirányú, „csak a hősből lehet áldozat, áldozat
ból soha nem lesz hős” (SZEGEDY-MASZÁK 1980. 315). A leglátvá
nyosabb bukás Jókai két (az első Kemény Zord idő című regényének 
György barátjával azonos) regény hőse, Fráter György és Korponayné 
Ghéczy Juliánná nevéhez fűződik. Mindkettő zseniális intellektus és tu
datos cselszövő. A Mohácsot, illetve a Rákóczi-szabadságharcot követő 
zűrzavaros viszonyok között igyekeznek jól boldogulni; kihasználva 
az erkölcsi érték devalválódását, azaz a morális alászállottság állapo
tát, azt saját céljaik hasznára fordítani. Végzetük részben saját machi
nációik következménye (mindkettejük személyiségére a kettősség/ 
kétarcúság jellemző), részben pedig a véletlen, illetve a körülmények 
végzetszerü összjátékának eredménye. A katartikus aláhullás kétségkí
vül Fráter György végzetét jelöli, hiszen a bíboros nem önös érdekből 
(mint Ghéczy Juliánná), hanem Magyarország függetlensége érdekében 
folytat Janus-arcú politikát. Sőtér ezt a fajta tragikumot „a történelmet 
magányosan irányító, megszabó egyéniség tragikumáéval azonosítja 
(SÓTÉR 1979. 143). Ugyancsak ő az, aki - elhatárolva „a Toldi és a 
Toldi estéje realizmusáétól - a Buda halálának fátum meghatározta 
világa és a Kemény-regények végzetszerűsége közé von párhuzamot: 
„.. .hun népe tehetetlenül esik a cselekmény felső szintjén mozgó, nagy, 
irányító egyéniségek intrikáinak, illetve bűneinek áldozatául” (uo.). 
Barta János viszont a szerepek kettős modelláltságára hívja fel a figyel
met Kemény Zord idő című regényében: Martinuzzi és Werbőczi, Ele
mér és Barnabás, Izabella királyné és Dóra között áll fenn ez a sorsképlet- 
analógia. Kemény, de Jókai kései regényeire is jellemző a végzet egye
temes kitérjesztettsége. A hősök sorsa tragikus, függetlenül attól, hogy 
ártatlanok-e, vagy bűnösök, nagy jellemek-e, vagy kisszerűek. Tarnóczy 
Sára épp olyan áldozat, mint a hiú és szeszélyes Pécsi Deborah; Gyulai 
Pált, aki számításból ki végezteti Sennot, éppúgy utoléri sorsa, mint a 
vétlen Kassai Elemért. Jókai A lőcsei fehér asszony című regényében 
az önfeláldozó és hűséges Serédy Zsófia és az önös érdekektől vezérelt, 
áruló Ghéczy Juliánná életét és tetteit egyaránt a hiábavalóság és a ka- 
catlét jelenségévé fokozta le az utókor (BARTA 1985. 23).28

28 A kérdést később bővebben is kifejtjük A mai Jókai-értés változatai című 
fejezetben.
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A vizsgált Jósika-, Kemény- és Jókai-regények megjelenítette törté
nelmi sorsképleteknek/szerepeknek - az egyszeri, illetve a kivételalak
zatok mellett - néhány élesen körvonalazódó modellje rajzolódik ki 
előttünk. Mint kalandlehetőséget főleg a Jósika-regények jelenítik meg 
a történelmet. Ez a horizont a végzet sorsképletét jelenti a Kemény-mű
vekben, míg „nagy alakítását a Jókai-regényekben.

A csehek Magyarországban^ mint Jósika „legsikerültebb” regényét 
tartja számon a recepciótörténet. „Abafi után ez volt a legnépszerűbb 
regénye s méltán, mert azzal együtt a legjobb is. Abafiban szerényebb 
keretben és szerényebb eszközökkel bár, egy lélektanilag finoman alá
festett történetet adott, a Csehekben pedig nagyobb technikával készült 
s ragyogóbb színekben pompázó, érdekesebb mesét” (SZINNYE1 
1915. 10). Wéber Antal ugyancsak az Abafiva\ párhuzamba állítva hatá
rozza meg A csehek Magyarországban kompozícióalkotó sajátosságait: 
„Az Abafi szerkezetének zártságával, megformálásának takarékosságá
val emelkedik Jósika müveinek átlaga fölé, ezt méltányoljuk, amikor 
összes művei közül ennek nyújtjuk a pálmát. Ha azonban azokat a jelleg
zetességeket keressük, amelyek Jósika írásművészetében a legsajátabb 
formában jelentkeznek, s romantikus elbeszélő módszerét a legegyénibb 
módon juttatják kifejezésre: A csehek Magyarországban c. munkájára 
kell felhívnunk a figyelmet. A két regény közötti különbség lényege ab
ban rejlik, hogy az Abafi esetében az író hazafias célkitűzését még csak 
közvetetten, a történelmi műbe ágyazott erkölcsi eszmék (Abafi Olivér 
tökéletesedésének útja) közvetítésével tudta valóra váltani. Ebben a re
gényben viszont, ha meg is található a Jósika munkáira annyira jellemző 
serkentő eszme, a példakép felmutatásának igénye, elsősorban magának 
a kornak, a kor nevezetes vagy középszerű embereinek nagyszabású raj
zát láthatjuk. Míg az Abafi történelmi jelenet-^ csehek Magyarország
ban történelmi körkép akar lenni...” (WÉBER 1959. 152).

Imre László is Jósika legsikerültebb regényének tartja A csehek 
Magyarországban-^ amelynek „cselekménye ugyan sok vadroman
tikus sablont tartalmaz, viszont a Menny és föld című fejezet elején 
antiromantikus szerzői fejtegetés áll” (IMRE 1996. 74). Az író által 
„korszerű”-nek (JÓSIKA 1909. II. 144-148) vélt reflexió elsősorban 
a romantikus álmokat és túlzásokat tagadja. Az ehhez hasonlatos elbe
szélői reflexiók, valamint előszavai és toldalékai az írói tudatosság je
lenlétét bizonyítják alkotói törekvéseiben. A csehek Magyarországban 
első kiadásához fűzött előszava szinte felvázolja a történelmi regény 
aktuális jelentéseit, és feltérképezi hőstípusainak mibenlétét. „Ha az ol
vasó, könyvemet átolvasván mondja: hét évet éltem Mátyás korában, 
láttam azt a tróntól a kunyhóig, fényében és borzadalmaiban: munkám 
céljához közelített” (uo. 247). Azaz meggyőződése szerint - mai termi
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nológiával helyettesítve a XIX. század elejének fogalomkészletét - a 
történelmi regény valamely kiválasztott korszak ellentétes viszonyai
nak költői eszközökkel való megjelenítése. „Nyilatkozik e regényben: 
a hajdani lovagi szellem megszemélyesítve, Komoróczitól vétkes elfa- 
jultságában s túlságaiban; Elemértől nemes fellengésében, Mátyás ki
rálytól tökélyében. Látjuk ugyanazon család sarjadékit a körülmények 
s nevelés befolyása által egymástól egészen különböző lényekké ala
kulni; s így azoknak hatását kedélyre s lelkületre” (uo.). Zokoli Mihály 
sorsában tényleg felismerhetők a nevelődési folyamat bizonyos elemei, 
ugyanakkor ez különbözik is attól a lélektani átalakulástól, ami Abafi 
útját meghatározza, hiszen az ö életében nem az átalakulás, a kívánatos 
érték lelki felépítődése játszik fontos szerepet, hanem a kényszerű sze
repcsere, amely a már meglévő - és mások által kétségbe vont - morá
lis kiválóság megörzésének/megvédésének célját szolgálja. Giskra re
génybeli világát a rablóromantika külföldi irodalmi mintái alapján építi 
fel, azonban ez a Mátyás-korról alkotott történelmi freskó-regényben - 
nemcsak a forrásokra történő jegyzetbeli hivatkozások által, de a korról 
szóló történelmi ismereteket mozgósító konstruktív olvasói hozzáállás 
révén is - a hitelesség erejével hat: az oligarchák harca fémjelezte kor 
ábrázolásában nem tűnik kívülről beerőltetett, csak az izgalmasságot 
növelő cselekménymozzanatnak.

A Hunyadiak kora a XIX. század irodalmának legfrekventáltabb tör
ténelmi témája, ami a korszak egyediségével, politikai jelentőségével, 
társadalomtörténeti példázatosságával és morális emelkedettségével 
magyarázható. Elsősorban emblematikus szellemi nagysága képezi azt 
a jelentést, amely a felvilágosodás irodalmától (például Bessenyei és 
Szentjóbi Szabó László drámaírása29) a XIX. század utolsó évtizedéig 
(Jókai és Mikszáth regényei30) hat irodalmunkban. Viszont a Jósika ál
tal megrajzolt Mátyás-portré már nagyban különbözik attól a klasszi
cista ízlés fémjelezte uralkodó eszménytől, amely azt az élettől elvont 
tökéletesség szintjein láttatja. Noha Jósika is a tökély (Lásd JÓSIKA 
1909. II. 247) fogalmával kapcsolja össze uralkodói kvalitásait, ugyan
akkor Mátyás királyt emberi/férfiúi szerepeiben láttatja, s e szerepek
nek - mint a regény valamennyi szereplője esetében - a kaland jelenti 
adekvát megnyilatkozási formáját. A kaland mint életforma Jósika re
gényeiben kettős meghatározottságú: egyrészt szerelmi kalandot jelent, 

29 BESSENYEI György 1772. Hunyadi László tragédiája. Bécs; SZENTJÓBI 
SZABÓ László 1792. Mátyás király... Buda

30 Jókai Mór Fráter György című regényében is a Mátyás-kor jelenik meg mint 
a diadalmas Magyarország képe a Mohács utáni jelennel szemben. Mikszáth 
regényei A kis prímás (1891) és A szelistyei asszonyok (1901).
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másrészt lovagi (harci/vitézi) megmérettetést. Mindkét kalandlehető
ségnek a próbatélel jelenti legfontosabb mozzanatát: hűség- és erény
próbát jelent egyrészről, bátorságpróbát a másik szinten. A csehek Ma
gyarországban valamennyi fontos szereplője átesik ezen a megmérette
tésen, s a romantikus kétszintesség törvényeinek megfelelően jókká és 
rosszakká minősülnek. Jósika még nem ismeri a lélektanilag összetett, 
vagy kettős személyiség fogalmát, mint amilyen Kemény, vagy a ké
sei Jókai regényírásában előfordul, s történelmi horizontjából kiesik a 
fátum, a véletlen, a körülmények kényszerítő ereje (mint például, ami 
Keménynél Gyulai Pál vagy Mikes János tragédiájában közreműkö
dik). A szereplők sorsa épp ezért csakis hovatartozásuktól, belső meg
győződéseiktől, domináns (,jó-rossz”) jellemvonásuktól, bátorságuk 
és állhatatosságuk mértékétől függ, s nem a történelmi téridő nyújtotta 
lehetőségektől. Épp ezért A csehek Magyarországban című regényében 
egyetlen szereplő sorsában sem játszik szerepet a tragikum, hiszen a jók 
elnyerik jutalmukat, míg a bűnösök természetszerű sorsa az elbukás. 
Ez azonban - sajátos vonásként - nem jelent számukra személyiség
formáló tanulságot, igazi bűnhődést. Komoróczi ugyan megszégyenül 
Zokolival szemben, s a kiváló uralkodó irányította „rend országában” 
személyét megvetés övezi, de életét továbbra is a bajkereső háborús
kodás határozza meg. „O kedve s kénye szerint cserélt helyet s vezért; 
pihent vagy bajt vívott, s így azon nemét a függetlenségnek makacsul 
követé, mely a Mátyás kormánya alatt igen is szoros korlátok közé 
volt szorítva, s rend s törvény által féken tartva” (uo. 245). A regény az 
ő dzsidára tűzött feje - feltehetően katartikusnak szánt - látványával 
zárul, de hatása sokkalta inkább az irónia, mintsem a példázat hatás
rendszerét mozgósítja. Mai olvasásunk során annak a végsőkig ironikus 
jelenetnek az előképét azonosítjuk benne, amely Jókai A lőcsei fehér 
asszony című művének analóg hatású epizódja: a már kétségek között 
gyötrődő, talaját vesztett Juliánná pillantja meg így az ugyancsak örö
kös bajkereső Czelder Orbán (Juliánná egykori imádója) bólingató, 
karóra tűzött fejét Kassa kapujában. Reá mondja Jókai mesélője, hogy 
olyan ember, aki „előbb-utóbb elszalad a fejétől” (JÓKAI 1974. 359); 
Komoróczi Péterre is ez a „sorsképlet” jellemző. „Életemet elveheted, 
király úr, - mond büszkén - nem adhatod! az az enyém!” - utasítja 
vissza a király szánalmát és nagylelkűségét („vedd életedet [...] mely 
ezután a miénk” [uo. 242]) miután alulmarad a párviadalban.

A kaland mint szereplehetőség Mátyás király számára is elsősorban 
szerelmi és lovagi kalandot jelent: titkos házasságot a cseh Bretislaw 
lányával, Izabellával, hadakozást Giskrával és a rablólovagokkal, üt
közetek és párviadalok sorát. A bölcs, mértéktartó (például nem en
gedi a megvádolt Zokolit kínpadra vetni, s meghagyja a lelepleződött 
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Komoróczi életét) uralkodó és romantikus szerelmes lovag arcképe 
mögött természetszerűleg háttérbe szorulnak a magánember, Mátyás 
király életének tragikus vonásai.

A három központi szerep, Mátyásé, Zokolié és Komoróczié közül a 
legemelkedettebb természetesen a király szerepe. A hőskultusz nyomait 
Zokoli sorsképlete veti fel (ugyanakkor ö a legidealizáltabb és ezért a 
leghiteltelenebb szereplő), míg a rablólovag a legösszetettebb és - pa
radox módon - a legtöbb történelmileg hiteles összefüggést felmutató 
figura a regényben. A női szereplők számára a próbatétel természete
sen hűség- és erénypróbát jelent. Alakjuk megformálásához szinte ki
vétel nélkül az Ivanhoe és nem a magyar történelem utánképzett kor
szaka szolgált alapul. Noha a Scott-hatást monográfusai közül többen 
(Ferenczi Zoltán, Zsigmond Ferenc) párhuzamokkal (A csehek Ma
gyarországban esetében: Ivanhoe-Zokoli, Front de Boeuf-Komoróczi, 
Rebeka-Aminha, Rowena-Serena) igazolják, mások (például Szinnyei 
Ferenc) ezeket az összefüggéseket esetlegesnek és többirányúnak vélik: 
„Jósikára Scott-tal egyidejűleg hatott sok más író is, s ezt nem szabad 
szem elől tévesztenünk. Scott hatását nem mondhatjuk túlnyomónak s 
a francia romantikusokénál erősebbnek, tehát, ha Jósikát Scott követő
jének mondjuk, ezt csak igen nagy általánosságban tehetjük s mindig 
annak elismrésével, hogy bajos pontosan megállapítani, hogy mi nála 
az egyenes Scott-hatás s mit kapott a Scott-követők közvetítésével” 
(SZINNYEI 1915. 109). Imre László szerint: „Az, hogy a Jósika- és 
Jókai-regényeken nevelődő magyar olvasóközönség egyúttal V. Hugo, 
Dickens, W. Scott rajongója is, nem azt jelenti, hogy valamiféle mecha
nikus megfeleltetés volna lehetséges a magyar regényírók és nyugat
európai ihletőik között. Thibaudet közmondásossá vált megállapítása 
szerint: egy műfaj törvényeivel összhangban alkotni annyit tesz, mint 
kitágítani ennek a műfajnak a kereteit” (IMRE 1996. 39). A magyar 
regény kezdeteit vizsgáló Wéber Walter Scott hatását Jósikára, s általa a 
magyar történelmi regény alakulására a művészi kompozíció megalko
tása szempontjából tartja lényegesnek. „A Scott-regények középszerű 
hőse, aki sorsánál fogva mindkét oldal [a történelmet irányító erők és 
a széles néprétegek - B. E. megjegyzése] cselekedeteibe betekintést 
nyerhet, lényegében, szerepét tekintve, a művészi sűrítés segítségével a 
»fent« és »lent« szükségszerű kapcsolatát valósítja meg. Hatalmas táv
latokat nyit ez a művészi eljárás az európai történelmi regényben egy- 
egy egész történelmi korszak lényegi, össztársadalmi mozgatóerőinek 
megrajzolására...” (WÉBER 1959. 144).

A történelmi regény esztétikailag szuverén világának megalkotásá
ban nagyon fontos szerep jut a környezetleírásnak, a históriai atmosz
féra megteremtésének. Ezt a teret Jósika (majd Kemény és többször 
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Jókai is) Erdély világában találta meg. Zordon-vadregényes tájainak 
megrajzolása nemcsak a ritterrománok cselekményterére emlékeztet, a 
titok, a homály hatását fokozza, de azzal a románcos természetképpel 
is összefügg, amely majd Jókai regényeiben (például Szegény gazda
gok [1861], A kőszívű ember fiai) a „cselekvő erő” szerepét veszi fel. 
Ez ugyanakkor csak nyomaiban őrzi az eposzregény transzcendens vi
lágképét, s a műfaj romantikus alapelveknek való alárendelését jelenti. 
Ugyanez a transzformáció figyelhető meg a bajvívás ábrázolásában is. 
A lovagi torna és párbaj (az Ivanhoe és A csehek Magyarországban ana
lóg részleteire gondolhatunk) ugyanis nem a mitikus hősök összecsapá
sát jelenti, hanem a vitézség (az erkölcsi értelemben vett virtus) próbá
ját. A leglényegesebb különbség az ellenfelek eltérő jellemkvalitásai
ban figyelhető meg. Amíg az Iliász héroszai és reá épülő Jókai-románc, 
A kőszívű ember fiai bajvívói egyaránt kiváló jellemek, nagy formátumú 
hősök, csak a sors állítja őket ellentétes oldalra (például Palvicz Ottó 
nemeslelkűségének és katonai kiválóságának is számos bizonyítékát 
ismerjük meg), addig Zokoli Mihály és Komoróczi összecsapásában 
ez utóbbi messzemenően alacsonyabb rendű mind vitézi, mind erköl
csi értelemben. Bukása is kisszerű: Zokoli megszégyenítő mód rálép 
a mellére. Egy ilyen gesztus elképzelhetetlen a haldoklásában, legyő- 
zöttségében is hősi (és nagyra becsült) eposzi ellenféllel szemben. Sőt, 
a héroszi párviadal résztvevői nem is képesek diadalmaskodni egymás 
felett: az egyenrangú küzdelem végkimenetelének a gondviselés szab 
irányt (például Baradlay Richárd életben maradása is a szerencse függ
vénye, s nem Palvicz Ottó gyengébb küzdökészségének eredménye).

Míg zzAbafi a nemzeti érték (öntudat)/a befogadására kész (öntuda
tos) ember létrejöttének, illetve nevelődésének regénye, A csehek Ma
gyarországban a történelem egyéni/közösségi nagy példáinak művészi 
eszközökkel történő megjelenítése. Tehát mindkettő a dicsőségesnek 
vélt múltba transzponálja a jelen identifikációs kérdéseire adható vá
laszokat, ugyanakkor a történelemről szóló beszéd eltérő változatait 
képviseli. Tehát elsősorban nem minőségi, hanem beszédmódbeli kü
lönbség érzékelhető a két mű között. Hites Sándor ezt a komparatív 
viszonyrendszert a Waverley-xz is kiterjeszti: „Az Abafiban a jellem 
átalakulása áll az események és az elbeszélő érdeklődésének közép
pontjában, míg a Waverley-bzn a hős egyénisége feloldódik azokban a 
történeti perspektívákban, melyeket mintegy közvetítőként megjelenít” 
(HITES 2007. 144).

Mind Kemény Zsigmond, mind Jókai Mór regényírása belső ala
kulástendenciáiban is tükrözi azokat a nagyarányú változásokat, ame
lyek a magyar regény 1836-tól kezdődő emancipálódása során a század 
közepéig végbementek. A Walter Scott-hatás evidenciái mellett ezek a 
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művek a történelmi regény egyed ítéséröl, „nemzetivé válásáéról ta
núskodnak: „A történelmi regény »nemzeti«-vé válásának folyama
ta, melynek végpontja Jókai és Kemény már teljesen autonóm, mert 
az európai normáktól jócskán elütő regénytípusa, természetesen nem 
magyar sajátosság. A műfajok országhatárokat átlépő terjedésének, 
terjeszkedésének jellegzetes mechanizmusa ez” (IMRE 1996. 139). A 
Zmegac-elmélet (ZMEGAC 1987) ugyancsak arról szól, hogy „a társa
dalmi fejlődés ugyanazon fokain az anyagi és a szellemi kultúra jelen
ségei egységesek és állandóak, függetlenül a külső idörendiségtől és a 
földrajzi kiterjedés körzetétől” (ZSIRMUNSZKIJ 1981. 22). Ez annyit 
kell jelentsen, hogy az autonóm Kemény-, Eötvös- vagy Jókai-regény 
korántsem (csak) külföldi hatás nyomán, hanem a magyar irodalom ön
fejlődése által jött létre.

Eötvös József A karthausi (1839) után már nem alkalmazza a világ
ról szóló beszéd románcos eljárásait műveiben: A falu jegyzője irány-, 
A Magyarország 1514-ben történelembölcseleti regény, amely épp az 
intellektuális prózai műfajokkal való diskurzusa révén különbözik el az 
eposzitól. Jókai már az ötvenes években íródott regényében, az Erdély 
aranykorában jelzi a heroikus világszemlélet alkonyát, míg A kőszívű 
ember fiai megjelenését követően művei a dezillúzió jegyében fogan
nak. Kemény Zsigmond életműve a románc és regény kettősségét mu
tatja. Történelmi jellegű művei (Gyulai Pál, Özvegy és leánya, A rajon
gók, Zord idő) a második réteget alkotják: szerepregények. Az általuk 
megjelenített világ fatalisztikus erők szövevénye; az így determinált 
élet hiányában van a hérosziság lehetőségeinek. A történelmi idő ezért 
a végzet formációit jelenti a regényhősök életében. Munkámban ezeket 
a sorsképleteket vizsgálom.31

31 Az Özvegy és leánya tipológiailag egyedi változatot jelent: a különböző 
sorsvariációk mellett a műfaji összefüggések olyan bonyolult hálózatát veti 
fel, amely egyszerre teszi lehetővé - az eposzregényen kívül - valamennyi 
műfajváltozatba való besorolhatóságát és azoktól való elkülönítését. Értel
mezésének ezért külön fejezetet szentelek.

A Kemény-regényeket tér- és időszerkezet, nézőpont és elbeszélői 
helyzet, valamint a cselekmény fölépítése alapján vizsgáló Szegedy- 
Maszák Mihály szerint az író ebben a művében „enciklopédikus vagy 
legalábbis átfogó kifejezésformára törekedett” (SZEGEDY-MASZÁK 
1989. 97). Épp ezért különböző műnemek és műfajok változatos 
együtthatásából teremt regénykompozíciót. Ez a fajta többnyelvűség 
számunkra nemcsak a műalkotásra vonatkozó „művészi kérdések” (uo. 
98) (például az idő folyamatosságát megbontó, a nézőpontokat váltó, 
vagy a cselekmény kibontását vágásokkal megszakító szerkesztésmód 
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alkalmazása) összefogását jelenti, de a történelmi „szövevény” alkotta/ 
kimérte szerepek váltakozását, e szerepekről való beszéd (értelmezés) 
többféle lehetőségét.

A megjelenített történelmi korszak, a XVI. század végi Erdély vi
lága történelemalakító, és hétköznapi hősei számára is több, pontosab
ban három szerepvariáns megélhetőségét jelenti. Egyrészt fennállnak 
a társadalomtörténeti realitások nyújtotta valóságos szerepek (Bátho
ry István lengyel király; Báthory Zsigmond Erdély fejedelme; Bátho
ry Boldizsár, a fejedelem rokona és ellenfele; Gyulai Pál, a fejedelem 
tanácsosa; Alfonso jezsuita szerzetes, a fejedelem gyóntatója; Senno 
színtársulat-vezető; Gergely deák, a fejedelem titkára etc.). Báthory 
Zsigmond és Gyulai alakja mellett számos mellékszereplő alakja hite
les, azaz a történelmi krónikák által jegyzett szerep. A történelmi hitel
teremtés művészi szempontjai közé azonban az az eljárásmód tartozik, 
amellyel Kemény a „középszerű” (Walter Scott-i elv!) hős sorsa révén 
világít meg történelmi összefüggéseket, jelentéktelen eseményekhez, 
szerepekhez fűz meghatározó következményeket, illetve néhány je
lentéktelen adatot bővít jelentésalkotó fikcióvá. Báthory István erdélyi 
fejedelem, majd lengyel király személye (látszólag) háttérmozzanat: 
a történelmi szituáció megrajzolásában, az események elindításában 
van szerepe. Ez azonban csak a reális szereplehetőségek szintjén van 
így. Báthory István alakja köré a szekunder jelentéslehetöségek egész 
sorozata fonódik. Egyrészt Gyulaival folytatott képzőművészeti vitája 
(a képnézési jelenet!) során előrevetíti az események végkimenetelét: 
lefolyásuk a jóslat kibontását, levezetését, a beteljesüléshez vezető utat 
jelöli. Azaz, mielőtt még beindult volna a cselekmény, a befogadó már 
ismeri a befejezést, hiszen nem is a történések elbeszélésén, hanem ösz- 
szefüggéseik megvilágításán van a fő hangsúly. Ezért számunkra a re
gényt szervező háttérműfajok és beszédformák (mint ez esetben a kép
zőművészeti előadás) nemcsak az enciklopédikusság igényét, hanem a 
szerepek értelmezhetőségét is szolgáják. Ez esetben ugyanis a művészi 
kifejezésről és többletjelentésről (hiszen az olasz mester festménye Bá
thory Zsigmond jellemének patologikus vonásait fejezi ki) szóló beszéd 
váltja ki azt a cselekménymozzanatot (a gyűrűre tett esküt), amely vi
szont Gyulai további sorsát determinálja.

Gyulai Pál jelentősége a történelemben nem volt regénybeli szere
péhez mérhető nagyságú. A XVI. század végi Erdély zűrzavaros, ha
talmi villongások terhelte világában a Báthory Boldizsár ellen tervezett 
gyilkosság bűnbakjaként lelte halálát. Nagyon is szokványos története 
azonban alkalmas arra, hogy a művészi hitelesség erejével modellálja 
a korabeli sorsképletek fátumszerű befolyásoltságát. Gyulai bukását 
ugyanis nem elsősorban tragikus vétsége (megöleti Sennót a börtönben), 
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hanem a véletlenek, a körülmények összjátéka, az igazi alternatívák nél
küli választás csapdája, illetve a lelki kényszerhelyzetek okozzák. Vé
letlen, hogy Báthory Zsigmond arcképének megtekintése után Báthory 
István fogadalomtételre szólítja fel (védelmezni fogja utódját, Báthory 
Zsigmondot), kényszerű körülmény, hogy a titkos tanács általa tudatja a 
Boldizsár elleni határozatot a fejedelemmel, ami - és a hozzá véletlen
szerűen kapcsolódó motívumok - kényszerképzetek sorozatát ébreszti 
benne: meg kell védenie Zsigmondot Boldizsár bosszújától. Véletlen 
Senno elfogatása (mert a színházi előadás alkalmával fejedelemnek ki
járó üdvözléssel fogadta Boldizsárt), ami aztán sajátos módon kapcso
lódik össze a politikai villongásokkal, s a tragikus választás helyzetébe 
kényszeríti Gyulait. A választás valójában nem azon lehetőségek között 
áll fenn, hogy életben hagyja-e Sennót, vagy felhasználja a cselszövés
ben (mert ha Boldizsár bármilyen lépésre szánja el magát kiszabadítá
sa érdekében, vétséget követ el, és eltávolítható), hanem a bűn hatalma 
vagy a humánum szabadsága szolgálatába állítja-e intellektusát. Olvas
mányai (például Svetonius) nyomán többször is politikai fejtegetésekbe 
(szónoklat, esszé; filozófiai traktátus!) kezd, amelyeknek rendszerint 
végkifejletet megidéző tanulsága/jelentése van: „A múlt idők följegyzett 
viszonyait - mint egy kiásott csonka szobort a művész keze - kiegészíti 
az élénk képzelődés. Csodálatos, kegyencünk előtt áll a Caesarok korsza
kának sötét szelleme, több arccal, mint a kelet-indiai királybálványoké. 
Csodálatos, e látvány arcai oly udvariak vonalaiból vannak összeállítva, 
kiket Sveton és a világvélemény megbélyegzett. Száz ajak mozog alig 
hallható nesszel, mindenik egy eszme által menti magát, mindenik a sors 
zsarnok törvényeiről szól, melyek, midőn a viszonyok hatalmánál fogva 
megszüntetik akaratszabadságukat, eltörlik a tulajdonlást és bűnsúlyt. 
[...] [A]z erényt az aljasságtól csupán körülmények választják el” (KE
MÉNY 1967. I./l. 159). Gyulai sorsa is az „akaratnélküli” helyzetek ré
vén pecsételődik meg. Sorsa tragikumát nemcsak az a felismerés növeli, 
hogy bűnt követett el (a tiszta humánum és művészi szabadság jegyé
ben szeretett volna élni, pályájának mégis a törvénytelenség szabott más 
irányt: „a Caesarok sötét világáéban maga is aljas cselszövővé degra
dálódott!), hanem az életáldozat hiábavalósága is. A fejedelemmel való 
tárgyalása alkalmával ugyanis rádöbben, szégyenteljes „életét áldozni 
[...] oly elvért, tudniillik a fönnálló hatalom védelméért, melynek bí
borpalástját egy hígeszű lény harlekin foltokkal tarkázza...” (KEMÉNY 
1967. I./2. 330-331). (Tragikumának természete - ha haloványan is -, 
de Bánk bán tragikus választását és bűnhődését idézi: a fennálló rend 
védelmezője törvénytelenségek sorozatát indította el.)

A reális hivatali és a végzet jelölte kényszerű szerepeknek egy har
madik variációja is létrejön, és meghatározza az egyes sorsok alakulá
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sát. Ezek választott és megformált szerepek. Legfontosabb jellemzőjük 
a kettősség, az alakváltás, az álság. Szinte valamennyi regényhősről ki
derül, hogy álarcot visel. Báthory Zsigmond személyisége kóros voná
sokat rejt magában; Gyulai a harlekin-arc jelenségével azonosítja, míg 
az elbeszélői jellemzés szerint: „Zsigmond fejedelem arcáról, szavai
ból, cselekedeteiből is a szerep s önámítás sűrű fátyolán kell sugározni 
a meg nem hamisított valónak” (uo. 302). Szegedy-Maszák e szerepek 
ellentmondásosságában látja az egyéni sorstragédiák forrását: „Gyulai 
Pál államférfi (azaz Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem kegyence) és 
költő-tudós (azaz független személyiség); Márkházy a fejedelem pa
lotájának őre és török ügynök; Alfonso Báthory Zsigmond gyóntatója, 
Habsburg ügynök és kolduló barát; Eleonóra a fejedelem olasz színtár
sulatát vezető Senno felesége, később Tiefenbach grófné néven Báthory 
Zsigmond szeretője, majd Anna testvérként egy zárda főnöke; Gergely 
diák az általa elmozdított Gyulai utódaként a fejedelem kegyence és 
egyszersmind török ügynök. Gyulai Pál a fejedelem kiszolgáltatottja, 
a fejedelmet Eleonóra csavarja az ujja köré, ő Alfonsótól kapja az uta
sításokat, aki viszont tudta nélkül Gergely diák ellenőrzése alatt áll. A 
szerepek egymásba csúsztatása olyan világ jelölésére szolgál, amely
ben teljes a manipuláltság, az emberek elidegenített törvények puszta 
eszközei” (SZEGEDY-MASZÁK 1980. 290-291).

Értelmezésünk szerint e szerepkettösség azonban csak Gyulai én
jében okoz tragikus meghasonlottságot: a többiek morális-intellektuá
lis értékszintje e felismerési küszöb alatt van. Vagy tevékeny alkotó 
részei (intrikusai) e gépezetnek, vagy nem képesek átlátni működési 
mechanizmusát. Gyulai tragédiájának alapja egyfajta hamleti értelem
ben vett akaratgyengeség is, ami a világra való szellemi (és nem cselek
vő) ráhangoltságából fakad. Erről tanúskodnak magánbeszédei, illetve 
naplójegyzetei, amelyeknek ismétlődő (kulcs)mondata: „Tenni kell...” 
Kezdetben a hárítás, az elodázás jelentését sugallja, míg előfordulásá
nak gyakoriságával egyre vészterhesebbé válik kicsengése: a tragédia 
elkerülhetetlenségét jelzi. A kegyenc szellemi orientáltsága művészi 
hajlamot jelöl, ami a dolgokat felnagyító érzékenységgel kapcsolódik 
össze. Lelki szemei előtt sokkal nagyobbnak tűnik a fejedelemre lesel
kedő veszély, mint amilyen az valójában, eltúlozza Boldizsár és pártja 
jelentőségét, fanatikusan ragaszkodik Báthorynak tett fogadalmához, 
miközben a körülmények véletlen összjátékában, illetve az intrikusok 
machinációiban nem találja magát.

A már említett képzőművészeti esszé, a politikai jellemrajz, a ma
gánbeszéd és a napló beszédformái mellett más irodalmi műfajok és 
művészeti alakzatok is kompozícióalkotó eljárásként működnek a 
regényben. Sofronia például a tükör előtt önarcképét formázza meg, 
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Sennónak a börtönben látomásai vannak, Gyulainak küldött üzenetei 
a példázat és a parabola eszköztárát mozgósítják. Emellett a magán- 
és hivatalos levél több változata is előfordul, amelyek többnyire val
lomás-, illetve helyzetrajz értékűek. A regény központi szervezőéi ve 
azonban a színjáték műfaja.

Kemény a történeti forrásokban32 talált utalásokat arra vonatkozóan, 
hogy Báthory reneszánsz udvartartása itáliai színészeket is alkalmazott. 
Ebből a néhány adatból hívta elő a fejedelem olasz színtársulatának fik
tív képét, ami szekunder szinten a korabeli életviszonyok, a történelmi 
tér színjátékszerűségének jelentését erősíti. A színtársulat szereplőinek, 
kapcsolatainak és a velük történteknek bemutatását az egyébként mindig 
jelen levő, a történetet kommentáló és az elbeszélést reflexív igénnyel 
követő elbeszélő párbeszédes formában véli adekvátnak: „Mi ezután 
következik, azt célszerűnek gondoltuk drámai alakba öltöztetni” (KE
MÉNY 1967.1./l. 111). Az elbeszélést megtörő jelenetek így válnak ket
tős értékűvé: egyrészt a társulat tevékenységét reprezentálják, másrészt a 
XVI. századi Erdély misztérium jellegű terét hívják életre. Sőtér szerint: 
„Kemény a történelmi környezettel, a korfestéssel, a hiteles források
ra támaszkodó múltelevenítéssel valamely autonóm közeget, valóságos 
színpadot teremt, mely az ő világnézetét, sajátos történelemfelfogását 
tükrözi, s alkalmat ad az alakjai kifejezte tragikumnak helyzetekben, 
sorsokban való lejátszására, kibontására” (SÖTÉR 1979. 174).

32 A regényhez írt bevezetőjében Barta János a források legfontosabbika
ként Bethlen Farkas históriáját (Wogfgang de Bethlen História de rebus 
Transylvanicis) azonosítja (BARTA 1967. 60).

33 „A korábban írt regényei vagy befejezetlenek, vagy hiányosan hagyomá- 
nyozódtak az utókorra, ezért találgatásokra kényszerül az, ki elemzésükre 
vállalkozik” (SZEGEDY-MASZÁK 1989. 97).

A művészi formáknak ily módon történő szerepeltetése jobbára 
szervesen illeszkedik az elbeszélés menetébe, tágabb értelemben (a 
„művészi eljárás”, illetve a „forma mint művészi tett” fogalomkörében) 
művészregény-aspektusokat is mozgósít. Emellett az elbeszélői helyzet 
és nézőpont váltását teszi lehetővé a harmadik személyű narráció folya
matában. A színjáték, illetve a színjátékszerű betétek lepergése során 
az elbeszélő éppúgy nézői-befogadói helyzetben van, mint az olvasó. 
A különböző magánbeszédek és belső beszédek (Gyulai vívódásai), 
illetve fantáziaképek (Senno víziói) létrejötte során pedig hangváltás, 
szerepcsere történik, mint ahogy a napló- és levélrészeknek is csak köz
vetítője az elbeszélő. E rendhagyó sajátosságoknak köszönhetően - a 
XIX. század első felében - szinte hagyomány nélküli, komplex vállal
kozás Kemény Zsigmond első megjelent (és teljes33) regénye.
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A tragikumkérdés Kemény utolsó előtti és - egybehangzó véle
mények (Németh László, Németh G. Béla, Szegedy-Maszák Mihály) 
szerint - „legjobb” regényének legfontosabb kérdése. „Utánképzett” 
világában, a művészileg megjelenített XVII. századi téridő (I. Rákó
czi György fejedelemségének ideje) jelentette feltételek között szinte 
valamennyi szereplő sorsa „válságmodell” (BÉNYEI P. 1999. 442). El
sősorban szellemi, azaz önértelmezői szinteken következik be tragikus 
összeomlásuk, ugyanakkor egyetlen központi, manifesztatív jellegű 
tragédia, a Kassai Elemér halálával végződő balázsfalvi mészárlás felé 
bonyolódik sorsuk. A szereplők (az Elemér sorsát körülölelő viszony
rendszerek) ugyanis a morális értelemben vett alávalóságtól az eszmé
nyekkel való meghasonlottságig, illetve a kimunkált cselszövéstől az 
öntudatlan tévedésig hozzák létre azokat a „vétségeket”, amelyek végül 
is a tragédiát előidézik, „...a múlt esztétikailag utánképzett világa az in
dividuum és a személy mindenkori létbe és világba vetettségének mo
dulálására, egy sajátos válságszituáció értelmezésére válik alkalmas
sá” (uo. 445). Az idézett Bényei Péter azonban A rajongók értelmezése 
során nem látja igazoltnak sem a mű tragikumának fátumszerü, sem a 
fennálló rend elleni vétséggel magyarázható változatát: „Nem konst- 
ruálódik meg egyértelműen ilyen jellegű világkép sem az esztétikailag 
utánképzett világ egészére vonatkozóan, sem a különböző egyéni világ
értésekben. [...] A végzet fogalma ugyanis, bár több önértelmezés és az 
elbeszélő nyelvi evidenciájává is válik, bármilyen nézőpontból hangzik 
is el, mindig behelyettesíthetővé válik a keresztényi gondviselés fogal
mával. [...] Egy másik kifogás a végzetszerű felfogással szemben, hogy 
a tragédiát elszenvedő hősök mindegyikének az önértelmezése tartal
maz olyan elemet, illetve mindegyikük elkövet olyan tettet, mely hoz
zájárul a tragikus eseményhez: az ártatlanokra kérlelhetetlenül lecsapó 
sors élménye mint eredendő tragikus léttapasztalat tehát ezért sem lehet 
kizárólagosan jellemző a regény világára” (uo. 458). Bényei szerint - 
noha kifejti, hogy „szinte valamennyi főbb szereplő később valamilyen 
szempontból hibásnak bizonyuló önértése és ezen alapuló tette, »vét
ke« szükséges ugyanis ahhoz, hogy a tragédia bekövetkezhessék” - 
a „morális alapú” tragikummal sem azonosítható a regény hőseinek bu
kása, hiszen „ezek a vétségek nem minden esetben konkrét tettek, és 
morálisan a legtöbb esetben nem ítélhetők meg: mindegyik mögött egy 
szuverén személyiség világlátása és önértelmezése áll, s legtöbb eset
ben csak maga a tragédia világít rá azok tévességére. Kérdéses az is, 
hogy ki tragikus hős és milyen értelemben? Egy bizonyos logika alap
ján mindenki annak nevezhető, aki valamilyen szinten hozzájárult az 
eseményhez és elszenvedte azt, más nézőpontból viszont senki, hiszen 
nincs közvetlen bűn-bűnhödést kiváltó okozati összefüggés a tettek és 

119



a bűnök között. Halála révén leginkább Elemér áll legközelebb ehhez a 
lehetséges szerepkörhöz, de tragédiájához mások tévedései is kellettek 
(sőt, elsősorban azok okozzák), ezért halálát is inkább áldozatként, mint 
bünhödésként értelmezhetjük” (uo. 459). „Az ártatlanokra kérlelhetetle
nül lecsapó sors élménye, mint eredendő tragikus léttapaszalat ugyan
úgy nem vetíthető rá a regény történéseire, mint az egyén felelősségét 
sulykoló vétség-tragédia” - állapítja meg Bényei Péter a regényről alko
tott tragikumfelfogásokat vizsgálva, egyúttal A rajongók tragikumának 
képletszerű értelmezését is kétségbe vonva (BÉNYEI P. 2007. 363).

Mielőtt felvázolnánk és értelmeznénk a tragikum lényegére adott 
és adható válaszokat, egy, az egész Kemény-opust belsőleg megvilágí
tó jelenségre is utalnunk kell. Szegedy-Maszák Mihály a Tragikum és 
irónia Kemény Zsigmond történetszemléletében című tanulmányában 
(SZEGEDY-MASZÁK 1995a. 131-132) e tragikumfelfogás „ironikus 
összefüggéseire” irányítja a figyelmet, amely véleményünk szerint na
gyon fontos mozzanat A rajongók hősei szerepének értelmezésében: 
„Ha általánosságban akarunk megfogalmazni föltevést, körülbelül azt 
mondhatjuk, Kemény műveiben az irónia s a tragikum gyakran vallási 
vagy politikai elmélet és gyakorlat ellentmondásának a következmé
nye” (uo. 133).

A más típusú tragikumértelmezések kizárását követően Bényei a 
regény hőseinek létkatasztrófáját illetően egy, a hegeli-lukácsi világ- 
modellre visszavezethető magyarázatot ad. Ezek szerint: „Az úgyne
vezett valóságos életvilágból, a mindennapiság realitásából és az erre 
épülő egyéni értékrendszerből kiszakadt a létezés, a világ, a személy 
magasabbrendüségének tételezettsége és a transzcendencia realitása. 
A rajongók tragikumának lényege, hogy ez a szakadás a külső és a léte
zés metafizikai meghatározottsága között eredeti formájában már hely
reáll íthatatlan” (BENYE1 P. 1999. 460). E megállapítás igazságértékét 
egyáltalán nem vonom kétségbe, ugyanakkor nem tartom teljesnek. A 
kiemelt életvilágok tragikus összeomlására vonatkozóan általános ma
gyarázatnak tűnik (a hegeli-lukácsi regényértés alapján szinte minden 
romantikus regény tragikuma megfelel ennek a formának), s egyáltalán 
nem ad feleletet Elemér tragédiájának specifikumára. Ha abból indu
lunk ki, hogy sorsa végzetét több szereplő világlátásának csődje (Kas
sai bosszúról szőtt elképzelései, Pécsi babonás létszemlélete, Deborah 
kétszínűsége, Laczkó árulása etc.) és saját önfeladó magatartása okoz
za, alig tér el értelmezésünk attól a sémától, mely személyiségének fel- 
őrlődését az ellentétes erők közötti hánykódás, az egymásnak feszülő 
érdekek alkotta útvesztő tényével magyarázza. Közelebb kerülünk az 
igazsághoz, ha ezeket a szereplőket már nem egy, a megbomlott egység 
visszaállítását célzó egyenes vonalú úton (mint az eposzregényben), 
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hanem bonyolult összefüggések rendszerében, hálózatos szövevényé
ben képzeljük el, amelynek a fatális véletlen (Pécsi felkiáltása Elemér 
beléptekor a balázsfalvi templomba, minek következtében elszabadul a 
pokol), a bűn és az alávalóság (Kassai és Pécsi alantassága, Laczkó áru
lása) éppúgy tartozéka mint a kétség (Elemér bizonytalansága), az el
lentétes érzelmek (Deborah), az isteni kegyelemben való mélységes hit 
(Bodó Klára) és a racionális életfelfogás (Lórántffy Zsuzsánna). Ezek a 
szerepek távol állnak attól az egyértelműségtől, ami például egy Jókai- 
románc stilizált-kereső hősére jellemző. Idő- és szereptévesztésük s az 
egyetlen eseményben (Elemér lemészárlása) kicsúcsosodó, végső tragé
diát előidéző vétségük valójában abban rejlik, hogy - Elemér kivételé
vel - szinte valamennyien érzékelik a korábbi világrend és eszményeik 
tarthatatlanságának állapotát, ugyanakkor - érdekeiktől vezérelve és 
eszközöket nem válogatva - próbálják meg fenntartani legalább a lát
szatát. Ennek következtében természetellenes és amorális állapotba, a 
„rajongás” létállapotába kerülnek. E létvariáció legeklatánsabb megva
lósulási formája természetesen a szombatosok gyülekezetében ismer
hető fel, mely - Szegedy-Maszák szerint - a „vakon hinni több, mint 
gondolkozni és megérteni” gondolatát törvényesíti, és „eleinte a társa
dalmi kiszolgáltatottság megszüntetését ígéri, de utóbb teljesen felszá
molja az egyéniség jogait” (SZEGEDY-MASZÁK 1989. 261). De a 
felfokozott érdekorientáltság határozza meg például Deborah világér
telmezését is, aki a vér szerinti nemesség körébe való felemelkedés - 
általa eszményinek vélt - pozícióját szeretné elérni Gyulai által, mi
közben nem ismeri fel ennek leértékelődött mivoltát. Elemér világbéli 
helyzete még ennél is ironikusabb, hiszen - elsősorban középszerűsége, 
héroszi értéktendenciák alattisága folytán - nemcsak nem látja be az 
aktuális világrend uralkodó eszménytelenségét, de egyfajta korszerűt
len „lovagias szellem” jegyében jár el, aminek ugyanakkor képtelen 
érvényt szerezni. (Halványan emlékeztet a mikszáthi hősök időtévesztő 
magatartásmintáira.) Épp ezért nem fogadható el A rajongók tragiku
mának romantikus értéktendenciák (az átélhető eszményi világállapot 
visszaállításáért folytatott küzdelem!) szerinti értelmezése, hiszen nin
csenek romantikus, csak céltévesztett, marionettszerű, illetve ironikus 
hősei. Ez utóbbi magatartásminta legkirívóbb példáit a fejedelmi je
gyespár teremti meg, akik az eszménytelen kor szelleméhez igazodva a 
szerelem eszményét degradálják a szeszély és a felelőtlenség nívójára. 
Miközben a történelmi háttérben, a XVIL századi Európában, népek 
sorsát gyökeresen átalakító vallásháborúk dúlnak, a regény előterében 
felállított helyi színpadon a kisszerűség játszmái zajlanak.

Kemény Zsigmond A rajongók megírása közben feltehetően leszá
molt azzal az olvasói-befogadói stratégiával is, mely a regényt a roman
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tikus hérosziság múltba transzponált művészi példázataként értelmezi, 
és intellektuális (alkotó szempontú) olvasói együttműködésre számít. 
Olyan olvasásra, amely előfeltevései nyomán a történelmi múltban 
nemcsak a mindenkori hősiesség világállapotát, hanem a válságszituá
ciókat, a töréspontokat is észleli és értelmezi.

Kemény Zsigmond Gyulai Pál című regénye a történelmi korszak 
színjátékjelentéseit formázza meg: hősei ellentmondásos szerepeket 
alakítanak, minek következtében felőrlődik személyiségük. Az Özvegy 
és leánya a végzetdráma tragikus alakzataiból építkezik, míg A rajon
gók- szövevényes értékrendszerek között hánykolódó - marionettfigu
rákat vonultat fel. Utolsó regénye, a Zord idő is él a drámai beszédmód 
eszközeivel olyan tükörképeffektusokat alkalmazva, amelyek kettős 
színtéren válnak láthatóvá (értelmezhetővé) előttünk. Színpadszerűsé
ge leginkább első történelmi regényének eljárásrendszerét idézi fel ben
nünk, ugynakkor - a belátható tér dimenzióit tekintve - el is tér tőle.

Talán egyik történelmi regényében sem ennyire kifejezett az a két- 
szintesség, amelyet Szegedy-Maszák Mihály34 a háttér és az előtér játé
kának nevez, ám itt ez nemcsak az elbeszélői nézőpont (az átfogó tekin
tetre képes mindentudó, valamint a szereplői belső) és helyzet (kívül, 
illetve belül a történésen) váltakozását teszi lehetővé, hanem egyfajta 
nagy és kis perspektíva megnyitását is. Amíg Gyulai Pál című regényé
ben a történelmi színpadon regionális törekvések (a két Báthory közötti 
leszámolások) képződnek meg előttünk, miközben az európai színtéren 
zajló események csak távolról vetnek árnyékot a belső drámára, addig a 
Zord idő tere a világszínpad, amelyen az Európát átalakító erők feszül
nek egymásnak. Ennek a léthelyzetnek az összefoglalását Kemény - 
több elemzője, így Barta János és Szegedy-Maszák Mihály35 által is 
anakronisztikusnak tekintett módon - a regény Frangepán Orbán nevű 
fiktív hősének tulajdonítja: „Nem az a baj, mert a török rendkívül erős, 
hanem, mert Európa rendkívül gyenge. Vallási villongások apasztják 

34 Például: „Talán egyetlen alkotása sincs Keménynek, melyben a látószög 
annyira fontos szerepet játszanék, mint a Zord idő-ben. A Budára vezető út 
elbeszélése is hol az egyik, hol a másik vitéz nézőpontját követi, és amikor 
a háttér vázlata után, a második kötet ötödik fejezetében a történetmondó 
visszatér Elemérhez és Barnabáshoz, kettetjük szemszögéből látjuk az ese
ményeket” (SZEGEDY-MASZÁK 1989. 273).

35 „...történelmi éleslátása anakronisztikus” - állapítja meg Nagy Miklós 
(NAGY M. 1972. 207), akinek véleményéhez Szegedy-Maszák is csatlako
zik: „Alighanem igaza van, mert Frangepán alakja viszonylag kidolgozatlan, 
különösen ha Werbőczi, Martinuzzi vagy Turgovics jellemével hasonlítjuk 
össze” (SZEGEDY-MASZÁK 1989. 285).
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erejét, nincs összetartó eszméje, az érdekközösség mély érzése nem 
törhet magának utat, a régi alá van ásva, az új készületlen s inkább 
csak homályos törekvés mint kitűzött cél. V. Károly roppant biroda
lom ura s mégis képtelen volna Szolimán ellen komoly háborút foly
tatni; néhány hitújító pap és tudós vitája igénybe veszi minden erejét 
s Németországot már csak egy kérdés bonyolíthatja a véres és évekig 
tartó küzdelmekbe; azonban e kérdés nem az ozmán hatalom, hanem 
a római birodalom erejének megtörésére vonatkozik. Ferdinánd király 
aligha lehet mostanság oly állapotban, hogy Budát elfoglalhassa és 
Magyarország királyi pálcája alatt egyesíthesse. Nemzedékek fognak 
sírba szállni a nélkül, hogy a váradi béke végrehajtathassák s a nélkül, 
hogy minden erre célzó kísérlet egyebet idézne elő, mint a török hódítás 
terjedését hazánkban” (KEMÉNY é. n.a I. 253). A háttér és az előtér 
kettősségéből következően a Zord időwek igazából nincs a történéseket 
egyéni sorsa által szublimáló centrális hőse. Barta szerint: „A Zord idő 
regényvilágában [...] részint szintén egyéni életsorsokon át tükröztet- 
ve, ott ül a nagy kollektív erők szembenállásának és elkerülhetetlen ösz- 
szecsapásának nyomasztó atmoszférája. A hiteles történelmi adatokhoz 
igazodva a cselekmény hátterében csupa pusztítást látunk: dúló és rabló 
hordákat, felgyújtott és kifosztott falvakat, lemészárolt vagy elhurcolt 
lakosokat. [...] A politikai-hatalmi megosztottság mellett erős világné
zeti megosztottság is növeli a kor általános bizonytalanságát. Eszmék 
és erők küzdelme teszi a kor talaját vulkanikussá. Ezen a talajon egyéni 
sorsok bonyolódnak [...] Azok azonban érzéseim szerint csak áldoza
tai a magasabb erőknek. A regény igazi központi mondanivalója nem 
egyének, hanem közösség, közelebbről a magyar nemzet küzdelme és 
sorsa ezen a vulkanikus talajon. Kemény itt írja ki magából azt, amit 
az előzmények után Mohács-élménynek, még pontosabban a nemzeti 
öngyilkosság élményének lehetne mondani” (BARTA 1985. 12).

Ennek a nagyarányú háttérdrámának a szövevényében bontakozik ki 
előttünk a német és a török által egyaránt fenyegetett, majd ez utóbbi 
által csellel el is foglalt Buda (jelképes értelemben Magyarország) lako
sainak (történelmet alakító [pszeudovalóságos] és kisszerű fiktív szerep
lőinek) élete, miközben a jellemek - általunk tükörképeffektusnak ne
vezett - komparatív viszonyrendszerben, egymást megvilágítva, ellen
pontozva válnak értékelhetővé számunkra. Werbőczi történelmi szerepét 
Martinuzzi jelenléte értelmezi, Komjáthy Elemér élete Barnabás diák 
sorsával függ össze, Izabella királyné saját és Dóra élete alakulása közé 
von párhuzamot. De a magányosnak ható szereplők jellemét is árnyal
ja egy-egy másokra vetülő tekintet. Például Turgovics városbíró igazi 
énje Werbőczi halálos ágyánál nyer erőteljes megvilágítást, Werbőczi 
törvényhozása Zulkifár tevékenységével mérhető össze, Martinuzzi tö- 
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Fekvéseivel szemben Frangepán Orbán szemlélete játszható ki. A háttér
ben zajló történések a romantikus végzetdráma kulisszáit jelölik, míg a 
jellemalkotás idézett eszköztára realista beszédmódra vall.

A regény mindentudó elbeszélőjének szemszögét a jellemek meg
rajzolása közben gyakran váltja fel szereplői nézőpont. Martinuzzi sze
mélyét például különböző szereplői megjegyzések több szempontból 
is megvilágítják. A rossz sejtelmektől gyötört Turgovicsnak, a királyi 
tanács egyik tagja, Podmaniczky azt ajánlja, hogy az elkövetkezendő 
zűrzavaros időkben szőrruhát szabasson magának, többek között mert „a 
mi uralkodónk, György fráter is olyant hord” (KEMÉNY é. n.a I. 131). 
A feldúlt városbíró a tanácsnok élcelődéséből csak a személyét érintő 
célzásokat képes értelmezni (a szőrruha mint a megbánás jele, vagy pe
dig szökéshez használható álca - minthogy a leleplezett és vérbefojtott 
németbarát összeesküvés kapcsán Turgovics személyére is a gyanú ár
nyéka vetült), s nem veszi észre a benne rejlő nagyfokú iróniát. Az öreg 
ugyanis „mi urunk”-nak nevezi a barátot, utalva arra, hogy a királyi ha
talom kinek a kezében összpontosul, ugyanakkor az isteni szerepben tet
szelgő gőg személyiségvonását is felfedi jellemében. (Az álruhának és 
az álcának majd Podmaniczky sorsa alakulásában lesz nagy szerepe.)

A Martinuzzi és Werbőczi alakját ütköztető nagyjelenetre a királyi 
tanácsban kerül sor, ahol azt kell eldönteni, eleget tegyenek-e a szultán 
meghívásának, minek következtében a csecsemő János Zsigmondot a 
török szultán elé kell vinni. Matinuzzi ezen a tanácskozáson nem fel
szólalásaival, inkább jelenlétével, gesztusaival és egyéb pantomimikus 
megnyilatkozásaival hat (például Frangepán azon kérdésére, hogy nem 
fog-e „hazánk három részre daraboltatni”, a barát „nyugtalanul vakar
ta tonsuráját és elkomorodott” [uo. 143]). Werbőczi ezzel szemben a 
szónokiás módszeréhez folyamodik. Az önjellemző megnyilatkozá
sokat a többi szereplő látószögéből nyert meglátások (,,[e]zzel nincs 
mit beszélni” [uo.] - mondja Podmaniczky zárkózott barátra), illetve 
az elbeszélő kommentárjai egészítik ki. Elbeszélői közlés világosít fel 
bennünket például Werbőczi hivatali felemelkedésének természetéről: 
„...egykor csengő, zengzetes s most sem ércnélküli hangja ezreket ho
zott lelkesedésbe, országgyűlések megállapított véleményeit és egész 
osztályok politikai befolyását döntötte meg. A népszónokból, a kisebb 
nemesség szenvedélyes pártvezéréből, ki az eszmék vakmerő fegyve
rével hódított, utóbb csendes és békeszerető diplomata lett, s optimiz
musát, mely a jelen kúszált viszonyaival is megelégedett, csak áhíta
tossága szárnyalta túl” (uo. 146). Ugyanakkor Fráter György („aki csak 
azt az érzést szokta elárulni, melyre a körülmények szerint szükség 
van” [uo. 144]) ironikus megjegyzései a kancellár idealista politikájá
nak katasztrofális következményeire (például a Mohács előtti elbiza
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kodottság) utalnak. Például amikor Werböczi a tanácsban azt fejtegeti 
fellengzős szónoki stílusában, miért nem kell félteni a török szultántól 
a csecsemő János Zsigmondot, Fráter György megjegyzi: „Valóban, a 
mi tudós kancellárunk akkora logikával bizonyította be holnapi tisztsé
günk vésztelenségét, hogy már most magam is valami szerencsétlen
ségtől kezdek tartani” (uo. 149). Bizonyos célzásai ugyanakkor csak 
az olvasó előismeretei révén nyernek valódi súlyt. Török Bálint meg
jegyzését követően, miszerint győzelmeiért most akart jutalmat kérni a 
királynétól, de mehet a törökhöz, „majd megfizet az” neki, a barát azt 
kérdezi mosolyogva, „Budán-e vagy a héttoronyban?” (Uo. 144-145.) 
E dialógus szekunder értelme a befogadó tudatában képződhet meg, s 
legfeljebb csak előfeltevés, sejtelem lehet a regény aktuális pillanatá
ban. Werböczi alakját egyébként nemcsak Fráter György, de mások, így 
az öreg Podmaniczky is negatív fényben láttatja („Tehát a váradi béke 
körülményeinek fölleplezésén mosolygott a szultán; e szerint ő alkal
masint még együgyübb, mint a mi nagy tudósunk Werböczi István...” 
[uo. 152]). A kérdésre, hogy miért vonja ki magát a szultánhoz járuló 
tanácsból, példázattal felel: „A rókának is ilyen feleletet adtak a többi 
állatok, midőn az oroszlán barlangjába voltak híva, s közértelemmel 
elfogadták a kegyelmes meghívást” (uo.). Kétértelmű megjegyzései 
(például a török által túszul ejtett Turgovicsra vonatkozóan, aki „meg
szerette a szultán fényes sátorát, s nem jött vissza onnan” [uo.]) a török 
hatalommal szembeni erős cinizmusára vallanak. A közeli katasztrófa 
sejtelmét idézi háromszori vészjósló , jó éjf’-je (a Bánk bánban hangzik 
hasonló), amellyel búcsút vesz társaitól. Egyébként puttonyos gazdá
nak álcázva magát még Buda megszállta előtt Palotára menekül. Ennek 
fényében válik érthetővé a korábban Turgovicsnak emlegetett szörruha/ 
álruha értelme, illetve Markos tanácstársának tett kétértelmű megjegy
zése: „Kérem, holnap beszélje el nekem a császári kitüntetés minden 
részleteit [...] ha találkoznánk” (uo.).

Elemér és Barnabás ugyanazon időben érkezik a Duna bal partjára, 
amikor Podmaniczky álruhás szökése zajlik. A parti füzesekbe húzód
va néma szemtanúi lesznek a különös jelenetnek: „Négy tisztessége
sen öltözött sajkos szállított a Duna balpartjára egy hosszú sárgahajú, 
kopottszűrű parasztot, ki hátán nagy puttont hord. A paraszttal öt kol
dus folytat élénk, de halk társalgást; az egyik kintornát tart kezével, a 
másik térdmankóval van ellátva, a harmadik koldus ronda hegedűjén, 
melyről a húr fele már lepattant, a szegény Lázárról szóló nótát próbál
gatja; a negyedik drótostótnak látszik, az ötödik pedig visító malacot 
hoz, melyet talán a jobbparton fizetés nélkül szerzett meg, mert a testét 
fedő rongyok aligha vezették volna bíráit oly gyanúra, hogy még jogos 
tulajdona is lehet.
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Midőn a naszád kikötött, a matrózok megcsókolták a puttonos kezét, 
a koldusok átölelték öt s egyenként mondták: - Mihelyt dolgainkat in
tézzük, meglátogatunk Palotán.

Az öreg paraszt a partra lépve, ledobta a puttont s egy éppen érkező 
hintóba ült.

Elemér Barnabást, ki röhögni kezdett, hátrébb vonta a part füzei közé.
Alig foglalták el meglehetősen fedett álláspontjokat, midőn lódobogás 

hallatszott s egy huszár érkezett két felnyergelt paripát kötöféken hozva.
Ekkor a drótostótnak és a kintornás koldusnak kezét megcsókolták 

a matrózok, arcát pedig koldus pajtásai. A partra lépve a tót a drótot s 
társa a kíntornát a vízbe dobta s lóra pattanván, a huszár kíséretében 
tovavágtattak.

Most jött egy öreg szolga s jelenté: - Nagyságos uraim! a városbíró 
uram fogata a soroksári kapu előtt vár.

Ekkor a matrózok részéről megint nem maradt el a tiszteletteljes 
kézcsók. Az egyik koldus hegedűjét, a másik a malacot átadá a matró
zoknak, a harmadik pedig lábmankóját a Dunába dobta s a parton vizs
gaszemeket vetve a környékre, gyors léptekkel útnak indultak.

Elemér csak azt várta, míg eltávoznak, hogy a sajkásokat megszó
lítsa; de íme! A parthoz vágtat egy fakó szekér, arra gyorsan felugráltak 
a matrózok s a kocsis szünet nélkül csapkodva lovait, elnyargalt éppen 
azon soroksári úton, melyen Elemérék érkeztek a Csepel-sziget fokáig” 
(uo. 180-181).

A szemü(n)k előtt lepergő jelenet nemcsak az előállt zűrzavarba (hi
szen majd Budára érkezve is kaotikus állapotok fogadják őket) vezeti 
be a két vándort, de a regény implicit metaszövege is: színjáték jellegét 
magyarázza. Ami itt történik (legyen szó nagyhatalmi, de akár kissze
rű udvari machinációkról), szinte minden a színpadi ál-, illetve művi 
valóság jelentéskörében zajlik. Egy cselvígjáték részeként foglalják el 
a törökök Budát, tragikomikus mozzanatokkal felruházott külsőségek 
között vonulnak be Turgoviccsal az élükön a janicsárok, s látszat, kira
katvalóság (igazából egy jól kigondolt alattomos terv része: az elöljárók 
tönkretételével, elűzésével/eltüntetésével megszilárdítani a magyarok 
feletti uralmat!) az is, hogy Werböczit teszik meg főbírává: a törvény
kezés igazából Zulkifár kezében van, és muzulmán természetű. Ehhez 
kapcsolódó színpadi nagyjelenet Elemér kivégzése a Hamzsa béggé lett 
Barnabás által. Ugyanakkor a tragikomédia teljes eszköztárát (véletlen, 
félreértés, szereptévesztés etc.) vonultatja fel az a jelenet, amikor a bu
dai basa Hamzsa bég fejét küldi engesztelésül Werbőczi otthonába, de 
ott csak a beteg Dani bácsit találják, kit szertartásos hajlongások köze
pette rémisztenek Barnabás diák levágott fejével halálra.
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A fiktív hős, Elemér sorsa leginkább Gyulai Pál történetére reflek
tál a Kemény-hősök közül. Mindketten fogadalmat tesznek életük egy 
kikerülhetetlen pillanatában, ami később végzetes tévedésnek minő
sül. Gyulai Báthory Istvánnak tett ígérete fanatikus betartásával idézi 
meg balsorsát, míg Elemér tragikus tévedése épp az, hogy megszegi 
fogadalmát (esküje ellenére nem váltja ki Barnabást a török rabságból). 
Mindketten művészi képességgel és tudós hajlammal megáldott embe
rek (Elemért a török épp nagy tudása miatt tartja veszélyesnek), azzal a 
különbséggel, hogy Gyulai inkább kétkedő, kétségek között gyötrődő 
(és bűnhődő) ember, míg Elemér hiú és számító (részben végzetét is e 
vonása idézi elő).

Barnabás alakja csak látszólag mutat rokonságot a romantikus 
rémdrámák szereplőivel: patologikus jellemét és szörnyűséges tetteit 
családjának tragédiája, sorsának alakulása motiválja. Felségárulónak 
titulált, valójában vagyoni ármány áldozatául esett apját Kinizsi (mint 
„molnárlegény”-re történik gúnyos utalás rá) elevenen megsüttette, és 
társainak enniük kellett a húsából (Dózsa-analógia). Megtébolyodott 
anyja születésekor meghalt, ezért - a családi becsület visszaállításáért 
folytatott hiábavaló hadakozásban - megkeseredett nagynénje (Dorka) 
embergyűlölőnek és bosszúállónak nevelte. Valójában Barnabás is eskü 
áldozata, de esetében negatív fogadalomról van szó: megígéri Dorká
nak, hogy mindenképpen bosszút áll családjáért. A látomásokkal (apja 
szellemével), lázálmokkal s a belénevelt bosszúvágy sátáni erejével 
küszködő diák akkor talál rá Elemérre, amikor legnagyobb szüksége 
van megértésre. A társ segítő jobbjába elemi erővel kapaszkodik: lé
nye átalakuláson megy át, képes elfojtani negatív indulatait. Amikor 
Elemér cserbenhagyja, összeomlik benne a nagy küzdelmek árán újra
épített világ, visszavonhatatlanul megrendül emberekbe vetett hite, és 
megszilárdul embergyűlölete. Még annak értelmezhetősége is felmerül 
a regényben, hogy indulatait jól szervezett machinációk révén a bu
dai basa irányítja, illetve használja fel Elemér eltávolításához: tudván, 
hogy a hiú Werbőczi nagy kísérettel (köztük titkárával) jár, Budára ren
deli Hamzsa béget és embereit, lehetővé téve ezáltal találkozásukat. A 
végzet olyan gyorsan csap le Elemérre, hogy a legkevésbé sincs hősi/ 
heroikus kiállásra alkalma: felkoncolják; mint az áldozatra szánt állatot, 
letaglózzák. Mint a Kemény-hősöknél általában, rögeszméje megvaló
sítását követően Barnabás lelkében elmarad az eksztatikus elégedettség 
élménye, aminek - s Dorka átkának - következtében kétségek és ször
nyű látomások gyötrik. Fejét ezért - mint haszontalanná vált emberét - 
könnyedén véteti és küldi elégtételül Werböczinek a basa.

A nagy nemzeti katasztrófa, illetve önsorsuk tragikussá válása kö
vetkeztében a regény több szereplője is fejlődésen megy át. Leglátvá
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nyosabban talán Izabella királyné, s mindenekelőtt Turgovics. A trónról 
lemondani kész, a szerepét kezdetben gyötrelemként átélő királyné az 
őt ért megpróbáltatások során széles látókörű, eszméiben szilárd ural
kodóvá érik. Kemény az ő szájába adja a nemzet sorsát jelölő végső 
konklúziókat. Amikor 1551. július 21-én Kolozsvárott a Szent Mihály- 
főegyházban Ferdinánd követeinek átadja a magyar koronát, a követ
kezőket jósolja: „íme átadom nektek magyar emberek a magyar biro
dalom koronáját és jelvényeit, királyotok, Ferdinánd számára. Engedje 
az ég, hogy nektek, hazátoknak és az összes keresztyénségnek üdvére 
szolgáljon. De én úgy sejtem, s adná Isten, hogy csalódjam! miként 
ti ezentúl soha többé e drágaságokkal a ti népetekből, a ti véretekből 
származott király homlokát nem ékesítitek föl” (KEMÉNY é. n.a II. 
175). Saját szerepét a többértelműség jegyében láttatja: „Az én szere
pem nincs még bevégezve, csak később fogjuk megtudni, hogy ki a sze
rencsétlen...” (uo. 182). Ö az, aki Sforzával való találkozását követően 
Matinuzzi erőszakos halálát is megjósolja. Dórával - igaz, csak a sej- 
tetés szintjén - a szerelmi boldogtalanság okán vállal sorsközösséget. 
A gondviselés („vezércsillaguk”) révén reájuk mért szerep értelmében 
Dórának (Elemér halálát követően) a csendes lemondás, míg a király
nénak (Frangepán Orbán kolostorba vonulását követően) a küzdelem 
jutott osztályrészéül.

Turgovics, az alapjában véve tisztességes, családias érzületű vá
rosbíró, miután Martinuzzi sarcot vet ki rá, és ezért tönkremegy, majd 
végignézi, hogyan mészárolja le a török kétezer nemzettársát, végül a 
janicsárok élén be kell vonulnia Budára, lelkileg teljesen összeomlik, 
életunt, hitében csalódott, ezért a reformáció felé tájékozódó ember
ré válik. Főleg Werbőczivel folytatott beszélgetései során nyilatkozik 
meg. A török - noha jól megformált alantas terv révén rombolja le 
egyéniségét - végül is nem győzedelmeskedik felette, hiszen a főbíró 
halálos ágyánál - ha nem is a nyílt küzdelmet, de - vállalja a passzív 
rezisztencia léthelyzetét.

Werböczi személyiségét az elbeszélő, követve mások - mindenek
előtt Martinuzzi, Izabella királyné és a török basa - látószögét, több 
szempontból is megvilágítja számunkra. Kétségkívül a barát - aki ká
ros ideológnak tartja a kancellárt - véleményalkotása a legerőteljesebb, 
s az elbeszélői kommentárok is Werbőcziben láttatják a kóros elbiza
kodottság Mohács tragédiáját okozó mintapéldáját: „Werböczi talpig 
becsületes ember s a rajongás36 határáig vallásos érzésű lévén, új hi
vatalát egyszersmind vezeklésnek tekintette, mellyel politikai tévedé

36 Utalás A rajongók kizökkent létállapotára mint tragikum forrásra (BÉNYEI 
P. 2007. 339).
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seiért lakolni kész. E tévedései közé nem számította be a legnagyob
bat, hogy a mohácsi veszedelem előtt, népszerűségének hosszú pályája 
alatt, mint az ország leghatásosabb szónoka és igazgatója az elbízottság 
maszlagával tartotta jól nemzetét, még pedig oly korszakban, midőn 
ezt nyomorúságának érzetére és bűnbánó magábaszállásra kellett volna 
bírnia” (KÉMÉNY é. n.a I. 235). Izabella, aki nyíltan gyűlöli a frá
tert, Werbőczit - vele szemben - mint a Zápolyák legnagyobb jótevőjét 
játssza ki. A budai basa elsősorban a főbíró hiúságát (például nagy kí
séretével szereti demonstrálni - a valóságban jegyzői szintre csökkent- 
hatalmát) használja ki.

Martinuzzi a regény - természetszerűleg - legellentmondásosabb 
jelleme. Az elbeszélő szerint „rejtélyes céljaira álutakat is kereső, de ki
meríthetetlen segély forrásokkal bíró jellem”, aki „azon perctől kezdve, 
midőn a tanácsosok a divánból kivitetvén, őrizet alá vettettek, romba 
dőlt politikai tervei helyébe új építményhez fogott” (uo. 232). Izabella 
elítéli, nemzeti és egyéni tragédiájának is legfőbb okozóját látja benne. 
Dórának mondja, hogy a történtekért a felelősséget „mind Isten, mind 
a világtörténet ítélőszéke előtt György fráternek kellene elvállalnia” 
(KEMÉNY é. n.a II. 182). Távozóban Erdélyből Sforzával találkozik, 
aki meglehetősen kétértelmű kijelentéseket tesz Martinuzzi személyét 
illetően: „Nem hihetem, hogy a váradi püspök és kormányzó ö magas
sága, kinek hatalma a királyokéval vetekedik, máris udvarunk gyanúját 
nagymértékben fel ne ébresztette volna. A kevélységet hamar követi a 
bukás és semmi sem természetesebb, minthogy a kétszínűség arcáról 
az álcát végre is lefogják vonni” (uo. 188). E szavak nyomán jósolja 
meg a királyné saját diadalmas visszatértét és a fráter erőszakos halá
lát: „Látom a felékesített diadalkapukat, melyeken utunk Kolozsvárra 
visszavezet. S Szent Mihály-tempiom kapuja előtt áll a püspök teljes 
ornamentusban, hogy a királyi székhez vezessen: de e tisztes főpapot 
nem hívják Martinuzzinak. Martinuzzi meghalt s jóslom neked, erősza
kos halállal. Dóra, légy készen az ünnepélyes szertartásra!” (Uo. 189.) 
E jelenetnek több szempontból is ironikus jelentése képződik, nemcsak 
mert Dóra lelkesedés helyett arra kéri a királynét, „visszatérő útjában a 
legelső kolostorba tegyen el” (uo.), de mert az olvasó történeti ismeretei 
révén többet tud a szereplőknél, így tisztában van azzal, hogy Izabella 
épp Martinuzzi egyik gyilkosával beszélt, s hogy a királyné sohasem 
fog diadalmasan visszatérni Magyarország, legalábbis az Önálló Ma
gyar Királyság trónjára.

A távolságtartó irónia áthatja a regény világát. Szereplői közül leg
inkább Martinuzzi van birtokában e képességnek. Közte és a többi 
szereplő közötti lényegi különbség épp ebben, vagyis a látás ironikus 
készségében van. Amíg a többiek egy Moháccsal már odaveszett hero- 
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izmus jegyében gondolkodnak, a barát felismeri az események valódi 
mozgatórugóit (a hazugságot, az erkölcstelenséget és a cselszövést), 
meglátja a történések visszáját, átlátja az erőviszonyokat, s ennek je
gyében formálja Magyarország politikáját. Noha a regény Martinuzzi 
törekvéseinek kudarcát és tragédiáját is sejteti, messzemenően ö a re
gény legkiemelkedőbb alakja.

A szövegek diskurzivitásában láttatott történelmi tapasztalat Ke
mény Zsigmond e regényében kifejezettebb, mint a korábbiakban. 
Noha az önreflexió csak ritka jelensége az elbeszélésnek, szó sze
rinti utalás történik például Verancsics Antal történeti munkájára. A 
Werbőczit vendégül látó budai basa ebédjének fényűzéséről mondja az 
elbeszélő, hogy „alig hinnök”, ha „Verancsics Antal püspök nem írta 
volna meg” (uo. 158). Szegedy-Maszák szerint Kemény a „tizenhatodik 
századi történeti forrást részint úgy használja föl, hogy ütközteti Hor
váth Mihálynak Martinuzzi Györgyről írt munkájával. [...] E kiváló 
történész jórészt a belga fővárosban talált munkák alapján módosította 
Verancsics »épen nem barátságos indulatú« minősítését a barát szerepé
ről” (SZEGEDY-MASZÁK 2005. 28).

A regény befogadása is e szövegszerű tapasztalatok közvetítette be
folyásoltság jegyében zajlik, lehetetlen például elvonatkoztatni Arany 
balladáitól, Jókai Fráter György című regényének „politikus zseni
képétől, Gárdonyi Géza Egri csillagokénak (1901) analóg részletei
től (például a királyi tanács gyűlése) s a történelem adott korszakáról 
kialakított történetírói képtől. Amikor például a barát személyiségéről 
alkotunk véleményt, lehetetlen nem figyelembe venni azt a történelmi 
tényt, hogy Erdély százéves függetlensége Martinuzzi kettős politiká
jának hozománya volt, míg a róla szóló negatív értékítéletek kialakítá
sában Izabella királyné játszott jelentős szerepet, aki viszont korántsem 
az az eszményi asszony és anya volt, mint amilyen képet Kemény - a 
romantikus ízlés nőideálja jegyében - alkotott róla. A történelem és 
szerepei többféle, eltérő szempontú értelmezhetőségének legitimáció
jával a Zord idő rendkívül modern, a XX. századi regény többszörös és 
szinkron jelentéslehetőségeire mutató jelensége a XIX. századi magyar 
történelmi regény alakulásának.

Kemény a Zord időben a történelem jelentette végzetszerű szerepek 
sajátos változatait teremtette meg. A balsors bekövetkeztét hőseinek 
életében többnyire nem külső, befolyásolhatatlan erők, hanem belső, 
személyes indíttatások idézik elő. Ezzel viszont a lélektani regény ala
kulástörténete előtt nyit utat.

A Zord idő a Mohács utáni idők történelmi szerepeit állítja diskurzív 
viszonyba, épp ezért hősei különböző - egymásnak feszülő - szem
pontokat, értéktendenciákat, nézeteket képviselnek. Martinuzzi-Fráter 
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György alakja is a nagy európai történelmi színpad előterében megmu
tatkozó kis perspektíva része. A regénynek nincs centrális hőse.

1893-ban megjelent Fráter György című regényében Jókai Mór a 
nemzeti történelemnek a Zord idő megjelenítette korszakával részben 
megegyező időszeletét formálja esztétikailag szuverén világgá. A re
gény már nagyon messze távolodott az ötvenes-hatvanas évek heroi- 
kus-románcos alkotásaitól, kivéve az ötvenes évek elején íródott Erdély 
aranykorát, amely nem tartozik a románcos Jókai-regények sorában 
(ilyen értelemben alkotói kitérő az adott korszakban), s amellyel több 
analógiás összefüggést mutat. Ezek alatt bizonyos motívum- és tenden
ciaazonosságokat kell értenünk: például a központi szereplő jellemket- 
tösségének megrajzolása (az intrikus zseni Teleki Mihály, illetve Fráter 
György), a gyenge akaratú uralkodó (Apafi Mihály, illetve Szapolyai 
János) szerepeltetése, a katasztrófa utáni állapotnak mint újabb tragé
diák forrásának megrajzolása etc.

Más Jókai-regényekkel ellentétben a Fráter György az irodalmi ká
nonképződés perifériáit sem érinti, s a recepció - néhány tanulmánytól/ 
elemzéstől eltekintve - sem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. 
(E néhány kivétel közé tartozik Kabdebó Lóránt [KABDEBÓ 1996] 
azonos című tanulmánya, illetve a legújabbak közül Szegedy-Maszák 
Mihály37 Zord időt és a Fráter Györgyit összehasonlító munkája.) Kri
tikai megítélése változó, többnyire a kései Jókai esztétikailag és alaku
lástörténeti lég is kevésbé jelentős alkotásának tartják. A jelenkori ol
vasás stratégiái értelmében azonban mind a művészi megformálására, 
mind az irodalomtörténeti helyére vonatkozó megállapítást kétségbe 
kell vonnunk. Elemzésünk célja, hogy e nem kanonizált Jókai-mű mű
vészi értékeire és a magyar regény alakulástörténetét általában megújí
tó kvalitásaira irányítsuk a figyelmet.

37 Vö. SZEGEDY-MASZÁK 1989. 97.

A regény értelmezésekor természetszerűleg az azonos tematikájú 
(megírásának idejét tekintve jóval korábbi) Kemény-regénnyel és a 
majd egy évtizeddel későbbi Egri csillagokkal való intertextuális kap
csolatait is figyelembe kell vennünk. De: a történeti fikciónak ezt a for
máját újítja fel és írja újra több XX. század végi történelmi regény is, 
például Háy János Dzsigerdileri}^, vagy Darvasi Lászlód könnymutat
ványosok legendája című alkotása. Ezekkel mint teremtő hagyomány 
áll kapcsolatban, s az analóg jelenetek (például Buda török által törté
nő elfoglalása) értelmezését árnyalja. A Háy-regény - címének rejtélye 
kapcsán - mint értelmezhetőségének egyik forrására is ráirányította a 
figyelmet. A Fráter Györgyben ugyanis a dzsigerdilen szó mint Buda 
török neve fordul elő.
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A Jókai-regényt többnyire a Zord időve\, mint esztétikailag felet
te álló müvei szokás összehasonlítani. Tanulmányunkban ezt a néze
tet elvetjük, mert a két regény között nem értékkülönbséget, hanem 
eltérő beszédmódot feltételezünk. Amíg Kemény még Fráter György 
történelmi alakját is elsősorban egy, a körülmények (sors, gondviselés, 
végzet) meghatározta szerepben láttatja, a Jókai-regényben e szerepnek 
más jelentése van: tudatos, „nagy alakítást” kell értenünk alatta, amely 
szerepjátékot/játékszervezést (intrikát) is jelent, ugyanakkor nagy for
mátumú politikust és zseniális intellektust. A Kemény-mű több-, de 
legalább kétélű viszonyai helyett Jókai Fráter György című regényében 
a történelmi személyiség pályájának magasra ívelő, majd tragikus hir
telenséggel lebukó - de egyetlen vezéreszme (megőrizni Magyarország 
függetlenségét, illetve „egy fő alatt” egyesíteni a nemzetet) mentén 
kibontakozó - rajzával találkozunk. Ellentétek, alteregók, tükörképek 
bonyolult összefüggésrendszerében mutatkoznak meg a jellemek, és 
nyernek értelmet az általuk befolyásolt események az első regényben, 
míg a másikban egyetlen heroikus hős magányos küzdelmének drámá
ja bontakozik ki előttünk. Ironikus-szarkasztikus alkata, látószöge és 
beszédmódja révén bukása a saját eszközeivel (cselszövés) legyőzött 
ellenfél kudarcaként értékelődik a Zord időben, míg az ellenséges, ér
teden és kisszerű világ által eltiport, de halálával is megsemmisítő erejű 
tragikus hőssé válik Jókai művében. Ennek jelentősége elsősorban nem 
cselekményszerü (az orvul rátámadó titkárt még sebesülten is egyetlen 
ütéssel leteríti), nem erkölcsi („Jézus Mária!’’-fohásszal az ajkán hal 
meg), hanem eszmei-politikai: a regény zárómondatai arról tanúskod
nak, Fráter György életáldozata Erdély függetlenségében nyeri el ju
talmát. Ugyanakkor a bűnösökre a törvény helyett a „nemezis” sújt le: 
Ferdinánd elveszíti Erdély feletti hatalmát.

A regény több műfajtípussal áll diskurzív viszonyban, ugyanakkor 
egyikkel sem azonosítható teljes mértékben. Főhősének héroszi kva
litásai révén a történelmi románccal folytat műfajpárbeszédet. Fráter 
György életútja látszatra teljes mértékben megfelel az eposzi mérté
kű hős visszaállítandó teljességért (itt Magyarország egy korona alat
ti egyesítése) folytatott „kereső” küzdelmének. A mélyebbre tekintő 
elemzés révén azonban bebizonyosodik, hogy épp ellenkezőleg, az 
eposzi hagyománnyal való leszámolás jelentése fűződik alakjához. 
Igaz, Martinuzzi birtokában van mindazoknak a fizikai és szellemi 
képességeknek, amelyek a héroszi hős tulajdonságai; s egy, a nemzet 
sorsát meghatározó nagy horderejű eseménysorozatnak is legjelentő
sebb alakja. Azonban mind a körülötte megnyilatkozó külső, mind bel
ső lelkivilága nélkülözi a mitikus világtapasztalat jegyeit. A mitikustól 
való eltérés leghatározottabb vonása az események és a hős, illetve az 
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elbeszélő, valamint hős és az elbeszélő közötti távolság megléte. A pá
los barát esetében e világra vetülő távolságtartó tekintet ironikus lá
tás-, illetve beszédmódot jelent. Az egyetlen szereplő, aki birtokában 
van-e horizontnak. Kabdebó Lóránt értelmezése szerint, csak ő képes 
lemondani a „diadalmas magyar királyság nehezen múló fikciójáról” 
(KABDEBÓ 1996. 55). A többiek (legfontosabb képviselőjük Zápolya) 
lelkében „még Drinápolynál harcolnak a magyarok [...] A Dózsa-felke- 
lés is e diadalmas modell alapján indul: Kapisztrán János és a Hunya
diak a sokat emlegetett példák. És még vannak emberek, akik azért har
colnak a hazáért, mert ez a haza Part pour Part is megéri az áldozatot. 
Aztán a regény során épp ezt a horizontot veszíti el a nemzet” (uo. 56). 
Tehát a világ, amely a nagyformátumú szereplőt körülveszi az illúziók- 
öncsalások csapdájától terhes, és nagyon messze van attól az egységtől, 
amely az őseposzok világát teljességében, illetve az eposzi funkciókkal 
rendelkező történelmi románcot időlegesen áthatja. A regény elején a 
még káplár Martinuzzi - vitézhez nem épp illő módon - könnyezni 
kezd ura, Corvin János halálhírének hallatára. Elsiratása a későbbiek 
(az együgyű Dobzse László és az erőtlen II. Lajos uralkodása, Dózsa 
György bukása, Mohács tragédiája, Zápolya János Katalin-királysága 
és Buda eleste) fényében szimbolikus jelentőségűvé válik: a diadalmas 
Hunyadi-kor végét jelöli.

Hősi kor nincs többé, de a heroikus magatartás egyértelműsége is 
megbomlik, kétségessé válik. A regény e jelentése okán nem érthetünk 
egyet azokkal a véleményekkel (például Szegedy-Maszák38), amelyek 
a történelem és ajellem egyértelműsítésének szándékát látják benne. A 
történelem megjelenített korszaka (például a Mohács-értés különböző 
perspektívái), de főhősének jelleme is bonyolult, árnyalt, ellentmondá
sos szövevény. S itt nemcsak a történeti forrásként használt Horváth- 
életrajz39, vagy a Kemény Zsigmond regénye felmutatta kettős jellem
alkotásra, illetve a Zord időben és a Jókai-regényben is megnyilatkozó 
Sforza véleményére kell gondolnunk, hanem a Jókai-regény sajátos 
jellemépítő eljárásaira is. Jókai ugyanis a mű első harmadát alkotó ne- 
velődési regény keretein belül építi fel messzelátó perspektívájú (JÓ

38 „A történelem egyértelmű célelvűségének a hiedelmével is összefüggésbe 
hozható, hogy a Fráter György szerzőjének legegységesebb regényei közé 
tartozik” (SZEGEDY-MASZÁK 2005. 31).

39 HORVÁTH Mihály 1872. Utyeszenich Fráter György (Martinuzzi bíbornok) 
élete. Szegedy-Maszák szerint Jókai regénye Horváth Mihály Martinuzzi- 
életrajzának népszerűsített változata (SZEGEDY-MASZÁK 2005. 31). 
Kabdebó a francia Bechet Martinuzzi-könyvét tartja fontosabb forrásnak 
(KABDEBÓ 1996. 56-57).
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KAI 1898. II. 156) hősének személyiségét, de úgy, hogy közben Dózsa 
György példájával zúzza porrá benne a heroikus magatartás kifejlődé
sének lehetőségét. (Sforza vonatkozó megnyilatkozásai: „Nekem nem 
mesterségem a politika. Én csak a kardot tudom forgatni. De egyszerű 
eszemmel úgy gondolkozom, hogy aki egyik uralkodójához hűtlen volt, 
adandó alkalommal a másik iránt is az lehet, és ha becsvágya van, még 
az is feltehető róla, hogy eljárása csak tettetés és felvett szerep, mely
nek leple alatt saját maga számára akarja a főhatalmat megszerezni” 
[KEMÉNY é. n.a II. 188]. „Nincs olyan ész, mely ennek az embernek a 
természetét fel tudná fogni. Ugyanabban a pillanatban sír és nevet. Egy
szer ígér, másszor tagad. Úgy beszél mint egy szent, s úgy cselekszik, 
mint egy ördög. - Ez az ember inkább török, mint keresztény, inkább 
Lucifer, mint János. Fogásai és ármányai a beglerbéggel különfélék. 
Követei, levelei, szünet szüntelen mennek a törökhöz, s onnan vissza 
hozzá a csauszok. Azt mondja, mind ez jó célra történik. Mikor a sza
vaiért legjobban felindulok ellene, a tetteit helyeselnem kell. Kitalálja 
a gondolataimat. Kérem az Istent, világosítson fel, mit tegyek ezzel az 
emberrel?” [JÓKAI 1898. II. 315-316]).

A mű következő jelentésegységében - amelyet idézett tanulmányá
ban Kabdebó színjátékszerűnek nevez - a világalkotás hősi illúzióival 
szemben állítja fel a Zápolya-királyság csődjét. A nagyléptékű szemé
lyiség, a történelemalakító hős igazi játéktere, a „nagy alakítás” (amely 
itt korántsem harci cselekményekben, vagy nyilvánvaló tettekben, ha
nem a gondolati-logikai-kombinációs tágasságokban nyilvánul meg) 
színtere a regény utolsó harmada, a Zápolya halálát és Buda elvesztését 
követő időszak.

Ami egyedivé formálja jellemét és különlegessé a neve fémjelezte 
korszakot, az mindenekelőtt logikai készsége, amellyel nemcsak felisme
ri a korszakalkotó erővonalakat és szükségszerűségeket, de ezeket nagy
mértékben befolyásolni és alakítani is képes. Félelmetes elme, bonyolult 
intellektus, aki a nemzeti pusztulás és dezillúzió, a korszerűtlen hősiség 
katasztrófájának korában is képes a nemzet számára járható utakat építe
ni. Bukása az erős, ezért a kisszerű hatalomra törők számára veszélyessé 
vált, magányos hős tragédiája. Átlátja az illúziótlan kor működési me
chanizmusát, tudja, hogy Ferdinánd és a szultán cselszövőinek világá
ban többé már nem érvényesek, illetve használhatatlanok a Hunyadi-kor 
erkölcsi szabályai és hősi kvalitásai. A megváltozott kor, megváltozott 
szabályai között ő lesz a legfőbb manipuláns. Halálát a magasra jutottak 
elbizakodottsága okozza: meglátja, sőt, megjósolja az európai színtere
ken készülő összeesküvéseket, de nem veszi észre a szomszéd szobából 
ellene irányuló ármányt: sebezhetetlennek véli önmagát. Halálát aljas 
orvgyilkosok okozzák: ezért nincs esélye héroszi párviadalra, a nagysze- 
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rü halálra. Még holtában sem megdicsöülő, hiszen hetven napig fekszik 
temetetlen. A sírjára vésett felirat („Omnibus moriendum est.”) kettős 
élű. Egyrészt utal az isteni elbizakodottság bűnére, másrészt a szellemi 
tett maradandóságát sejteti. Martinuzzi Utyessenovics György életmű
vét a végső pusztulástól megmentett nemzetegység Erdély világában 
és függetlenségében manifesztálódó léte igazolja. A Fráter György el
beszélőjének szerepe és nézőpontja is távol áll az eposzi mesélő bel- 
ső-szuggesztív látószögétől. A történetírói forrásokra reflektáló, azokat 
kommentáló-értelmező esszéisztikus attitűd képviselője. Imre László 
szerint: „Az Eötvös és Kemény-féle történelmi regény eme intellektua- 
litása nemcsak az eposzi formaihlet érvényesülését akadályozza, hanem 
szembetűnően tér el a műfaj angol és francia megteremtőitől és repre
zentáns képviselőitől” (IMRE 1996. 139).

A történelmi regény műfajkonstruáló tényezői között -- legalábbis 
XIX. századi értelemben - fontos szerepe van a Jelen érdekű kérdezés”- 
nek (BÉNYEI P. 1999. 442), illetve „a jelen szorongattatásaitól inspi
rált múltértelmezés parancsáénak (IMRE 1996. 138). A vizsgált század 
utolsó évtizedében Jókai Mór Fráter György című regénye a szürkévé, 
kisszerűvé, dekadenssé vált világ értési horizontját villantja fel.

A TÖRTÉNELEM MINT 
INTELLEKTUÁLIS TARTALOM - 

A TÖRTÉNELEMBÖLCSELETI REGÉNY

A XIX. századi magyar történelmi regény alakulástörténetében 
egyedülálló helyet foglal el, sajátos jelentések hordozója, és a törté
nelemről szóló beszéd egyedi változatát képviseli Eötvös József Ma
gyarország 1514-ben című regénye. Az író a szentimentális-romantikus 
fejlődésregény (A karthausi [1839-1841]), a társadalmi irányregény 
(A falu jegyzője) alkotói állomásain, illetve megvalósulásain keresz
tül jut el a realista igényű történelmi regény megírásáig. Sőtér balzaci 
tematikát feldolgozó, ugyanakkor wertheri hőst megjelenítő műként 
értelmezi A karthausit, amelynek anakronizmusa (hiszen a francia tár
sadalomban már nem ismert a Gusztáv-féle embertípus) a magyar re
formkorban nyer értelmet. karthausi épp azért romantikus regény, 
mivel ilyen anakronisztikus helyzetet teremt, és nem meri Gusztávot 
magyar látogatóként bemutatni. Ilyen megoldásban a regény témájául 
választott cselekmény is akadályozza Eötvöst. A karthausi tehát a köz
vetett ábrázolásmód miatt válik romantikussá, és Eötvös csak akkor 
térhet majd át a realizmusra, amikor közvetettség helyett a direkt ábrá
zolást választja. De ez a választása sem irodalmi fölismerésből fakad, 
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nem is elsősorban a művészi érés folyománya, hanem azé a küldetés
tudaté, mely a társadalmi cselekvés terén kitűzött célokat a regényben 
megvalósított direkt ábrázolással tudja csak szolgálni” (SŐTÉR 1979. 
257). Véleményünk szerint a romantika és a realizmus közötti különb
ség nem a közvetettség-direktség ellentétében, hanem a megjelenített 
(„utánképzett”) valóságszelet értelmezési horizontjainak különböző
ségében mutatkozik meg. A romantikus hős számára a világ érzelmi
gondolati tartalmak megélésének (kifejlődésének - nevelődési regény), 
események (kalandok - kalandregény, lovagregény) átélésének, illetve 
nagy hőstettek véghezvitelének (történeti románc, eposzregény) szín
tere, addig a realista regény a világ bonyolult szövevényében mutatja 
meg hőseit (szerepregény), illetve e világ hatóerőinek, mozgástörvé
nyeinek értelmezését/értelmezési kísérletét jelentik (a történelemböl
cseleti regény). Eötvös Magyarország 1514-ben című regénye ez utób
bi regénytípus legkomplexebb és - néhány más regénnyel (például a 
Kemény-regények intellektualizmusa) felmutatható rokon vonása ki
vételével - egyedi megvalósulása. Előszavában szembehelyezkedik a 
romantikus kalandregény eljárásaival: „Történeteket úgynevezett regé
nyes modorban festeni mindenesetre könnyebb s néha háládatosabb is, 
miután az olvasók egy része a régi hősök szájából saját nézeteit szereti 
hallani, s a múltat szívesebben látja egy bizonyos felvett típus szerint 
festve, melyet lovagiasnak nevezünk. Ha Dózsa alkotmányosság hőse 
gyanánt lép fel e kötetekben, hihetőleg több kedvességre számíthat, ha 
mások a lovagiasság ideáljaiként rajzoltatnak, némelyek előtt talán ér
dekesebbé vált volna művem: de meggyőződésem szerint, éppen ezál
tal elveszté vala minden becsét” (EÖTVÖS 1962. 8). Ezzel szemben 
a történelmi regény műfajkonstruáló elveinek a „történeti igazság”-ot 
(„meggyőződésem szerint, azon határokon kívül, melyeket a művészet 
minden regénynél a képzelőtehetség elébe szabott, még más határok 
is léteznek... [uo. 7]) és a „valószerűség”-et jelöli meg („A regénynek 
egyik főkelléke a valószerűség, mi elérhetetlen, ha az, mit az író regé
nye személyeiről elmond, nem fér össze azzal, mit azon korról és viszo
nyokról tudunk, melyekben e személyek állítólag éltek” [uo. 8]).

A magyar regény kezdeteit vizsgáló Wéber Antal az első alakulás
történeti szakasz csúcspontjaként jelöli meg Eötvös József regényírá
sát (WÉBER 1959. 219-220). A történelmi tematika fikcióvá válása - 
szemlélete értelmében - a magyar regény felfutásának és a többi mű
fajhoz való felzárkózásának feltétele volt. Ugyanakkor az Eötvös alkot
ta történelmi regény egyedülálló jelenség is, hiszen nincs olyan - sem 
világirodalmi, sem magyar irodalmi - hagyománya (kivéve a történeti 
verses epika néhány vonását, például Vörösmarty hatását), amelyhez 
szorosabban kötődne. Miként az idézettekből kitűnik, történelemről 
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való beszédmódja elhatárolódik a reformkor példázat jellegű múltkul
tuszától, a történelem hősi, illetve kalandszerepeitöl. Az eposzi hagyo
mánytól viszont elemző, reflexív jellege révén hasonul el: „a maga intel- 
lektualizmusával és történelmi dokumentarizmusával kiszorít majdnem 
minden »eposzi«-t. Az elemzés és a történelemmagyarázat szándéka a 
háborús témát is elfedi”40 (IMRE 1996. 147). A soron következő évti
zed történelmi regény irodalmából leginkább Kemény regényei idézik 
beszédmódját, de a század második felének irodalma (például a dezil- 
lúziós vagy az áltörténelmi regény) más irányban fejlődik. Az általa 
képviselt elemzői horizont majd csak a XX. századi történelmi regény 
Móricz-teremtette változatában tűnik fel ismét.

40 Vagy: „...a »nemzeti ébredés«, az identifikáció alaptörekvései meghatároz
zák az epikai eljárások hierarchiáját, illetve a nemzet XIX. századi, tehát 
modern önszemlélete magával hoz olyan müalkati jegyeket (pl. a Magyar
ország 1514-ben gondolati, politikai-filozófiai megterheltsége), amelyek az 
eposzi, a heroikus múltmegjelenítés ellenében hatnak” (IMRE 1996. 138).

Nem érthetünk teljesen egyet azokkal a véleményekkel sem, ame
lyek minden tekintetben szembeállítják Eötvös történelmi regényét 
a romantika nyelvével. Előszavában az író csak a szélsőséges lovag
romantika eljárásaitól határolódott el; a művészi fikció elemeit nem 
zárja ki művéből. Idézett monográfiájában Imre László a Magyaror
szág 1514-benA egyszerre több diakron sorba tartozó műnek tekinti: 
„Elsősorban is az ekkor már tíz esztendeje sikeres történelmi regény 
csúcspontja. De ugyanennyi okkal nevezhető esszéregénynek is, hiszen 
valóban szokatlanul sok benne a reflexív elem, s a gondolatiság inkább 
függ össze az eseményekkel, mint A karthausi-ban. [...] [V]alószínűleg 
irodalmi hatást tükröző motívum: Bebek Katalin és Ollósi szerepelteté
sével a humoros zsánerrajz is részesül az epikus összképből” (uo. 167). 
Ugyancsak a kérdésre vonatkozó megállapítás, hogy: „Bakács nagymo
nológja az V. fejezetben egy szentimentális regény és egy Shakespeare- 
dráma modorát vegyíti. A lányát megátkozó Száleresi Ambrus szavai a 
romantikus végzetdráma és a kortársi regény hatását egyaránt mutatják. 
Eötvös sajátos, freskó-szerű beállításai viszont jócskán elütnek a ro
mantikus sémától: titkok és rejtélyek helyett nyomasztó társadalmi és 
történelmi dilemmák állítanak nála kontrasztba mindent” (uo. 147).

A történelmi hitelesség-teremtésnek Eötvös regényében külső (me
chanikus) és belső (a regény kompozíciós sajátosságaiból következő) 
eszközei is vannak. A történelmi évszámokra és forrásokra való hivat
kozások, illetve a műhöz kapcsolódó jegyzetanyag az előbbi eszköz
tárba tartozik, míg az elbeszélő krónikási szerepe kompozícióalkotói 
momentum. A regény intellektuális tartalmai ez utóbbi szerep függvé

137



nyében bontakoznak ki. Az elbeszélő ugyanis már első megszólalása 
(a XVI. század eleji Buda leírása) alkalmával nyomatékosítja, felhívja 
rá a figyelmet, hogy az elbeszélés és a történés ideje között több év
százados időbeli távlat áll fenn. Ezért helyzeténél fogva kívülálló, a 
jelenre reflektáló és a jelenből kibeszélő narrátor közvetíti számunkra 
az eseményeket, aki megszólított olvasóját is kívül tartja a történeten. 
Szüntelenül összehasonlítja a megjelenített dolgokat és történéseket 
saját, vagyis az elbeszélés korával; nyomatékosítja, hogy a narrátor 
látószöge XIX. századi, azaz korántsem egy XVI. századba vetített 
nézőpont révén láttatja az eseményeket, például: „Szt. György tere a 
tizenhatodik század kezdetén egészen más külsejű volt, mint napjaink
ban” (EÖTVÖS 1962. 12). A látószög jelentette történelmi távlat (az 
ilyen típusú krónikásszerep) alkalmas arra, hogy ne csak megjelenítsen, 
esztétikailag újrateremtsen, hanem a kulisszák, események/történések 
mögötti erővonalak világába is betekintsen. Nemcsak leírja a környeze
tet, jellemzi hősét, s elmeséli az eseményeket, de létrejöttükre kérdez, 
a történelmet alakító folyamatokat tárja fel; előidézőkre, összefüggé
sekre mutat rá. Az utánképzett történelmi téridő tehát nem a mesélés, a 
narráció, vagy az önreflexió tere, hanem a tanulmány tárgya. Nemcsak 
sejtet, leír és jellemez, de logikailag összekapcsol, következtet, kortör
ténetet ír és megfejt. E gondolatiság nyelve nem elsősorban a direkt 
közlés és magyarázat. Az elbeszélő a művészi láttatás és összefüggés
teremtés alakzataival él: ellentpontozza, párhuzamba állítja, egymásra 
vetíti a jelenségeket. Ezért nem érthetünk egyet Szerb Antal vélemé
nyével, miszerint „Eötvös nem néz szembe a történelemmel Kemény 
Zsigmond intellektuális, szellem-mozgató erőket nyomozó finom nyu
galmával” (SZERB 1935. 329). Két évvel korábbi regényének, A falu 
jegyzőjének centrális jelentése, a vármegye és a rendi magyarság intéz
ménye ugyancsak történelmi képződmények. Bírálatához azonban egy 
modellvilágot (Taksony megyét fiktív szereplőkkel és eseményekkel) 
teremt Eötvös, míg Magyarország 1514-ben című művében ugyan
ezeket a dilemmákat a történtembe vetíti: „Mintha meg akarta volna 
mutatni, hogy a magyar nép szenvedései nem ma kezdődtek, hanem 
történelmiek, mindenkoriak. [...] Számára a történetem is kollektív 
szenvedések szörnyű gyűjteménye, és azt a kort választja ki, amikor ez 
a szenvedés pusztító katasztrófában tör ki: a Dózsa-felkelés esztendejét. 
A szenvedő nép centralitása itt nyilvánvalóbb mint A Falu Jegyzőjé
ben - hiszen Dózsa Györgyöt választja hősül, a lázadó magyar paraszt 
egyetlenegy véres legendáját” (uo.).

A nyitó fejezet térleírása a leromlásnak indult királyi palota látványa 
révén tárgyiasítja a hősi eszmények pusztulásának vízióját. A letűnt di
csőség kora Eötvös regényében is a Mátyás-korral azonos. A pusztuló, 
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de még régi fényének nyomait mutató várról a piaci sokaságra vetül 
az elbeszélő vezette tekintet. A gyülekezet oka a keresztes hadsereg 
létrehozására vonatkozó pápai bulla, s Dózsa György megjutalmazása, 
amiért egy kisebb csetepatéban lemetszve karját megölt egy török pa
rancsnokot. Dózsa megjutalmazott tette sajátságos horizontot nyit. Az 
elbeszélő és az általa kihallgatott budai polgárság is véleményt mond 
róla. Az előbbi megjegyzi, „ha Dózsa tettét akkor viszi véghez, mikor 
seregeinket még Kinizsi vezette, a vezér, ki Kenyérmezőn egy törökkel 
szájában s egy-eggyel mindenik kezében friss magyart járt a halottakkal 
takart csatamezőn, Kinizsi, ki, mint a rege mondja, két karddal küzdött, 
kétségen kívül megdicsérte volna a székelyt becsületes csapásáért, de 
rendkívülit sem ö, sem seregei egy törökkar levágásában nem találtak 
volna” (EÖTVÖS 1962. 13). Egy, a tömegben ácsorgó vén katona, aki 
még részese lehetett Mátyás és Kinizsi dicsőségének, „alávaló, gyáva 
idök”-nek nevezi a történések idejét. Miután a keresztes hadjáratra ösz- 
szegyült tömeg az urak elleni nyílt lázadásba fordul - a valójában a ne
mesek és Bakács által kiemelt és az események sűrűjébe vetett - Dózsá
ban vezérére találva, a sorsdöntő kérdés az, hogy e pusztuló erkölcsű, 
kegyetlen világgal szemben Dózsa kínál-e más alternatívát, vagy pedig 
megmarad a karlevágás „dicsőségében” kicsúcsosodó kisszerű pers
pektívánál. A történelem nagy tablóképeit sorakoztatva fel előttünk - 
a regény végül is keserű tapasztalattal szolgál: a (sokszor csőcselékké 
aljasodó) tömegek élén álló Dózsa nem képes nagyszerű távlatokban 
gondolkodni; a katasztrófa többek között ezért is kikerülhetetlen.

A parasztság helyzetét és lázadásának kiváltó okát Bakács (Bakócz 
Tamás) bíboros kancellár világítja meg a királyi tanácsban: „A lázítók 
azok, kik e népet évek óta hallatlan módon zsarolják, kik, miután tőle 
minden földi javait elrabolták, most meg akarják őt fosztani még azon 
reménytől is, mely az egyház kegyelméből a szerencsétleneknek nyílt” 
(uo. 193). De a narrátor a lázadókat sem mutatja be kedvezőbb fényben: 
„Mióta a lázadás zászlója Dózsa által kitűzetett, nemcsak azok, kik ren
des táborokban Pestnél vagy más helyeken összegyűltek, de majdnem 
az egész parasztság fegyvert fogott. Egyes faluk népei, a legbátrabbakat 
vezérül választva, saját kényök s kedvök szerint folytatták a jobbágyok 
és nemesek között kitört nagy háborút. Társakat keresett magának min
denik, kit személyes bosszúvágy indított, s velük, anélkül hogy vala
kit kérdene, sértőjének felgyújtá házát, meggyilkoltatá gyermekeit; s 
ha Dózsa maga ily merényeket akadályoztatni akart is volna, ez nem 
állott hatalmában. A bosszúvágyhoz aljasabb szenvedélyek csatlakoz
tak, s azon ritka jobb földesúr, ki magát a saját jobbágyaitól biztosnak 
érzé, idegen rablók martalékává lett. Az anarchiának átka: hogy, hol az 
létezik, ott a hatalom, mely senkinek sem tulajdona, valamennyi által 
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igényeltetik, s az egyes polgár, ki törvényes kötelékeit lerázá, tettleg 
minden erősebbnek szolgaságába kerül; ez történt hazánkban is. Ci
gányvajdák, parasztok, sőt ismert gonosztevők korlátlan hatalommal 
uralkodtak egész vidékek fölött; romokra égett úri lakok, sőt néha egész 
faluk szomorú tanúságot tettek működéseikről” (uo. 357). Az elpusztí
tott vidék (emberi lak/otthon) és a halottakkal/legyilkoltakkal szegé
lyezett út (például Fruzsina útja Csanád mellett) a forradalmi anarchia 
képi-szimbolikus megnyilatkozása a regényben. A nép hatahnáról-ere- 
jéről alkotott fogalma egyértelműen dezillúziós.

Van persze már a nyitó mozzanatban - a mű egyik jelentésszálát 
megnyitó Kinizsi-regében - is távlatromboló elem. A török tetemmel 
a szájában, a halottakkal borított csatatéren friss csárdást járó Kinizsi 
képe több mint groteszk mozzanat. Hősivé legendásított alakját a kró
nikás elbeszélő is árnyalja: „...Kinizsi még nagyobb kegyetlenségeket 
követett el, s pedig hadifoglyokon” (uo. 414). Ez az elbeszélő - az asz- 
szociációk és következtetések sorát nyitva meg - nagyon sokszor ref
lektál az olvasó történeti ismereteire („...tudni fogják, kik történetein
ket ismerik” [uo. 13]). Jelenkori olvasásunkat azonban nemcsak a tör
téneti távlat befolyásolja, de a műalkotás imaginárius létéből következő 
„eseményszerűség” is, amelyről bevezető fejezetünkben értekeztünk. 
Eötvös Dózsa-regényét más műalkotások szövegtapasztalataival együtt 
értelmezzük: hozzárendeljük vele tematikai diskurzivitásban álló re
gények, drámák Kinizsi-képét (például Kemény Zsigmond: Zord idő), 
Dózsa-történetét (Jókai Mór Dózsa-drámája [1857], Fráter György 
című regénye) és Szapolyai Jánosról kialakított értelmezését (Zord 
idő, Fráter György, Egri csillagok), regék/legendák hösképzeteit. A 
parasztháborút vizionáló Fráter György Jókai regényében a gonoszte
vővé degradált/degradálódott Dózsa képével szembesülve józanodik ki 
a hősi eszmékből, és ismeri fel a megváltozott világ konzekvenciáit: a 
Magyarország 1514-ben kifejezte tartalmakat ez a szövegdiskurzus is 
meghatározza, miként az Eötvös-regény kialakította leromlásképzetet a 
Zord idő világa árnyalja. Darvasi László A könnynnitatványosok legen
dája című regénye megjelenítette változatos halálnemek viszont a pa
rasztvezér kivégzésében kicsúcsosodó XVI. századi kegyetlenségekre 
emlékeztetnek bennünket.

A történelemről szóló beszéd (a történelmi fikció) azon lehetősé
gei, amelyek Jósika, Kemény és Eötvös regényeiben nyernek formát, a 
XIX. század közepéig hatnak, majd Jókai sokszerű regényírását köve
tően - Imre László szerint - „újat csak a 70-es évek dezi 1 lúziós regénye, 
majd még inkább Bródyék hoznak” (IMRE 1996. 33).
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A TÖRTÉNELEM MINT MESE, KÉPTELENSÉG 
ÉS HAZUGSÁG - AZ ÁLTÖRTÉNELMI REGÉNY

A XIX-XX. század fordulópontján a magyar (történelmi) regény 
különböző - olykor távoli, vagy nehezen észlelhető - hagyományokhoz 
kötődik. E kötődések alapján - és nem évszámhatárok szerint - mutat
kozik meg irodalmi művek XIX., illetve XX. századi orientáltsága. Jó 
példa erre a Mikszáth-regény, melynek nyelve egyértelműen a Jókai 
regényírása teremtette tradíciót folytatja, illetve a XIX. század negyve
nes-ötvenes éveiben kialakuló posztromantikus regény- és antiregény- 
variációkhoz {Magyar titkok, A hóhér kötele [1846], Hazai rejtelmek), 
a működésképtelenné vált eposz paródiáihoz (A nagyidai cigányok), 
illetve más műfajokba transzformálódott formáihoz (Toldi szerelme, 
Toldi estéje', Arany László: Délibábok hőse [1873]) kapcsolódik. Még 
a XX. század első évtizedének végén íródott A fekete város is ebbe a 
hagyományba ágyazódik, míg más művek esetében (például Egri csil
lagok, vagy a Herczeg-regény) nem ennyire egyértelmű a XIX. századi 
jelentésekre való reflektáltság.

Mikszáthnak a magyar történelem korszakait, sorsdöntő eseményeit 
és korszakváltó jelenségeit megjelenítő regényei (A beszélő köntös [ 1889], 
Beszterce ostroma, Új Zrínyiász, A szelistyei asszonyok [1901], A fekete 
város) a XIX. század közepén produktív eposzregény (történeti románc) 
beszédmódját idézik, de már első olvasásra nyilvánvalóvá válik, hogy itt 
a lényeg átalakításáról, az eposzi világállapot negatívjának, visszájának 
létrehozásáról van szó. Vagyis nem egészen arról, mint amit Imre László 
állapít meg monográfiájában, miszerint „Jókai századvégi követői (Mik
száth, Gárdonyi, Herczeg) már messze távolodtak a 40-50-es évek szö- 
vegvilágától”, illetve „a történelmi regény, mely Eötvösben, Kemény
ben éri el csúcspontját az 1840-50-es években, Mikszáth Kálmánnal, 
Gárdonyival, Herczeggel a kimerülés stádiumába jut” (IMRE 1996. 43). 
A századforduló kisszerűvé, szürkévé, aheroikussá és hamissá-hazuggá 
változott világában ugyanis nem a jelen kérdéseinek a múltba transzfor
málása, de a görbe tükör felmutatása, a torz, a deviáns felnagyítása jelen
ti a történelemről szóló beszéd adekvát lehetőségeit. Ennek értelmében 
a Beszterce ostroma a Szigeti veszedelem eposzi arányait utánzó eposz
tagadás: a heroikus egység visszaállításának tragikomédiája, míg az 
Új Zrínyiász már nemcsak a működésképtelen és torz jelen leleplezé
sének, de a múlt deheroizálásának (például a Zrínyi-eszménnyel való 
leszámolás) (anti)regénye is. A mese, a legenda, az anekdota és a ba
bona (A két koldusdiák, A beszélő köntös, A szelistyei asszonyok etc.) a 
dehistorizáló mikszáthi alakzatok közé tartoznak, míg utolsó regényében, 
A fekete városban, a hazugság formái telítődnek hasonló jelentéssel.
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A két koldusdiák Mikszáth viszonylag korai alkotása. Ennek ellenére 
már felmutat olyan vonásokat (például tükörképeffektusok, szerepel
lentétek és -cserék), amelyek a későbbi-kései regények nyelvét alkot
ják. A történelem megjelölt korszaka (a Rákóczi-kor) a mese hátteréül 
szolgál. A magyar történelmi regény kezdeteitől, az általunk történelmi 
kulisszaregényeknek nevezett alkotásoktól azonban elkülönülő-elha- 
sonuló alkotás, mivel a történelem nemcsak háttérmozzanat: a háttér 
és előtér viszonya, valamint jelentésbeli aránya bonyolult szövevény. 
Az előtérben játszódó klasszikus mesei történet (a szegényember fiai 
elindulnak szerencsét próbálni) és a hátteret alkotó történelmileg hi
teles eseménysor (Apafi Mihály fejedelmi udvara; kuruc-labanc har
cok valós helyszíneken és szereplőkkel, mint Vak Bottyán, Bercsényi, 
II. Rákóczi) is népköltészeti-irodalmi műfajok egész sorából szervező
dik (például babona, legenda, rege, tanulság- és hazugságmese, anek- 
dota/adoma, katonatörténet és -ének, mondóka, tréfa, szólás, aforizma, 
feljegyzés, levél etc.) kompozíciós egésszé: diskurzusuk révén teremtő
dik meg a megragadott történelmi kor atmoszférája, tárulnak elénk lét
formái és életlehetőségei, emberi viszonylatai és erővonalai. Szólások, 
közmondások (,,...a paraszt lenyesi a mogyorófa pálcát, a mogyorófa 
pálca lenyesi a parasztot” [MIKSZÁTH 1967. 11]), históriák (például a 
Kinizsi-történet mint az alacsony sorból magasra jutás példázata, vagy 
a cinkotai kántor története), anekdoták (többek között a fejedelmi dél
utánról, amelyről törvénybe foglalták, hogy „nem érvényes”, azaz Apa
fi ilyenkor hozott rendeletéi semmibe veendők), legendák (például a 
katonáról, akit nem fog a golyó) mutatnak-utalnak a megragadott törté
nelmi korszak társadalmi-emberi viszonyaira is: a földesúr pallosjoggal 
rendelkezik, ezért büntetlenül halálra veretheti a Veres fiúk apját; neme
si címmel nem rendelkező ember fizikai-szellemi kiválósága ellenére is 
mindenkor alávetett helyzetű marad (például nem viselhet kardot mint 
Veres Pista); Rákóczi rosszkedvét, amikor Pista halálos ítéletét írja alá, 
a veszteségekről szóló hadijelentések gerjesztik.

A korszakfestő kisepikái műfajok a mesealkotó rekvizitumokkal 
kapcsolódnak össze. A két mesehős a népmeséi sémával összhangban 
vándorútra indul, ám a műfajok/műalkotások (egészen modern irodal
mi aspektus) átjárhatósága révén „begyalogolnak” a történelembe. A 
mese világa a históriáéval ötvöződik. Útjukat csodás mesei történések 
(például a testamentumát tollbamondó, a szerencsét és szerencsétlen
séget okozó kutyát reájuk hagyományozó vénasszony a népmeséi bo
szorkány szerepvariánsa), keresztutak (ahol elválik útjuk, hogy később 
találkozhassanak), segítők (például az álruhás Bercsényi) és ellenségek 
(Krucsay uram, vagy Heister), varázseszközök (például a fejedelem 
gyűrűje), kiállt próbák (Apafi udvarában Pista igazságot tesz az urak 
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között) határozzák meg, melynek vége a megdicsőülés, a becsületessé- 
gükért-bátorságukért kijáró jutalom. Sorsuk legmeghatározóbb vonása 
az átváltozás/átlényegülés, minek fizikai és szellemi attribútumai egy
aránt vannak. A történet kezdetén Dobos néni elhalt fiai helyébe lépnek, 
kitaszítottból kivételezetté, árvából befogadottá válnak; később Pista 
Maglódy István, Laci Fekete László néven szerez magának hősi hírne
vet a kurucok táborában, hogy aztán mindketten - igaz, kényszerűség
ből - a labancok oldalán is harcoljanak. Pista a hős és az áruló, Laci a 
tékozló és az áldozatvállaló szerepkettősségében nemesedik kiválóvá. A 
legjelentősebb külsődleges változás életükben, hogy jobbágyból nemes 
emberré, nincstelenből vagyonossá avanzsálnak, míg lelki értelemben a 
magánérdek meghatározta törekvésektől a hazafiúi szemléletig fejlődik 
személyiségük, öntudatuk: megértik, hogy a nemesi cím önmagában 
értéktelen, ha nem járul hozzá egyéb erkölcsi-lelki érték.

A mese itt a történelemről szóló beszéd lehetséges változatát jelenti: 
egy korszak értési horizontját. A történelem képe feloldódik a mese vi
lágában. Minden jóra fordul. Még az ellenség sem kifejezetten gonosz, 
hisz Heister német parancsnok is befogadja a szökevény testvéreket, 
Krucsay uram pedig megbánásból a fivéreknek adományozza vagyo
nát. II. Rákóczi Ferenc népies hőssé (vidéki táblabírákhoz hasonlatos
sá) változik Mikszáth tolla révén. Persze amennyit enged a mese vará
zsának, annyit vissza is von a humor formái (hazugságmesék, humoros 
történetek, tréfás megjegyzések, gúnyos-szarkasztikus megállapítások) 
által. Krucsay nagyvonalúságáról például kiderül, hogy ugyan kész le
mondani vagyonáról a fiúk javára, de az már nincs meg: „vissza kell 
szedegetni a labancoktól” (uo. 152).

A két koldusdiák Jókai Mór Erdély aranykora című regényét idézi. 
Az aranykor végét jelenti be a Jókai-regény, míg a mesék világában 
helyreállítható hősi világ időlegességét, képlékenységét, illúzióját jele
níti meg előttünk Mikszáth alkotása.

A Beszterce ostroma és az Új Zrínyiász című regény archetextusa 
a Szigeti veszedelem, s mindkettőben az eposzi forma és tartalom visz- 
szája képződik meg, de az alapélmény - a hősi erények működése - 
ellentétes előjelű konzekvenciái révén. A XIX. század végi társadalmi
emberi viszonyok legfőbb mozgatórugója ugyanis a képmutatás és a 
hazugság, amely vonások homlokegyenest ellentmondanak a héroszi 
erkölcsnek. Amíg a Beszterce ostroma megjelenítette viszonyok emberi 
tragikuma épp abból következik, hogy megegyezéses alapon (vagyis 
hazug módon) fenntartják a „nagyszerű kor”, a lovagi erkölcsök látsza
tát; „belemennek a játékba”, amelyet Pongrácz gróf indukál, addig az 
Új Zrínyiász világában a hősi morál teljesen csődöt mond: az eposzi hő
sök rövid időn belül saját paródiáikká válnak. A Beszterce ostromában a 
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tágabb közeg, a vármegye alkalmazkodik (igaz, csak látszatra) a nedeci 
várúr felállította szabályokhoz, az Új Zrínyiászban - az eszményvesztés 
tipikus példájaként - a tévedésből feltámasztott szigetvári hősök pró
bálnak beilleszkedni a XIX. század végi tőzsdekapitalista világ hamis 
erkölcsiségébe.

Eisemann György a Mikszáth-regények „kétféle nyelviéről beszél. 
A nedeci várúr környezetében a világról szóló beszéd adekvát nyelve 
a történelemé, amellyel szemben a külső világ (Zsolna) anekdotikus 
nyelve áll. Mindkét nyelv lényege a kettősség, a behelyettesíthetőség 
aspektusa (EISEMANN 1998. 76). A történelem utánképzése (ez eset
ben a XVII. század lovagi erényeinek feltámasztása) Pongrácz számára 
létforma, a jelen helyett áll: „En nem akarok a XIX. században élni, 
visszamegyek a XVII-ikbe, mert nekem úgy tetszik. Az idő jöhet, me
het, de engem nem visz, oda állok, ahova akarok” (MIKSZÁTH 1974. 
19). A zsolnaiak anekdotikus nyelve pedig közmegegyezéses álca: a 
lényeg, a való, az igazság elhallgatását szolgálja. „Ahogy az anekdota 
elbeszélője egyszerre rejtekező és előtűnő narrátor, úgy a történelmi 
játékok alanyai egyszerre önmaguk és valaki mások. Megjátszók és 
megjátszottak. Folyvást helyettesítenek valamit: jelenükkel a múltat, a 
múlttal a jelenüket. De hogy melyik az »eredeti« és melyik a »másolat«, 
az az anekdotákban és a színjátékban sem eldönthető” (EISEMANN 
1998. 78). Egyetérthetünk a monográfussal abban is, hogy a két nyelv 
közötti párbeszéd a színjáték különböző formái által jön létre. Ez - a 
középkori oligarcha udvari szertartásainak folyamatos imitációján túl - 
egyrészről a Beszterce város elleni hadjáratban, másrészről a színtársu
lattal eljátszatott behódolási jelenetben kulminál. A honvédparancsnok, 
akitől a színjátszás ötlete származik, ezzel teremti meg „a közös értés 
feltételeit”, azaz a „történelmi »anakronizmus« nyelvét sikerül párbe
szédbe állítania az anekdotikus nyelvezettel” (uo. 77).

A történelem imitált korszaka mindkét felet minősíti. Pongrácz gróf 
számára „mélységes tó”, amelybe „nagyon mélyen belenézett” (MIK
SZÁTH 1974. 8), és beleszédült. Olvasatunk szerint nemcsak a közép
kori ragyogás és dicsőség kápráztatja el, de - s ez a mozzanat általában 
elsikkad a történeti jelenre vonatkozó jelentésértelmezések mellett - 
saját társadalmi osztályának felsőbbrendűségébe vetett hite is. Ebből, 
azaz a korabeli jogrend félfeudális maradványaiból s a nyomában kiala
kult erkölcsi holdudvar értékkáoszából él szinte minden megjelenített 
társadalmi osztály: a mulatozó-haszontalan, ugyanakkor hatalmaskodó 
(fő)nemesi réteg éppúgy, mint a romlott polgárság, sőt, a haszonleső 
parasztság. Csak a képmutatás nyelvét kell jól beszélniük. Ezt sikerült 
a budetini parancsnoknak (egyébként Pongrácz gróf rokonának) össze
egyeztetnie a történelem újrateremtésének illuzórikus nyelvével.
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A hazugság/hamisság elve értelmében visszaállított világbéli har
mónia épp az irodalom - egy explicit módon szerveződő metatextus 
Cervantes Don Quijotéjának olvasása révén bomlik fel. A szomszéd 
várkisasszony ugyanis ezt a művet küldi el a grófnak, válaszul annak 
házassági ajánlatára. Az ajándék nyílt célzás, Pongrácz őrültségére vo
natkozó utalás: tükör. A gróf azonban nem alteregójára ismer a búsképű
ben, hanem a hősi világrend visszaállíthatóságának kudarcával szembe
sül. Felismeri, hogy ez esetben is csak látszatról, a héroszi nagyság he
lyetti képmutatásról van szó. Domokos Mátyás szerint „Don Quichote 
minduntalan egy józan, kegyetlenül valóságos világgal ütközött össze”, 
míg a gróf „a regény hallgatása közben érti meg, hogy az a kedélyes 
cinkosság, amivel az ő tiszta lelkesedéssel eljátszott középkor-illúzióját 
kiszolgálták, a világ részéről rosszhiszemű, mert a világ szemében ő 
csak egy anakronisztikus, bolond figura” (DOMOKOS 1974. 419).

Az egymás mellé került idősíkok értelmezik egymást. A Don 
Quijote-i szövegvilág a Pongrácz által imitált XVII. századot, az viszont 
a regénybeli jelent értékeli. Az így megképzödött regénybeli jelenkép a 
társadalmi morál mélypontját jelöli, nemcsak mert a XIX. század végi 
liberalizmust szolgáló zsolnaiak - érdekeiktől vezérelve - belemennek 
a gróffal folytatott játékba. Nincsenek értékfogalmaik, nem tisztelik az 
ember identitását és szabadságát sem. A Behenczy-féle nemesi svihá- 
koknak nincsenek eszményeik (például a fiatal Behenczy halálba kergeti 
saját édesanyját, amiről később a cinizmus hangján tesz említést: „meg
gyógyította”), de a polgárságot megtestesítő Trnowszkyak életvezetése 
is a velejéig romlott (például Apolkáról csak tüntetésből gondoskod
nak, majd amikor ennek már nincs látszata, egyszerűen kihajítják az ut
cára). S embertelen, erkölcstelen maga a város is, hiszen ahelyett, hogy 
segítene Apolkán, lelkiismeretlenül felhasználja a grófnak szánt színjá
tékban. Egyébként osztályérdekei sérülnének: lelepleződne a hazugság, 
így azonban kedélyes anekdotaként működhet a történet. S működne 
is, ha a Cervantes-regény nem rombolta volna le a kölcsönös nyelvér
tés feltételeit. A gróf ugyanis ettől a ponttól kezdve leszámol a lovag
eszmények újjáteremtésének illúziójával („Beállottam okos embernek” 
[MIKSZÁTH 1974. 36] - mondja), ám nem kapcsol vissza a XIX. szá
zadba. Elfogadja a játékot, de azt valóságos, XVII. századi tartalommal 
tölti meg, ahova a középkori várúr önkénye és pallosjoga is tartozik. A 
játék ezentúl kettős csapdaként működik. A zsolnaiak kénytelenek foly
tatni a megkezdett bohózatot (ehhez találja ki átmeneti megoldásként a 
behódolási-túszadási színjátékot a budetini parancsnok), míg Pongrácz 
grófnak épp a játékszabályok értelmében kell visszaadnia Apolkát. A 
lány szeretete, mert őszinte, a gróf életének egyetlen igaz tartalma, s 
világértésének egyetlen biztos tájékozódási pontja. Elvesztését - mert 
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harcát a Don Quijote olvasását követően az isteni gondviseléssel állítja 
szembe - égi csapásként fogja fel. Erre utalnak rejtélyes búcsúszavai: 
„Amit én kívántam az istentől, abból nem teljesített semmit, amit ő kí
vánt tőlem, azt én mind teljesítettem” (uo. 208).

Azt, hogy Pongrácz István bolond-e, vagy sem, több szinten is ér
telmezi a regény. Legelőször a szerzői előszóban kerül elemzésre a 
kérdés, majd elbeszélői és szereplői szinteken, de maga a főszereplő is 
többször él az önreflexió formáival. Az író a róla szóló emlékezet for
máit idézi és kommentálja: „István grófnak volt esze, de nem sok, am
bíciója is volt, de sok; szerepelni akart mindenáron, de látta, hogy mint 
okos ember nem szerepelhet, megpróbálta tehát mind bolond ember” 
(uo. 7). Szereplési vággyal azonosítja a gróf hóbortját, ugyanakkor na
gyon ironikus kommentárral látja el: „Nálunk a buták és okos emberek 
egyaránt akarnak szerepelni. Roppant konkurrencia van. István gróf 
a hálásabb térre vetette magát; beállott bolondnak. S itt gyönyörűen 
hagyták nagyra nőni, nem előlgetett senkinek” (uo. 7-8). Másutt pedig 
„későn született ember”-nek nevezi az elbeszélő. Az elbeszélés meg
szólított jelenére (az egykorú megértésre) ez esetben is árnyék vetül: 
„...biztosak vagytok-e abban, hogy ma az lenne a véleményetek róla, 
akkor is, ha ezelőtt négyszáz esztendővel él s húszezer katonája lett 
volna” (uo. 49). A budetini parancsnok szerint István elméjének nincs 
semmi baja a „vesaniá”-n kívül, s példák, analógiák sorával (az aa
cheni Szent Vitus-tánc, kleptománia etc.) bizonyítja, hogy csak a saját 
nyelvén kell vele beszélni. Az őrültségéről szóló nézeteket leginkább 
maga a gróf teszi kétségessé. Nagyon jellegzetes példája ennek a kis 
parasztlánnyal folytatott beszélgetése, akitől azt szeretné megtudni, bo
londnak tartják-e az emberek. Annak igenlő válaszát követően szomorú 
mosolygással fejti ki, hogy ő „senkit sem bánt”, és , jó ember” (uo. 20). 
Egyenességéért, őszinteségéért megdicséri a kislányt, majd megkérde
zi tőle, mit hozzon a városból jutalmul neki. Az „egy kis festéket” kér. 
Sajátos értelmezői mondat: a világ feslettségét, festett, vagyis álságos 
voltát jelképező mozzanat.

Azt a kérdést, hogy minden tekintetben pozitív hős volt-e Pongrácz 
István, a Beszterce ostroma elbeszélője nyitva hagyja. Mintha e dilem
mát (hogyan értékelnék magatartását, ha ezelőtt négyszáz esztendővel 
él, és húszezer katonája felett rendelkezik) szándékoltan a következő 
szatírával, az Új Zrínyiásszal szerette volna megoldani. Kétségkívül 
megsemmisítő hatású, döbbenetes leleplezés. A mai olvasó számára el
sősorban nem azért katartikus, mert a XIX. század végének hamis tuda
táról rántja le a leplet, szembesítve az utókort a hajdani hősi magatartás
mintákkal, hanem mert történeti tudatunkat, a XVI. századról alkotott 
történelemképünket is módosítja. Az egykorú megértéssel ellentétben, 
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ma nem annyira a kegyeletsértés tettét, mint inkább a görbe tükör fel
mutatásának szándékát ismerjük fel Mikszáth írói eljárásaiban.

Referenciális mozzanat a regény létrejöttében, hogy II. Vilmos né
met császár 1897-ben Budán tartott pohárköszöntöjében Zrínyi Mik
lóshoz hasonlította a magyar urakat. Mikszáth válasza rá e gyilkos élű 
szatíra. A hamis tudat formái (az ősi vitézi erények jogfolytonosságá
ról alkotott nézetek) sorra kompromittálódnak benne: legteljesebben 
és legfájdalmasabban természetesen a „magyar nemzeti nagyságáról 
alkott elképzelés. A XIX. század végének romlott-züllött közéletében 
a Zrínyi-eszmény egykettőre elsikkad, s a szigetvári hős önnön karika
túrájává válik: a nemesi nagyevő-nagyivó, dőzsölö-tékozló, verekedő, 
házasságtörő nőcsábász anakronizmusába transzformálódik héroszi- 
eszményi alakja. Persze a képlet nagyon egyszerűnek tűnik: a posvány 
lehúzza a legnagyobb hősöket is. S ez csak a századvégi nemesi habitus 
kompromittálódását jelentené. Van azonban Zrínyiék magatartásában is 
egyfajta öseredeti bornírtság. A XVI. századi - részben az erkölcsiség 
fogalmát is fedő - virtus ugyanis erőszak alapú, szellemtelen magatar
tásminta. Ezt látta meg a szigetvári hős alakjában az író, s feltehetőleg 
ez fájt annyira a kegyeletsértést kiáltóknak: az arisztokrata nemzeti esz
mény tarthatatlansága.

Metanarratív mozzanat a szöveg végén egyrészt a történetírásra, 
másrészt az „öreg Zrínyiászra” történő utalás. Perényi Miksa arra kéri a 
hőst, ne tegye be a „szokásos” száz aranyat a zsebébe (hagyja felét neki, 
a másikat adja másnak), minthogy a gróf „a történelemre dolgozik”, 
az pedig olyan, amilyennek megírják: „ha én be fogom írni, hogy száz 
arany volt a zsebében, méltóztatik engem érteni, hát akkor az úgy lesz 
a történelemben és nem másképp” (uo. 402). A Szigeti veszedelem so
rainak a regény zárásaként való beidézése viszont - a szigetvári hősök 
lelke megmentéséhez „angyal légió”-t álmodó „másik Zrínyi Miklós, a 
költő” (uo. 403) műve, azaz a művészi igazság felmutatása révén - egy 
hajszálnyit „vissza is ránt” az iróniából.

Ha a Beszterce ostroma a nemesség történelmi szerepéről fest 
tragik(omik)us képet, akkori fekete város a polgári-patrícius romlottság 
analízise. A XVIII. század eleji Lőcse világában megmutatkozó hazug
ságlét, álerkölcs és hamis jogrend képét állítja elénk. A cím így nemcsak 
a városra nehezedő gyászt jelöli, de a lelki értelmű sötétséget is.

A városi polgárság szerepe egy sorsdöntő, azaz nemzetsors-megha- 
tározó történelmi pillanatban, a Rákóczi-korban válik kivehetővé előt
tünk. A nagytörténelem itt olyan tükör, amelyben a hazugság történelmi 
létvariációi láthatók. Ezért volt szüksége a valós tények megváltoz
tatására az írónak, amikor a krónikák valószínűsítései (XVL század) 
ellenére a XVII-XVIII. század fordulópontjára helyezi el Görgey Pál 
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történetét. Műve a szatirikus-szarkasztikus kifejezésmód folytonos
ságát jelenti saját életművén belül (az eddig említetteken kívül: Szent 
Péter esernyője [1895], Gavallérok [1897], Különös házasság [1900], 
Noszty fiú esete Tóth Marival [1908] etc.), s a nagy nemzeti tragédiák 
ok-okozati viszonyrendszereit művészi tartalommá formáló regénysor
ba illeszkedik a műfaj magyarországi alakulástörténetét illetően. Jókai 
Mór regényeihez nyelvi-elbeszélői szempontból is erőteljesen kapcso
lódik, de bizonyos motívumai, mint amilyen a nemzeti katasztrófának 
a nemzeti elbizakodottság és hamis tudat formáira való visszavezetése, 
Kemény és Eötvös műveivel is összefüggésbe hozzák.

A történelem eseményeiről szóló beszéd Mikszáth e regényében az 
epizodikusság felidéző eljárásmódjának felel meg. A lineáris esemény
sor ok-okozati összefüggéseinek megteremtése helyett a motívumana
lógia, sőt, a véletlen rendezi el az eseményeket. Az egyik legjelentő
sebb szövegszervező motívum, egyfajta isteni gondviseléssé oldott 
fatalisztikus meggyőződés, mely mélyen áthatja a regény világát és a 
szereplők tudatát is. Az elbeszélő többször tematizálja is ezt a moz
zanatot. „A gondviselés körültekintő ereje bizonyára felismerhető a 
legapróbb dolgokban, most is úgy intézkedett, hogy Görgey Jánosné 
Jánoki Máriának ugyanakkor szülessék egy kisleánykája...” [MIK
SZÁTH 1983. 18]). Ez a mozzanat azonban nemcsak azt jelenti majd 
Görgey életében, hogy anya nélkül maradt kislányáról van ki gondos
kodjék, de szinte a haláláig (a végzetes lőcsei út előtt kéri meg unoka
öccse Rozália kezét) gyötrő kételyt is: nem halt-e meg a gyermeke is, s 
testvérbátyjáék nem cserélték-e fel szánalomból a két kislányt. A sors
döntő eseményt, Kramler bíró meglövését is véletlenszerű esemény (az 
alispán kutyája egy nyúl után iramodva átszalad a mezsgyén) idézi elő, 
amit az elbeszélő ugyancsak végzetként értelmez: „Görgey haragosan 
Rittyentett a vizslának, de az föl se vette, valamely rossz sugallat által 
ösztönöztetve ment a szomorú végzete felé...” (uo. 83). De misztikus 
mozzanatok (miután véletlenül rálőtt Szűz Mária szentképére, a könyö- 
rületéért imádkozik) előzik meg Fabricius megjelenését is Rozália éle
tében, s az isteni büntetés sugallata jelöli meg Nustkorb bíró halálát is. 
(„Az előbbeni bíró megölte a mostani bírót, mivelhogy a mostani bíró 
ölte meg az előbbeni bírót” [uo. 413] - ugyanis Kramler bíró epitáfiuma 
rádőlt Nustkorbra, akinek bűne volt annak kivéreztetése a borsófölde
ken.) Az utolsó - Görgey végzetét megjelenítő - fejezet élén, címszerűen 
ki is emeli ezt a mozzanatot az elbeszélő. („Melyben a szerző akarata 
ellenére a gondviselés szeszélye szerint fejeztetik be a történet.”)

Az események másik mozgatórugója a gőg és a hazugság érdekszö
vetsége. A lőcseiek ellenszenve elsősorban a várost körülvevő földes
urak ellen irányul. Amíg a fátum szerepeltetése a regény balladisztikus 
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atmoszférájának létrehozásához járul hozzá, addig a nemesség és a pol
gárság ellentétének (harcának?) bemutatása történelmi jellegét határoz
za meg. A fekete város történelmi regényként való értelmezése azonban 
épp az ábrázolt harc kisszerűsége miatt válik kétségessé, azaz Mikszáth 
benne ismét egy műfaj visszáját teremtette meg. Ezt elsősorban azzal 
éri el, hogy a nagytörténelemböl ismert tragikus szembenállás lényegét 
kicsinyessé, pontosabban haszonelvűvé degradálja. Lőcse város polgá
rai ugyanis nem az igazság és az emberi egyenjogúság védelmezése 
érdekében harcolnak a nemesek ellen (hiszen maguk a lehető legtöbb 
kiváltságot csikarták ki az uralkodóktól), hanem anyagi okok miatt: a 
városnak kevés a hasznot termő borsóföldje, többet szerezni viszont 
csak a nemesektől lehetne. Hazugságon alapul a lőcseiek önértelmezése 
is. Magukat rangban a velencei nemesekhez hasonlítják, vagyis nem 
polgári értékekért harcolnak, hanem főúri kiváltságokra vágynak. Pél
dául Fabricius nemcsak rangban, de jellembeli kiválóságban is mesz- 
szemenően alul marad Görgey Györggyel szemben. Tetteit - miközben 
nem veszi észre, hogy bíróvá választását is érdek (tapasztalatlanságá
nak és fiatalos hevességének felhasználhatósága) diktálja - a kivagyiság 
dölyfje irányítja: megmutatni hatalmukat, erejüket a főuraknak. De a 
legnagyobb hazugság a regény kulcsmotívumához kötődik. Noha mind 
az elbeszélő, mind a szereplők reflexiói (köztük maga az alispán ön
jellemzései) kiemelik ideges-hóbortos természetét, vadember mivoltát, 
ezek azonban csak a kedvező körülmény, a véletlenszerű együtt hatás 
jelenlétét nyomatékosítják tragédiájában. Végzetét a lőcsei értékválság 
és morális alávalóság okozza. Véleményünk szerint még olvasati-értel
mezői szinteken sem eléggé hangsúlyozott motívum, miszerint Görgey 
Pál meglövi, de nem öli meg a főbírót; halálát elvéreztetésével, aljas 
anyagi érdekektől vezérelve, maguk a lőcseiek okozzák. Mikszáth nyit
va hagyja a kérdést: életben maradt volna-e a bíró, ha társai megfelelő 
módon sietnek a segítségére. Ezzel azonban a regény Rozáliához kap
csolódó szólamát látja el sajátos jelentéssel: ha ugyanis az igazi bűnös 
nem Görgey, hanem a város, a lány élete, tragikus szerelme alakulásá
ban nem „az apák vétkeiért az utódok bűnhődnek” sorsmotívuma, nem 
is a végzet játszik közre, hanem a mindent átható hazugság. A hazugság 
(az önérdekek diktálta bosszúvágy) erejével takarják el saját vétkeiket, 
magyarázzák meg a törvénytelenségeket, és teszik lehetetlenné az em
beriesség szabályain alapuló jogrendet: például az érvényben levő tör
vénykönyv helyett a Zipser Willkürt, a város kiváltságait tartalmazó 
áltörvényt alkalmazzák Görgey halálos ítéletének kimondásakor. A fő
ispán feletti ítélkezés jelenetében a fiatal Fabricius testesíti meg a város 
minden romlottságát és hazugságát: a hatalomtól megittasulva, bosz- 
szúvágytól felajzva hirdeti ki az ítéletet. Az elbeszélő a regény végén 
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igazságot szolgáltat: Fabricius összeomlik, amikor kiderül Otrokócsy 
Rozália személyazonossága. Úgy tűnik, a nemezis bosszúálló kardja 
sújt le rá. A valóság azonban kevésbé magasztos. Fabricius végül is sa
ját hazugságainak, törvénytelenségeinek és gonoszságának (hiszen nem 
engedi a főispánt a lányától sem elbúcsúzni - egyébként még idejében 
fény derülne Rozália kilétére) áldozatává válik.

Lőcse város „mögött” a nemzet sorsát alapjaiban megrengető törté
nelmi események zajlanak. Minthogy azonban a polgárságot nem fűzi 
hozzá különösebb érdek, tevőlegesen nem vesznek részt a kuruc-labanc 
harcokban, illetve a Rákóczi-szabadságharcban. Történései csak be
szédtémaként, az anekdota különböző változataiban él, például arról, 
hogyan utasította el Görgey a feleségére szemet vetett Thököly Imrét, 
vagy a züllött Apafiak viselt dolgairól, a nagyivó Andrássy generálisról, 
a férjével száműzetésben élő Zrínyi Ilonáról, a testvérbátyját - mert az 
ismét a kurucokhoz állt - erőszakkal elfogató és börtönbe vető Görgey 
esetéről a császári udvarral és a II. Rákóczi Ferenc fejedelemmel, akik 
tettét egyaránt jóra magyarázták és megjutalmazták, holott Nustkorb ve
zetésével Lőcse feljelentés gyanánt terjesztette mindkét hatalom elé az 
ügyet etc. A haza és a nemzet ügyét kizárólag Görgey János és néhány 
fegyvertársa vállalja fel a vármegyében; évekig várnak és reményked
nek a nagy pillanat (a „gyerek megnő”, vagyis Rákóczi felnőtté válván 
a nemzet élére áll!) eljövetelében, s miután az bekövetkezik, mellette, 
vagyis a nemzeti szabadságharc oldalán harcolnak. Ok azonban a ne
mesi osztály képviselői. Eközben Lőcse város polgárai földszerzéssel, 
mezsgyevitákkal és Görgey megöletésével vannak elfoglalva. A törté
nelemről és a nemzet sorsáról szóló beszéd eszközévé Mikszáth regé
nyében így válik a hazugság, ennek megjelenítése, amelyben viszont az 
egész nemzet tragédiájának képe tükröződik okozataival: a széthúzás, a 
kisszerűség, a haszonlesés és a számítás eszményromboló hatásával.

(A fekete város jelentései számos szövegközi kapcsolat lehetősé
gét vetik fel, de mindenekelőtt Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című 
regényével mutat tematikai analógiát. E vonzatok vizsgálatára a kötet 
A mai Jókai-értés változatai című fejezetében kerül sor.)
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A MAGYAR TÖRTÉNELMI REGÉNY 
MŰFAJI VÁLTOZATAI

A magyar történelmi regény alakulástendenciáit a magyar törté
nelmi regény kialakította diakron „sor”-ok, „rend”-ek belső változá
saival szinkron történésként értelmeztük és vizsgáltuk. A Northrop 
Frye-elmélettel összhangban, a mitikus világtapasztalattól való nyelv- 
beli-távolsági mércék alapján, megkülönböztettünk történeti fikciós re
gényt, illetve románcot. Ez utóbbival analóg jelenségként kezeltük az 
eposzregényt, a történelmi regénynek azt a műfaj változatát, amelynek 
létrejöttében az eposzi formaihletnek, illetve a transzcendens világkép 
jelentéseinek hatását észleltük.

A történelmi regényt mint műfajtípust a történelemről szóló be
széd formájaként, horizontértésként s irodalmi szövegekre hagyatkozó 
konstrukcióként értelmeztük, amely szemlélet értelmében kizártuk a 
történelmi krónikák rendjének, a történelmi személyek közmegegye
zéses képének való megfeleltetés hagyományos formameghatározó 
mércéit. A történelmi regényt a történelmi múlt valamely korszakának- 
szakaszának művészi eszközökkel történő utánképzéseként, esztétikai
lag szuverén irodalmi világmodellként írtuk le. Fontos műfajkonstruáló 
elvnek tartjuk a történelmi regénynek a jelen problémáit múltba transz
ponáló, azt a múlt történései által tükröztető-megválaszoló, azaz vál
ságmodelláló sajátosságát.

A „tiszta” irodalmi műfajok létéről szóló elméleteket is elvetve, a 
történelmi regény műfaji aspektusainak, típusalakító elveinek leírása
kor beszédmódbeli karakterisztikákra és a műfaji átfedésekre, átfejlő- 
désekre, diskurzusokra figyeltünk. Világirodalmi minták és a történel
mi múlt horizontjait megjelenítő magyar irodalmi alkotások vizsgálata 
alapján a történelemről szóló irodalmi beszédmódoknak hat, egymástól 
teljesen el nem határolható változatát térképeztük fel. Ennek alapján a 
XIX. századi magyar történelmi regény következő változatait írtuk le: 
történelmi kulissza-, nevelődési, művész-, eposz-, illetve szerepregény, 
történelembölcseleti és áltörténelmi regény.

A magyar regény alakulástendenciáit egy hálózatos szövevény törté
néseiként fogjuk fel, tehát a történelmi regény alakulásában sem egy - 
előzményeket, csúcsponto(ka)t és hanyatlást is magában foglaló - 
ívszerű fejlődést képzeltünk el. Ilyen értelemben a történelmi jellegű 
fikciós próza jelenségei ezerféle kötődést vetnek fel, hagyományokra, 
folyamatokra mutatnak, illeszkednek és elhasonulnak, lerombolnak és 
felépítenek. Egyszerre felelnek meg különböző paradigmáknak. Ugyan
akkor bizonyos folyamatokat erőteljesebben követnek, másokkal pedig 
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szakítanak. Típusokat csakis e paradigmaváltások mentén írhatunk le, 
ugyanakkor számolnunk kell azzal is, hogy ugyanazon irodalmi alko
tás, mely egy tipikus irodalmi beszédmód mintája, egyidejűleg más tí
pusalkotó tényezők kontextusában is értelmezhető.

Az irodalmi művet az olvasások/újraolvasások során folyamatosan 
megtörténő, imaginárius jelenségnek képzeljük el, ami egyúttal azt is 
jelenti, hogy ezen irodalmi történések közé nem vonhatók századhatá
rok, s hogy megértésüket csakis az irodalmi hagyományokkal, illetve 
jelen korú művészi eseményekkel való együttlátásuk garantálja. A XIX. 
századi magyar történelmi regény is csak e diskurzív viszonyban in
terpretálható.
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A KEMÉNY-REGÉNY ÉRTÉSI HORIZONTJAI

Az Özvegy és leánya mint bonyolult műfaji összefüggés

A DRÁMAI SZITUÁCIÓ

Kemény Zsigmond történelmi regényei közül az Özvegy és leánya 
mutatja a legbonyolultabb műfaji képletet. A felsőfokkal ellátott jel
zők közül emellett még a „legsikerültebb” és a „legdrámaibb” íródott le 
vele kapcsolatban leggyakrabban. Ez utóbbi (a drámai jelleg) kérdéses
sége, mibenléte és szövegszervezői jelentősége a regény értelmezésé
nek kulcsmotívumai közé tartozik.

Bényei Péter Drámaiság és történelmi regény (BENYEI P. 2002) 
című tanulmányában e kérdés vizsgálatához Bécsy Tamás A drámamo- 
dellek és a mai dráma (BÉCSY 2001) című tanulmányának vonatkozó 
alapelveit hívja segítségül. Ezek szerint a dráma legalapvetőbb formate
remtő kritériuma a drámai szituáció. Jelenti ez „[a]zt a helyzetet, ami a 
dráma cselekményének kezdetén már készen áll, ahol az elemek tartal
ma és száma, valamint speciális viszonyaik a dráma további menetében 
bemutatott minden cselekvést potenciális lehetőségként már magába 
zár, a továbbiakban szituációnak nevezzük. A szituáció tehát speciális 
viszonyrendszer. A specialitás elsősorban azt jelenti, hogy az elemek 
viszonyaiba olyan cselekvéslehetőségek foglaltatnak, amelyeknek meg 
kell valósulniuk...” (uo. 37). E drámamodell fontossága azon művek 
értelmezése során mutatkozik meg, amelyeknek drámai konstrukcióját 
(például a klasszicista vagy más XIX. századi modellek értelmében) a 
szakirodalom kétségessé tette. Számunkra ennek alapján váltak magya- 
rázhatóvá Kisfaludy Károly műveinek (például Iréné [1820]) drámai 
kvalitásai, s értelmezhetővé az írónak olyan elbeszélései (A vérpohár 
[1822], Viszontlátás [1823]), amelyeknek a végzetdrámára mutató sajá
tosságai tűntek evidens interpretációs kiindulópontnak.

Kisfaludy Károly tízes-húszas években kibontakozó - a mai olvasa
ti stratégiák és irodalomértések szempontjából ugyan leértékelt, de ak
tuális keletkezési közegében előremutató - novellisztikáját olyan előz
ménynek tekintjük, amely megnyitja azt A vérpohártól az Özvegy és 
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leányáig terjedő epikai műfajsort, amelyeknek legfontosabb müfajszer- 
vező sajátossága az események rendjét a kiindulópontban meghatározó 
drámai szituáció. A vérpohár szerelmesei, Hedvig és Árpád tragédiáját 
is eleve elrendeli a körülöttük zajló cselszövések, pártbéli szembenál
lások, ellenségeskedések korszituációja, mint ahogy Róza és Tihamér 
(Tihamér) szerelmének beteljesülését is kétségbe vonja a sorsüldözött- 
ségnek az a konfigurációja, ami Róza családját, a Zách-famíl iát jellem
zi. Az író olyan társadalomtörténeti szituáltságot (szerelem- és életel
lenes világot) alkot köréjük, amely eleve kizárja a szerelmi boldogság 
lehetőségét. Az Özvegy és leánya is „megfelelni látszik a drámaiság 
legalapvetőbb kritériumainak: a regény kezdetén már készenlétben áll
nak a tragikus bonyodalmat lehetővé tevő feltételek” (BÉNYEI P. 2002. 
544; BÉNYEI P. 2007. 284). Vagyis a történelem itt is csak indukáló, 
a már elrendezett tragédia kibomlását kontextusteremtö mozzanat: tér, 
amelyben a tragédia kifejlődhet. Bényei a regény drámaiságát konstruá
ló elemek között nagyon fontos momentumnak tartja az előidejűséget: 
„a Tarnóczyné jellemében rögzített múltbéli konfliktus, illetve a történet 
előtt lejátszódó találkozás Sára és János között Szécsi Mária kastélyá
ban olyan zárt szituációt teremtett, hogy a tragikus szövevény felállá
sához elég volt a lányrablás ártalmatlannak tűnő cselekedete” (uo. 545, 
284). A tragédia kifejlődését tehát már az elbeszélt történetnél előbbi 
társadalmi és egyéni ellentétek, szembenállások teszik lehetővé. Társa
dalmi értelemben a vallásháborúk (például Mikes Móricot azért ítélik 
fövesztésre, mert a betiltott jezsuita rend tagja), a fő- és jószágvesztésre 
vonatkozó zordon törvénykezés (a fejedelem minden gondolkodás nél
kül mond ki halálos ítéletet azon család tagjaira, melynek épp vendége), 
a vakbuzgóságot és a kapzsiságot fokozó jutalmazások (Tarnóczyné 
azért igyekszik elveszejteni a Mikeseket mindenáron, hogy megszerez
hesse magának jószágaikat) jelentik a tragédia feltételeit, míg egyéni 
szempontból leginkább jellembeli tulajdonságok (Tarnóczyné bigott 
vallásosságba csömörlött boldogtalansága, Sára szeszélye és makacs
sága, Mikes Zsigmond nagyravágyása, Kelemen gyámoltalansága és 
hiúsága, János meggondolatlansága etc.), illetve jelenlétek és hiányok 
együtthatása (például Sára ugyanakkor van jelen Szécsi Mária udva
rában, amikor János is; a fejedelem épp ott van Mikeséknél, amikor a 
bosszúéhes özvegy megérkezik, viszont épp nincs jelen, amikor a lány
rablók betörnek otthonába).

Az Özvegy és leánya tehát lényegileg nem epikai szerkezet: a már 
megképződött tragikus szituáció okait taglaló, a hozzá vezető esemé
nyeket értelmező-lebontó jellegével mond ellent e műnemi/formai kö
vetelményeknek, hisz az elbeszélői mű (például az elbeszélés és novel
la) építkező szerkezetű, az eseménysorok egyenes vonalú, feszes ívű 
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felépítése révén közelítünk csak a sejtetett, de nem törvényszerű végki
fejlet felé, hisz ez a kompozíció a váratlan fordulat, a poén lehetőségét 
is megengedi. Ezzel szemben a végzetdráma konstrukcióját applikáló 
epikai alkotások a már tudvalevő és megváltoztathatatlan tragédia ki
fejtését, szétbontását prezentálják. Természetesen ezekre az alakzatokra 
is képlékeny határok jellemzők; különböző műnemi-műfaji konzekven
ciákat együtthatóan érvényesítő formákról van szó, amelyek így bonyo
lult műfaji összefüggéseket teremtenek.

A REGÉNY BALLADISZTIKUS SAJÁTOSSÁGAI

Ugyancsak gyakran leírt gondolat az Özvegy és leánya kapcsán, hogy 
balladisztikus hangvétel jellemzi. Imre László szerint ezzel, vagyis a 
„balladai dúsítottság”-gal a Kemény-, s benne általában a magyar regény 
egyedivé válásának jelenségét azonosíthatjuk irodalmunkban: „Kemény 
Walter Scottot szinte a felismerhetetlenségig átalakítja egyedi történe- 
lemböicseletével és balladás tragikumszemléletével” (IMRE 1996. 159).

Az Özvegy és leánya balladaisága azonban nemcsak a monográfus 
által kiemelt, megképzett világállapotot, hanem több más jellegzetes 
regényszervező aspektust is jelent. Elsősorban szövegszervezöi és je
lentésalkotói eljárásai révén kapcsolódik a drámai szerkezetekhez, mint 
amilyen az átmeneti műfajként számon tartott ballada is. A domináns 
epikai szerkezet (például novella) abban a pillanatban „szenved törést”, 
alakul át drámaivá/balladaivá, amikor megbomlik az - indukáió-elöhí- 
vó elemtől a bonyodalmon, a kulmináción és a csattanón át a befejezé
sig tartó - egyenes vonalú elbeszélés folyamata. A Kemény-regénynél 
későbbi, de az idézett jelenség mintaalakzatait állítja fel a nyolcva
nas évekbeli novellisztikájában, a Tót atyafiak (1882) és a Jó palócok 
(1882) szövegvilágai révén Mikszáth. A jelenséget vizsgáló Göndör 
András-Györke Ildikó szerzőpáros1 e szövegeket - megkülönböztetve 
a klasszikus novellától - epikoballadának nevezte el.

1 A Ballada és balladatörés Mikszáth Kálmán novellisztikájában című tanul
mányról van szó (GÖNDÖR-GYÖRKE 2000).

Mikszáth epikoballadái bevezetőjében (sokszor már a címben is, 
például Az a fekete folt, Szegény Gélyi János lovai) összefoglalja a tör
ténet lényegét, megjelöli a tragédiáit, mint ahogy az az alapműfaj, a bal
lada szerveződésére is jellemző. A halálra táncoltatott vagy a szégyenbe 
esett lány tragédiája már az elbeszélés kezdete előtt módosíthatatlan, 
befejezett állapot. Az özvegység és a lányság ellentétének címszerű 
kiemelésével a Kemény-regény is azonnal érzékelteti az események 
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kimenetelének tragikus lehetőségét. Az özvegyi - mint csupa nega
tív jelentésű fogalmakkal jelölt - létállapot a sorsátalakító történések 
múlt idejét fejezi ki; Tarnóczyné sorsképlete már a regénybeli történé
sek kezdete előtt befejezett: a cím elrendezettsége viszont arra a tény
re hívja fel a figyelmet, hogy a másik élet, a lány sorsa is csak ennek 
függvényében bontakozhat ki. Mindezekért nem hiszem, hogy messze 
kerülünk az igazságtól, ha Kemény Zsigmond e regényét balladás re
génynek (balladai románc?) tituláljuk. Az Özvegy és leánya a ballada 
műfajalkotó eljárásai közül többet is érvényesít. Narrációja megbontja 
a folyamatosság elvét, szaggatottság-sűrítettség, kihagyásos jelleg és 
zordon homály jellemző rá. A prózai balladaformációként is értelmez
hető egyéni sorsszólamok (például Sára vagy János története) drámai 
feszültséget, dialogizált érdekszembesítéseket olvasztanak magukba, a 
bajjelzés rekvizitumai és az átok formulái jelölik őket. Ezek azonban 
külsődleges tényezők. A regény igazi balladaiságát egyes motívumok 
és ismétlődéseik teremtik meg.

Kemény e regényének sincs - mint ahogyan további két történelmi 
fikciójának, A rajongóknak és a Zord időnek se - centrális hőse, hanem 
több szólam együtteséből áll össze a pusztulásvízióra emlékeztető több
szereplős tragédia. Ezek együtt hatása sejteti a magasabb predesztiná
ciót: a nemzethalál képzetét. „Utolsó (az Özvegy és leányá-t követő) 
regényeinek életfilozófiájában, nemzetvíziójában a pusztulás, a végzet 
feltartóztathatatlan, az igazi tisztaság és jóság kiszolgáltatott, védtelen, 
akárcsak a görög tragédiában. Az Özvegy és leánya végén már ez a be
nyomás uralkodik el...” (IMRE 1996. 279).

A népballadák típusai közül az akadályozott szerelmesek, a szé
gyenbe esett lány s részben a halálra táncoltatott lány balladatípusának 
motívumai bukkannak fel a regényben. A számításból-kapzsiságból 
halálba kergetett szerelmesek történetének elbeszélésképletét Kemény 
nagy művészi érzékkel ötvözi más kompozíció-, szöveg- és jelentésal
kotói eljárásokkal. Tarnóczyné alakja nagymértékben idézi a lányát al
jas céloknak prédául vető gonosz asszony történetét is. Az író azonban 
a klasszikus balladalezárásnál is tovább fokozza a feszültséget: Sára 
öngyilkosságát követően Tarnóczyné - a balladai szituáció fordítottját 
teremtve meg: a narrátori átokformula helyett - maga átkozza meg a 
lányát, s még innen is továbblép. Végső összeomlása csak a fejedelmi 
kegyelem hírére következik be.

A kacérság, illetve a megesettség vádja több esetben is felmerül 
Sára személyével kapcsolatban. Először a nagyképű és nagyravágyó 
Mikes Zsigmond tartja úgy, hogy „makacs, nyel vés és tán kacér is” 
(KEMÉNY 1855. 150). Elrablása eleve kompromittálja lényét, amit 
Haller Péterrel kötött házassága fed el. Majd Girgucz Bogdán kocsmá
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jában egy nemesi társaság szószólója vonja kétségbe feddhetetlenségét. 
Kerekszegi Gábort, aki azt állítja, Sára azért ájult el az esküvőjén, mert 
nem szeplőtelen, az álruhás Mikes János párbajban megöli, miközben 
maga is súlyosan megsebesül. Ezek a motívumok viszont a szégyenbe 
esett lány balladájával rokonítják Sára történetét. (Az analógiás példa
ként ismertetett Mikszáth-novellák hősnői közül Bede Anna sorsa felel 
meg ennek, vagyis a szégyenébe-bánatába belepusztuló lány sorskép
letének. Anna halálának körülményeit éppúgy homály fedi, mint ahogy 
Sárát sem követjük a szobába, ahol tettét végrehajtja.)

Imre László a Kemény-regények végzetábrázolásának hatását2 Arany 
János balladáiban is felismerni véli3. Olvasati szinten ez a visszaigazoló 
értelmezés lehetőségét adja meg. Leginkább az Oszikék balladái lehet
nek ilyen hatással. A Tetemre hívás Kund Abigélje több szempontból is 
magyarázza Sára személyét. Abigél a tragédiához szeszélyével, kacér- 
ságával járul hozzá. Ugyanilyen kiváltó mozzanat lehet e szempontból 
Sára felfokozott képzelöereje, az emberi viszonyok realitását figyelmen 
kívül hagyó valóságképe és makacssága is. Imre a Tetemre hívást a drá
mai (shakespeare-ies) jellegű balladák típusába sorolja. E drámatípus 
megjelölése az Özvegy és leánya müfajdiskurzusának értékelésében is 
lényeges kérdés.

2 „Aranynak a tragikum iránti fokozott fogékonysága részben kora ifjúsá
gának színház és dráma iránti vonzalmában és Shakespeare-rajongásában, 
részben a 40-es évek romantikus ízlésében gyökerezik. Felerősödik ez a haj
lam 1849 után részben a valóságélmények szorításában, részben Kemény 
hatására, valamint Shakespeare-fordításai nyomán is (IMRE 1996. 213).

3 Mindenekelőtt az Öszikék drámai jellegű balladáiban figyelhető meg ez a 
végzetszemlélet. Imre a shakespeare-i hatású balladának nevezett Tetemre 
hívás elöidejű veszélyképzetére hívja fel a figyelmet: „A Tetemre hív ás-bán 
a ragadozó madár képzete (»ölyvként sanda gyanú«; »vércse visongással ro
han el«) a váratlanul, előzmény és ok nélkül lesújtó végzetnek a vers világa 
felett lebegő fenyegetését testesíti meg” (uo. 228).

VÉGZET ÉS VÉTEK

A dilemma úgy vetődik fel, hogy a végzetdráma vagy a szereptragé
dia müfajalkotó elvei szervezik-e a szöveget regénykompozícióvá. Első 
esetben a hősökre kívülről jövő, fatalisztikus erő sújt le, míg a másik 
esetben vétkük, világgal való szembenállásuk okozza tragédiájuk.

A regény két címszereplőjének sorsképlete látszólag egyértelmű, 
ezért - úgy tűnik - könnyen magyarázható tragédiájuk. Tarnóczyné kó
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ros elme („rajongó”). A vallásos álarc és az erkölcscsösz magatartás 
mögött egy álszent, rosszindulatú és számító ember lakozik. A későbbi 
Kemény-regények szereplői közül Szőke Pistával és Barnabással ro
konítható. Sára viszont - a szó hagyományos értelmében - nem vét 
sem a fennálló társadalmi, sem az íratlan erkölcsi törvény/normarend 
ellen. Mások akaratának és tetteinek ki szol gáltatott áldozat. Anyja 
bosszúvágya (nehezen értelmezhető egyéni sérelmek miatt bosszút áll
ni a Mikeseken!), Mikes Zsigmond vagyonszerző (azaz Sára hozomá
nyára és örökségére számító) törekvései, Kelemen (Súlyosdi Simonra 
emlékeztető) cselekvőképtelen, de hiú magatartása (azt képzeli, Sára őt 
elfogadhatja, megszeretheti), János következményekkel nem számoló 
tettrekészsége (hiszen a helyettes leányrablással mások sorsába avat
kozik, majd egyszerűen ki szeretne lépni a cselekménykörből), Mikes 
Mihály korszerűtlen, Naprádiné naiv-ábrándos valóságfelfogása együtt 
okozzák tragédiáját. Bényei Mikes Jánost is felmenti az erkölcsi vétek 
súlya alól, akinek sorsa - éppúgy mint a lányé - külső erők hatására 
fordul tragikussá: „Olyan világban lehet az erényjóság a »bűn« forrá
sa, amelyből eltűntek a stabil eligazodási pontok, relativizálódott a bűn 
fogalma: a látszólag konszenzusos normák követése úgyanúgy tragi
kus kázushoz vezet, mint a nyíltan törvényszegő, deviáns magatartás. 
A paradox léthelyzet a külső kényszerűség felerősödött tragikumképző 
aspektusaira mutat rá. János tettei csak a körülmények - előre belátha
tatlan - alakulása miatt válnak végzetessé...” (BÉNYEI P. 2002. 548).

Mint Gyulai Pál, vagy később Kassai, majd Komjáthy Elemér tragé
diájában, Sára sorsának alakulásában is nagy szerepet játszik az ígéret. 
Sára apja ugyanis a Mikeseknek ígéri lánya kezét, s ezzel a leányrab
lás tette előtt évekkel korábban megteremti a tragédia előképzetét, azt 
a drámai szituációt, amelyekből azok a viszonyok (Tarnóczyné ellen
fogadalma, illetve Kelemen jogosnak vélt követelése) következnek, 
amelyek végül is a többszörös tragédiához vezetnek. A lányrablás ilyen 
értelemben csak aktivizációja a már megképződött tragikus lehetősé
geknek. Bényei e szituációba beleérti a görög tragédiák apai vétek miatt 
kiteljesedő fátumszerű büntetésképzetét is.

Tarnóczyné egyes Jókai-hősnők (Baradlayné vagy Korponayné 
Ghéczy Juliánná) képviselte magatartásminták kisszerű előképe mind 
történelmi, mind irodalomtörténeti szempontból. Tarnóczyné részben 
ugyanazt az utat járja, mint Baradlayné, amikor férje testamentumának 
tagadására tesz fogadalmat, s ugyanúgy lánya társadalmi és vagyoni 
állását igyekszik növelni, mint ahogy Ghéczy Juliánná szeretné fiát do- 
nációk révén „nagy emberré” tenni. Ugyanakkor Tarnóczyné törekvé
sei mögül hiányzik az a nagy jelentőségű társadalomtörténeti szituáció, 
amely a puszta tagadásnak nemzeti, illetve az egyéni érdeket közösségi
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szintre emelő tartalmat kölcsönözhetne. Ghéczy Juliánná viszont azért 
emelkedik fölébe, s lehet hozzá képest nagy formátumú személyiség, 
minthogy egy dicső kor hanyatlását követő, áruló-cselszövö magatartá
sok irányította (tehát nálánál nem kiválóbb) világban igyekszik boldo
gulni. Mindenekelőtt azonban azért különb Tarnóczynénál, mivel - ha 
semmi másban, de anyaságában - őszinte és áldozatkész. Míg amaz 
anyai érzelmeiben is meghasonlott, tetteivel halálba űzi gyermekét, ad
dig ö a rajongásig szereti a magáét, és fia (egyébként költött) halálhírét 
követően lemond az életről.

Az özvegy lelepleződése és bukása fokozatosan következik be. A 
hitbuzgó álarc leginkább Haller Péterrel folytatott vitái és az emberi 
lét humánus tartalmait egyre fokozottabb mértékben áthágó megnyi
latkozásai révén hull le róla. Regénybeli ellenképe Naprádiné, akit 
beleérzőkészsége, részvétteljes magatartása és életigenlése állít zord, 
kegyetlen és életidegen sógornőjével szembe. A lesüllyedt irodalom 
darabjai alakította világlátását azonban a narrátor ugyanúgy nevetsé
gesnek és közösségi szempontból (például a család vagy a nemzet fenn
maradása szempontjából) értéktelennek mutatja be, mint Tarnóczyné 
hazug erkölcsiségét. Bohózatba illő alakja és naiv gondolkodásmódja 
azonban mégsem oly mértékben ártalmas és romboló hatású a közösség 
érdekei szempontjából, mint a másik magatartás. Tény viszont, ha nem 
olcsó lovagregények határozzák meg valóságértését (ha nem képzeli 
magát egy ponyvaregény nagyjelenetébe), megakadályozhatta volna a 
végzetes következményekkel járó leányrablást.

Tarnóczyné komikus arcára Nagy Miklós (NAGY M. 1972) és nyo
mában Imre László4 hívja fel a figyelmet. De Bényei is foglalkozik 
ezzel: „A tragédia és a komédia jellemzői szorosan összefonódnak a 
drámai szerepkörökkel többé-kevésbé azonosítható alakok jellemében 
és viszonyrendszerében. A legeklatánsabb példát Tarnóczyné nyújtja. 
Kisszerű és démonikus tetteivel egyaránt aktívan hozzájárul a tragikus 
bonyodalom létrjöttéhez, ugyanakkor az özvegy alapvetően komikus 
karakter...” (BÉNYEI P. 2007. 277). E vélemények szerint az özvegy 
kezdetben nem az a „mitikus szörnyeteg”, mint amilyennek a regény 
utolsó harmadát kitevő események sodrában mutatkozik meg. Az első 
két rész alapján még akár a bigott kálvinizmus paródiájáról, a képmu
tatást és az álszent magatartást leleplező vígjátékról is beszélhetnénk 
vele kapcsolatban. A harmadik egységben bekövetkező változás egy
részt elbeszélői beszédmódváltással, másrészt az események váratlan 

4 „Arra már Nagy Miklós rámutatott (futólag mások is), hogy az Özvegy és 
leánya a »hangnemek váltogatásában« gazdagabb, mint a többi mű” (IMRE 
1996.275).
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alakulásával magyarázható. (A szenteskedő, önsajnáló özvegy arcélén 
kívül komikus vonásokat fedezhetünk fel Haller Péter, Mikes Mihály 
és természetszerűleg Naprádiné rajzában is. Ha később nem minősülne 
végzetet indukáló mozzanatnak, a lányrablási jelenet is csak a korsze
rűtlenné vált lovagi magatartás paródiája lenne.) Tarnóczyné meghason- 
lottságát - akár Barnabás embergyűlölő magatartását a Zord időben -, 
ha nem is menti fel, de magyarázza néhány mozzanat. Egyik ilyen as
pektus a néhai férj és barátainak, Mikes Zsigmond háza népének vele 
(vagyis a vallásos és jámbor meggyőződéssel) szembeni lekezelő, gú
nyos magatartása. A túlzott erényt értékelni nem képes, azt nevetséges
sé tevő - nemcsak az özvegy, de a narrátori szempontok szerint is kissé 
könnyelmű - férj e viszonyulásával megalázza és elidegeníti magától 
a feleségét. Tarnóczyné e frusztráltságát közvetíti a világ felé fitalság- 
és szerelemellenes viselkedésével. Ehhez I. Rákóczi György fejedelem 
uralkodása jelent a maga visszásságaival (vallási türelmetlenségével, 
sikertelen hadjárataival és kétélű törvényeivel) adekvát közeget.

Kettős értékszemléletével a Mikes család is hozzájárul a tragédia ki
alakulásához. A Mikesek ugyanis egy nyitottabb, reneszánsz életszem
lélet közvetítői, ugyanakkor a törvények, amelyek értelmében érvényt 
szereznek a megtagadott apai ígéretnek, mélyen középkori eredetűek. A 
család a világi értékrend hirdetője, az apa ugyanakkor fiainak egyházi 
előmenetele, illetve előnyös házassága - s nem értékteremtő szellemi 
kapacitásai - révén képzeli el a családi tekintélynövekedést. A leány
rablás ötlete is egy ilyen alapú meggyőződés talaján ver gyökeret.

Lányszöktetési tervével, amelyet maga képtelen végrehajtani, Ke
lemen lehetetlen választás elé állítja öccsét. Nem számolva a lehet
séges következményekkel, a balsors előidézője. Ábrándos vonzalma 
Sára iránt egyrészt a családi hagyomány (a lány kezét neki ígérték), 
másrészt természete révén terebélyesedik naggyá. Nem vesz tudomást 
arról, hogy szerelme viszonzatlansága lényegi mozzanat, s a valós 
helyzetről öccsét sem tájékoztatja, aki így annak tudatában rabolja el a 
lányt, hogy az „örömkönnyek közt köszönheti meg” (KEMÉNY 1855. 
165-166) tettét. Jánost eszménytelensége s világbani szerepének cél
talansága ösztönzi a leányrablásban való együttműködésre. Részvétele 
ugyanis inkább egyfajta közösségi hőzöngés, mintsem szenvedély vagy 
meggyőződés következménye. Miután hazaérkezik a moldvai fejede
lem udvarából, bejelenti, hogy nőül szándékozik venni annak lányát, de 
elhatározása mögött sem szerelem, sem egyéni meggyőződés nem áll, 
inkább apja terveinek szeretne megfelelni. Sára elrablása után önbecsü
lése is csorbát szenved, hiszen jól tudja, hogy egy igazi lovag legfeljebb 
csak önmaga számára rabolhat lányt, ám tettét az a gondolat menti, hogy 
a szerelmeseken segíti, és a családja becsületét védi. Az igazság (Sára 
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nem Kelement, hanem öt szereti) feltárulását követően csapdahelyzetbe 
kerül. Maga is szerelemre lobban a lány iránt, de a közösségi szokásrend 
az idősebb fivért jelöli a házasságra. Hitelét tekintve mindkét mozzanat 
kétséges. Egyrészt szinte semmi (kivéve talán változékony-kialaku
latlan jellemét) nem magyarázza János váratlanul felmerülő érzelmeit 
a lány iránt, akit Szécsi Mária udvarában észre sem vett, másrészt az 
idősebb testvér előjogához való merev ragaszkodást a kialakult (vész) 
helyzet teszi indokolatlanná. Mi több, korábban, rendes körülmények 
között (például amikor a moldvai hercegkisasszonnyal való eljegyzését 
adja hírül) fel sem merül a közösségi hierarchia gondolata, pedig akkor 
sem fő-, sem jószágvesztés nem fenyegeti még a családot. Mindezek a 
történések arra utalnak, hogy a Mikes család létformája is ütközöterét 
jelenti az erdélyi társadalmat átható szemléletváltás - a feudális erköl- 
csiséget és a reneszánsz nyitottságot szembesítő - erőinek. „A (kon
szenzusos-transzcendens) mérték visszavonultságából fakadó tragikum 
azonban legalább annyira utal a - rejtőzködő - eligazodás! pontokra, 
mint azok hiányára. Az események menete, végkifejlete megkülönböz- 
tethetővé tesz érvényes és érvénytelen magatartásmintákat: főként azok 
a világlátások, egyéni önértések bizonyulnak hitelesnek, melyek a hit, 
szeretet, kegyelem keresztényi kategóriáiban alapozzák meg magukat 
(Mikes Móric, Haller, Kornis Ágnes), még ha ezek az eligazodás! pon
tok az egész világ számára már nem írnak elő kézenfekvő normákat” 
(BÉNYE1 P. 2002. 553).

A végzet és a vétek tragikumindukáló kettősségében Sára személye 
a legbonyolultabb kérdés. Miként azt már több szempontból is megvilá
gítottuk, létezése eleve magában hordozza a végzet kifejlődésének lehe
tőségét, sorsképlete mások törekvései által meghatározott. A kérdés úgy 
vetődhet fel, hozzájárul-e önnön vétkével saját vagy mások tragédiájá
nak kialakulásához. Minthogy személyisége korántsem hordozza ma
gában azt a kóros indulatot, amely anyja cselekedeteit motiválja, s tettei 
(ha vannak egyáltalán) sem jelentenek látványos szembehelyezkedést 
a fennálló erkölcsi normarenddel, hajlamosak vagyunk őt kizárólag a 
tehetetlen áldozatok körében értelmezni. Holott néhány apró mozzanat 
erejéig, de tevékeny résztvevője a balsors kiterebélyesedésének. Ösz
tönszerű lénye életre és szerelemre hangolt, amivel természetszerűleg 
hívja ki maga ellen nemileg frusztrált, a szerelemben csalódott és ki- 
életlen, ezért életidegen anyja haragját. S mindezt akár jelleme előnyös 
vonásaként is értelmezhetnénk, ha a körülmények szerencsétlen össz- 
játéka (fátum!) folytán nem egyfajta valóságidegen gondolkodásban, 
ábrándképekben jutna kifejezésre, s ha ez a predesztináció nem illene 
bele a leányrablás mikesi tervébe. A lány - felfedezve János tevőleges 
jelenlétét - önszántából megy bele a szöktetésbe. Vétke természetesen 
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nem az, hogy tiltakozik Kelemen személye ellen. Tragikus választá
sa hallgatásában nyilvánul meg. A fejedelemnek a rablás körülményeit 
érintő kérdéseire ugyanis nem válaszol, hallgatásba burkolódzik még 
akkor is, ha ezzel nyilvánvalóan szerelme vesztét okozhatja. Választá
sát nemcsak az anyjától és a szégyentől való félelem indukálja, de az 
a büszkeség és sértett hiúság is, amely megakadályozza abban, hogy 
mások előtt beismerje tévedését és csalódottságát: túlértékelte önnön 
személye jelentőségét, János korábban észre sem vette, s ez ideig nem 
is táplált iránta semmilyen érzelmet. Önértékelö túlzásaiban valójában 
nincs messze attól a személyiségi értéksémától, amelyet Kelemen kép
visel a regényben. Belehelyezkedve/törődve édesanyja tervébe (elfo
gadva a házasságot Haller Péterrel), Haliért hozza lehetetlen helyzetbe: 
egy szerelmi háromszög fölösleges alanyává teszi, noha az gesztusával 
megmentette az erkölcsi bukástól.

Az Özvegy és leánya szereplői bukásának tragikus nagyságát, meg
rázó erejét az a körülmény adja, hogy - kivéve Tarnóczynét, akinek 
bukása tragikomikus inkább - szinte öntudatlan, jelentéktelennek tűnő 
hibákat követnek el, de azok egy pillanatban, a viszonyok sorsszerű 
összefüggései révén súlyos következményeket, nagy emberi összeom
lásokat idéznek elő.

OLVASÁSANALÓGIÁK

A magyar történelmi regény alakulástörténete nem világszerű, hanem 
szövegszerű tapasztalatokon nyugszik: nem a történelem eseményszerű 
összefüggéseit kutató diszciplínák logikus megállapításaira, de a szó
beliség, a legenda, a fikciós irodalom szövegeire támaszkodik. Ennek 
a tendenciának felel meg Kemény Zsigmond vizsgált regénye is, az
zal, hogy az Özvegy és leánya alaptörténetét jelentő leányrablás ese
tét az író Szalárdi János Siralmas magyar krónika5 című munkájából 
emelte ki. A szentlélek! leányrablás tehát megtörtént a XVII. században 
(a krónika szerint 1634-ben), s érintettjei a Mikes és a Tarnóczy család 
voltak. Azonban sem magának az eseménynek, sem szereplőinek nincs 
a magyar történelemben meghatározó jelentősége; a dolgok így sehol 
és senkivel nem történtek meg, illetve bárhol és bárkivel megtörtén
hettek volna. A Szalárdi-krónika a lányrabló Mikeseket martalócoknak, 
Tarnóczynét pedig csak a leányát védő, és annak szabadságát visszakö- 

5 Siralmas magyar krónikának kilencz könyvei mellyeket a következő poste- 
ritásnak megintetésekre, és oktatásokra tulajdon nyelvükön egybeszedege
tett és megírt Szalárdi János. 1662-dik esztendejében. Pest, 1852
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vetelö, igazságkeresö édesanyának mutatja be. Az özvegy lelki értelmű 
devianciája, a Mikeseket felmentő apai ígéret és a szerelmi szövevény 
alkotói fikció. 1. Rákóczi György háttérfigura, mint hatalmat gyakorló, 
ítélkező szubjektum van jelen a történetben. Az Özvegy és leánya te
hát nem felel meg a nagyarányú történelmi összeütközést megjelenítő 
eposzregény, sem a történelmi szerep különböző transzformációit (lo
vag, kalandor, háborús hős, lázadó, cselszövő, áruló, áldozat, gyilkos; 
király/királyné, hadvezér, kancellár etc.) bemutató történelmi szerep
regény karakterisztikáinak. Főhősök helyett különböző világértéseket 
megjelenítő/összegező szereplői vannak. Felvetődik tehát a kérdés, me
lyik az a jelentés, amely Kemény Zsigmond regényét mégis a történeti 
fikció, a történelmi regény kategóriájába sorolja?

Értelmezésünk szerint az Özvegy és leánya olyan történelmi térre
gény, amely a XVII. századi életvilág egy meghatározott terét, Erdélyt 
jeleníti meg és állítja jelentésadás szolgálatába. Olyan helyet mintáz 
meg, ahol a korabeli társadalmi-politikai életviszonyok változásai, pa
radigmaváltó jelenségei, a megrendült értékrend kiváltotta egyéni-kö
zösségi tragédiák, bukások és útkeresések átfogó érvénnyel (drámai- 
balladi sűrítettségben) jelennek meg. Legközelebb talán a történelem
ről szóló beszéd azon változatához áll, mely A kőszívű ember fiai című 
Jókai-regényben érvényesül, s jeleníti meg a hazát, mint a szabadság 
jelentéseit szublimáló egyetlen teret. A transzcendens tudatformák 
(szöveg)világalkotó jelenléte is rokonítja a két regényt, ezért nem ke
rülünk messze az igazságtól, ha az Özvegy és leánya románcos jellegét, 
történeti románc mivoltát is hangsúlyozzuk.

Kemény Zsigmond Özvegy és leánya című regényével kapcsolatos 
vizsgálódásainkat drámai sajátosságainak felvázolásával kezdtük, meg
állapítva a drámai szituációnak és a balladaiságnak mint műfajkonst
ruáló elvnek a jelenlétét szerveződésében. A regény és az egyes drámai 
alkotások közötti motívumanalógiák egyszerű komparatív olvasás által 
is feltárulnak. A családok szembenállása akadályozta szerelem kettős 
öngyilkossággal végződő története a legismertebb szerelmi tragédiával, 
a Rómeó és Júliával (1599) hozza összefüggésbe, bár János és Sára 
szerelme - a köztük fennálló (részben eszmei) távolság miatt - csak 
érzelmi szinten valósulhat meg.

Az álszent bukása a Moliére-vígjátékot (Tartuffe [1667]) idézi, noha 
Tartuffe képmutatása és hazugságai mindenekelőtt szellemi értelemben 
okoznak károkat, s lelepleződése kárvallottjai számára a kilépés, a kö
vethetetlen úttól való eltávolodás lehetőségét adja meg. Tarnóczyné 
ténykedése azonban „halálos kimenetelű”, bukását sem vígjátéki szá
nalom, sem katartikus elégtétel nem jellemzi. Igaz, a Mikesek házában, 
a mulatság idején kiterített holttestére némi groteszk fény vetül, legin
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kább azért, mert az özvegyre nem kikerülhetetlen végzete, hanem saját 
„vesszőparipája”, a másoknak jósolt isteni büntetés sújt le.

Bényei korábban idézett tanulmányának jegyzetanyagában a Médeia- 
történettel való hasonlatosságra találunk utalást: „...a drámai szituáció 
és konfliktus magja nem Tarnóczyné és a Mikesek ellentétében, hanem - 
a regény kezdő fejezetének tanulsága alapján - Tarnóczyné és férje 
viszonylatában keresendő. A deformált házasságnak - női és feleség 
szerepében való megalázottságának - köszönhetően Tarnóczyné egyfe
lől libidójának elfojtására és szublimálására kényszerül, másfelől pedig 
férjével szemben fokozatosan kialakuló bosszúvágya szintén a tudat
talanjába helyeződik át...” (BÉNYEI P. 2002. 557 [33-as számú jegy
zet]). A gyermekre kivetített - nemi frusztráció okozta - bosszúvágy 
a közép-kelet-európai balladakincs halálra táncoltatott lány motívumá
ban is benne foglaltatik.

Kemény történelmi regényei írása közben az erdélyi krónikák és 
emlékiratok6 nagyszerű hagyományára építkezhet. A túlbuzgó, torz 
vallásosság képét Bethlen Kata önéletrajzából7 is meríthette, erre utal 
az „árva özvegy” alakzat önértelmező előfordulása Tarnóczyné beszé
dében, ami valójában elbeszélői reflexió, hiszen Bethlen Kata története 
mintegy száz évvel későbbi a Szalárdi lejegyezte szentléleki leányrab
lás történeténél.

6 Kemény János (1607—1662), Haller János (1626-1697), Bethlen Miklós 
(1642-1716), Teleky Józsefné gróf Bethlen Kata (1700-1759), II. Rákóczi 
Ferenc (1676-1735), Cserei Mihály (1667—1756) etc. Szalárdi János króni
kájának (vö. 5.) 1852-es kiadásában Kemény Zsigmond maga is közremű
ködött.

7 „Életének maga által való rövid Le- ír ás cT. H. n., é. n.

Történeti románc, balladaregény, drámai transzformáció (amely 
végzet- és konfliktusos drámai, illetve tragikomikus/komikus konstel
lációkat egyaránt jelenthet), kalandregény/lovagregény, regényes kor
rajz - mind olyan összetevők, amelyek az Özvegy és leánya jelentette 
különleges történelmi regényváltozatot Kemény Zsigmond regényírá
sában létrehozta.
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A MAI JÓKALÉRTÉS VÁLTOZATAI

Újraolvasás és -írás

AZ ERDÉLY ARANYKORA ÉS A DZSIGERDILEN

A műfaj (regény - az alcímként közölt egyértelmű meghatározás 
megerősíti ezt az olvasási lehetőséget) egyértelmű jelölésén túl több 
szövegértelmezési stratégiára és szövegközi olvasati lehetőségre vonat
kozó információt közvetít a könyv fülszövege, pontosabban a fülszöveg 
helyett közölt szövegtöredékek.

„Van neki cselekménye, szerkezete, stílusa-van neki mindene. Van 
benne hősiesség, kaland, szerelem, vér - van benne minden. Ez egy 
rendes regény. Ha titkos kapuit felnyitod: magához vonz. Ha elkerülöd 
örök életedben hiányozni fog” (HAY 1996. Fülszöveg). A regény be
fogadását jelentő stratégia megalkotása szempontjából rendkívül meg
terhelt szövegről van szó, noha első mondata részben álinformációs 
közlés. Lényegében a „széttört szerkezet” és az alulstilizáltság is egy
fajta kompozícióalkotó elvként működik, tehát meglétük természetes, 
másrészt a regény épp a hagyományos szerkezeti sémák lebontásával, 
(miként azt a róla [is] szóló Márton László-tanulmányban [MÁRTON 
1998. 154] olvashatjuk) „szétszedés”-ével és „összerakás”-ával létesít 
újraértelemző viszonyt a XIX. századi, pontosabban a Nyugat jelentette 
irodalmi artikuláció előtti, vagy azon kívüli regényhagyománnyal. A 
klasszikus nagyepikai szövegformákra való hagyatkozás kiemelése a 
fülszövegben („van neki cselekménye”) esztétikai élménybefogadói és 
nem intellektuális jelentésalkotói attitűdöt jelöl ki az olvasó számára. 
Ezt a fajta érdeklődést célozzák meg a következő közlések („van benne 
hősiesség, kaland, szerelem, vér”) és a belőlük levonható következte
tések is: „van neki mindene”, „van benne minden”, „ez egy rendes re
gény” - azaz mindaz jellemzi, ami a hagyományos nagyepikai formá
ciók (eposz, románc, regény) tartozéka. Ez egy „rendes”, történetmesé
lő, cselekményes, klasszikus hőssel (sőt, a kaland-szerelem-vér hármas 
motívumkapcsolat alapján feltételezhető: heroikus hőssel) rendelkező 
regény, pontosabban annak egy korábbi változata: románc (románcos 
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regény). Enigma és élmény - „ha titkos kapuit felnyitod” (megfejted, 
megérted), „magához vonz” (élményben lesz részed), míg ha nem olva
sod el, kimaradsz belőle, világértésedben leszel kevesebb (s persze ide 
írhatnánk a nem olvasással kapcsolatos összes szokványos műveltségi
didaktikus tényezőt), nem találod meg a „dzsigerdilent”.

A fülszöveg általában a mű lényegét kiemelő, az olvasói figyelmet 
reá irányító, illetve felcsigázó közlés. Mindez tömény formában épül a 
Háy-szövegbc, ugyanakkor stílusa - elsősorban hangzatossága, felfo
kozott hangvétele, felszólító alakzatai és tegező formája - révén a rek
lámszövegek, a triviális irodalom világa felé mutat. Komoly értelmezői 
stratégia helyett tehát inkább az ironikus távolságtartás gesztusára szó
lít fel. Ezt a hangvételt a fülszöveg egyéb közlései is nyomatékosítják.

„Dzsigerdilen - A halálos szerelem története; Dzsigerdilen - A török 
kor kis és nagy hőseinek élvezetes karneválja; Dzsigerdilen - It’s the 
reál thing” (HAY 1996. Fülszöveg). Reklámszlogenként ható hiányos 
mondatok mind, amelyek azonban megerősítik, sőt kibővítik a megelőző 
bekezdés információit: a történetelbeszélés hagyományos eljárásait sze
relmi és történeti tematikával kapcsolja össze, műfajtípusok ötvözetére 
s a világértés tapasztalati alapjaira utal. A török korra vetülő elbeszélői 
távlat a „halálos szerelem” románcos történetével, a realisztikus hangvé
tel a karneváli, tehát rendezetlen és esetleges képfelidézéssel párosul.

Márton László - aki szerint a magyar regény alakulástörténetének 
„töréspont”-jai a „műfajok vagy az írásmódok között húzódnak” (MAR
TON 1998. 150), azaz irodalmi jelenségek folytonosságának kérdését 
vetik fel - a karneváliság fogalmát - természetszerűleg Hamvas Béla 
regényírásában értelmezve - „a történelmi horizont egyik nagyszabású 
[...] felszámolásának” (uo. 155) tartja. Ezen értelmezés szerint a XX. 
század utolsó két évtizedében (a tanulmány szerzője példaként Ester
házy, Nádas, Krasznahorkai prózáját, Tandori, Petri, Kukorelly, Parti 
Nagy líráját említi) az irodalmi tradíciókkal való viszonyban „a szét
szedés, a mozaikkép szétszórása vagy mozaikszerűségének leleplezése 
volt a fontos” (uo.)

Háy János Dzsigerdilen című regénye 1996-ban a „régi magyar 
ügyek”1 -ről szóló irodalmi beszédmódoknak az idézettektől eltérő válto
zatát teremti meg, azaz „törést”, más terminológiák értelmében: irodal
mi paradigmaváltást indukáló mozzanatként identifikálódik. Nemcsak 
lebontja, de újra is írja az építkezési alapul vett formát, amely ez eset
ben a fülszöveg által hangsúlyos gesztusokkal propagált XIX. századi 
magyar történelmi regény, annak az eposzi tartalmakat és funkciókat 
is átvállaló románcos változata. A regény további elemzése majd arról 

1 A történelmi múlt szinonimája Márton László idézett tanulmányában.
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győz meg bennünket, hogy ez a feltételezésünk csak részben helytálló, 
azonban e ponton a hagyományként vállalt regény tradíció feltárásá
ra irányul figyelmünk, annál is inkább, hiszen a fülszöveg következő 
pontja ebben igazít el bennünket.

A Jókai-idézet („Alig teltek el évtizedek, s lassan mindent dzsiger- 
dilennek, a szív gyönyörűségének neveztek, amiért szablyát villantani, 
életet adni érdemes.”) a főcímben jelölt fogalom (dzsigerdilen) és az 
alcím (A szív gyönyörűsége) közötti viszonyt magyarázza. Ezek szerint 
a dzsigerdilen a szív gyönyörűségét jelenti, vagyis azt az értéket, amely 
az életáldozat erkölcsi mértékével azonos. Látszólag tehát könnyű dol
gunk van, csak a mottó szöveghelyét kell megjelölnünk, és felismerhe
tővé válik a történelmi regénynek az a változata, amellyel a Háy-regény 
diskurzív viszonyban áll. Az idézett Jókai-szöveg azonban nem létezik, 
álidézet, legalábbis az eddigi filológiai kutatások még nem azonosítot
ták származási helyét. Kulcsár-Szabó Zoltán a Jókai-szótárra hivatko
zik, amelyben a dzsigerdilen szó nem szerepel (KULCSÁR-SZABÓ 
1997. 211). Török Lajos A történelem (félre)olvasása című, az Erdély 
aranykorával foglalkozó tanulmányában Háy János Dzsigerdilen]éX. és 
Láng Zsolt Bestiárium Tansylvaniae (Az ég madarai) című regényét 
(a jegyzetekben hozzá kapcsolva még Márton László Jacob Wunschwitz 
igaz története [1997] és Darvasi László A könnymutatványosok legen
dája című alkotását [TÖRÖK 2001. 245 {13-as számú jegyzet}]) a 
Jókai teremtette „műfaji tradíció újraírásaként” (uo. 244) interpretálja. 
Az idézett Jókai-szöveg azonban nem az Erdély-dilógiából származik. 
Ugyanakkor a tanulmány szerzője „olvasmányai alapján” (uo. [9-es szá
mú jegyzet]) azonosít három olyan szöveghelyet a Jókai-opusban, ahol 
a szó alakváltozatai megtalálhatók. Az utolsó budai basa (1859) című 
regényben a dzsigerdilen „szívet átjáró” (JÓKAI 1976. 18) jelenség (ér
zelem?, érték?). A Szép Mikhál (1877) című művében egy török „igen 
szép rabszolgálója vagy felesége” neve, „Dzsigerdila [...]: ami annyit 
jelent, hogy »szívet szúró«” (JÓKAI 1964. 139-140). A Fráter György
ben viszont Szolimán basa hirdeti ki, hogy „Buda török város: a neve 
»Dzsigerdilen«” (JÓKAI 1898. II. 244). A Háy-regényben referenciális 
kapcsolatba kerül mind a „szívet átjáró gyönyörűség” jelentéssel 
(a szerelemmel), mind Buda török nevével, s van olyan kontextusa is 
értelmezésének, ahol a két jelentés egybecsúszik: a Budáért hozott áldo
zat az a „kincs”, amely a „szív gyönyörűsége”, de dzsigerdilen a város 
(a boldogság helye), ahol a szeretett lény tartózkodik: „Annát valóban 
a török rabolta el, s a budai várba szállították, ott őrizték, mert a szul
tán legféltettebb kincsének számított. [...] S én Budára mentem, hogy 
megszabadítsam. Ott találkoztam össze a nemzet legderekabb fiaival, 
köztük egy Tarnóczi Márton nevűvel, aki a király követének mondta 
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magát.Tölük hallottam a félelmetes tervet, hogy a hatalmas szultán bi
rodalma egy módon rogyasztható össze, ha valamely kincset kihasítunk 
birtokából. S elmondták, hogy a gyöngylányt kell elrabolni, akit a török 
Dzsigerdilennek, a Szív Gyönyörűségének nevez” (HÁY 1996. 166).

A fentiekből leginkább a konkretizáció hiánya olvasható ki, s az ol
vasói stratégia: a jelentés (az enigma) kutatása mint intellektuális ka
landlehetőség. Annyi azonban biztosan állítható, hogy a dzsigerdilen egy 
többnevezös szellemi érték jele, s mint olyan, megnevezhetetlen és meg
foghatatlan: csak az értőknek, a valamilyen módon beavatottaknak, pél
dául „a nemzet legderekabb fiai”-nak (uo.) (a nemzeti érzés mint morális 
érték képviselőinek) nyilatkozik meg, s rejtőzködik értelme a kívülállók 
(az értéket rombolók vagy bitorlók), a törökök előtt. Ez utóbbi jelentés
ről egy szövegbetétként funkcionáló legendatöredék is tanúskodik: „Úgy 
mesélik, amikor 1541 nyarán Budavár végül az övék lett, minden törö
kök vadul keresni kezdték azt a kincset, de sehol nem találhatták. Ak
kor a szultán csillagjósai megszemlélték a Mátyáspalota zodiákusképét, 
s szomorúan jelentették a szultánnak: »Fenséges és dicső, a múlt-korok 
csillagismerői azt az üzenetet hagyták: ez itt maga a dzsigerdilen.« Ak
kor a hatalmas Szulimán keservesen kezdett siratni, mert bizony kőhideg 
volt ez a város, nem pedig szívmeleg” (uo. 216). Másutt a perzsa lány, a 
szultán szökött rabszolganője által a főhősnek felkínált szerelem és hata
lom kapcsán nyer kifejezést, miszerint az igazi érték nem külsőség, rideg 
hatalom vagy gazdagság, hanem a szív legnemesebb tartománya, „amit 
érinteni többet tesz, mint éveken át a lángok között heverni” (uo. 278).

A Jókai-regények és a regényszöveg felvetette referenciák is csak 
a látszólagos/hozzávetőleges megoldás eredményével kecsegtetnek a 
dzsigerdilen-rejtély megfejtésével kapcsolatban. Egyetlen Jókai-idé- 
zet sem azonos vele, s nincs amely kontextuálná a fülszövegben közölt 
(ál)idézetet, ugyanakkor utat nyitnak a Jókai-opus irányába. Felkeltik 
a figyelmet a szövegközi vonzatok, Jókai török tárgyú regényei mint 
intertextuális vonzatkör iránt, aminek következtében másként olvasha
tó a hagyomány, s másként interpretálható előttünk a XX. század végi 
magyar történelmi regény.

A történelmi regényt valóságreferenciái alapján értékelő recepció
esztétika egészen a XX. század utolsó évtizedéig nem tudott mit kez
deni Jókai Mór ötvenes években keletkezett úgynevezett török tárgyú 
regényeivel, mindenekelőtt az Erdély-dilógiával. A történelmiségét 
kétségbe vonó vélemények2 egész sorát idézhetjük (és idéztük korábbi 

2 Például Móricz Zsigmond: „Mikor történelmi regényhez nyúltam, elővettem 
az Erdély aranykorát, de harminc-negyven oldal után letettem. Nem tudom 
olvasni. Nem elég, hogy teljesen légből kapott, hogy történelmi gyökerei 
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vizsgálódásaink3 során). Amikor a múlt század utolsó néhány évében 
mintegy tendenciát építve konstruálódott újra a történelmi fikciós pró
za, a magyar regény általában volt túl szemléleti váltások sorozatán. Az 
irodalmi mű szubsztancialista felfogásával, a tiszta műfajok elméleté
vel, a lineáris történetmondással, a világszerű megfelelésekkel szem
beni, de a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulópontjától (pontosabban 
meghatározva: 1986-tól, a Bevezetés a szépirodalomba [ESTERHÁZY 
1986] és az Emlékiratok könyve [NÁDAS 1986] megjelenésétől számít
va) egy évtizeden át ható, történetlebontó törekvéseket - a szöveghatás 
elveit, a töredék- vagy minimálprózai effektusokat - is módosító/leváltó 
erővonalak hatnak alakulására: Amíg a Mészöly-, Nádas- Esterházy-, 
Lengyel- Tolnai-, vagy Krasznahorkai-próza a rövidtörténet formáiból, 
szövegtöredékekből, idézetekből, áthallásokból és -írásokból építkezik, 
addig a Háy-, Láng-, Darvasi-, vagy Márton-regény 1995 után már a 
„nagy történet” elbeszéléséhez képez eljárásokat és alakzatokat. Ezek
hez a narratívákhoz jelent gazdag műfaji tradíciót a félreértelmezett/ 
félreolvasott Jókai-féle történeti fikció. Jellemző, hogy az egykorú és a 
későbbi megértés is általában a románcként vagy eposzregényként (Egy 
magyar nábob. Kárpáthy Zoltán. A kőszívű ember fiai etc.) elkülöní
tett alkotásokat értékeli az opusban, míg nem vesz tudomást azoknak 
a regényeknek az értékeiről, amelyek eltérnek a korszakban produktív 
tendenciáktól, így a scotti történelmi regény magyar vonulatától, Jósika 
romantikus kalandregényeitől, az Eötvös- vagy Kemény Zsigmond-féle 
intellektuális-historizáló regényírói attitűdtől.

olyanok, mint a pipafust vékony csíkja, amely odafent bodrokká s felhőkké 
terebélyesedik, de azért csak dohányfüst marad s nem valóságos felhődzés” 
(MÓRICZ 1922. 1434).

3 Lásd A történelmi regény mint fogalmi mátrix című alfejezetben.

Háy János Dzsigerdilen]t elsősorban nem tematikai szempontból 
létesít párbeszédet a Jókai-opus darabjaival, hanem a történelemről 
szóló beszéd lehetőségeinek megválasztása révén. A magyar történel
mi regény specifikus tematikája a török kor térideje; a három részre 
szakadt Magyarország térvilága. Háy János regényében egy többnyire 
domináns látószöget és elbeszélői nyelvet megformáló főszereplő (Rák 
Móric) és három alteregója (Bridorits Pál, Kristóf János és Pethö Ger
gely) indul el egy időbelileg valójában behatárolható - a török hódolt
ság utolsó éveit jelentő, Buda visszavételét és Savoyai Jenő hadjáratait 
magában foglaló - korszakban felkutatni a dzsigerdilen (Anna?, a bol
dogság?) jelentette kincset. Hozzávetőlegesen ugyanezt az időszeletet, 
Apafi Mihály fejedelemségének idejét (Zrínyi Miklós tragikus halálától 
Bánfi Dénes kivégeztetéséig) jeleníti meg előttünk Jókai Erdély arany
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kora című regénye. A történelmi múlt kiválasztott időszakáról alkotott 
esztétikailag szuverén költői világ (a történelmi regény) létrehozásában 
(s ez a két mű közötti diskurzivitás lényege) Háy a Jókai-elbeszéléssel 
rokon beszédtechnikákkal él. Legjellemzőbb eljárás az, ahogy mindkét 
szövegszerveződés megbontja az időbeli és az ok-okozati viszonyrend
szereket, s a szereplők egy majdnem (a Háy-regényben teljesen) eset
legesen alakuló időben és bizarr történelmi térben járják be a maguk 
dzsigerdilen-útját.

Az Erdély aranykoráról alkotott kritikai észrevételek4 általában a 
történet lineáris időrendjének a Zrínyi-epizóddal történő megbontását 
emelik ki zavaró és érdektelen momentumként, leginkább azért, mert az 
elbeszélő ezt a szálat egyszerűen elejti az első fejezet végén. A második 
fejezet egy négy évvel korábbi eseményt, Apafi Mihály tatár fogságból 
való megszabadulásának történetét mondja el; ezen a szálon indul el a 
narráció, s csak a kilencedik fejezetben történik egyetlen megjegyzés- 
nyi utalás az első fejezet vadkan-epizódjára. Ezek a látszólag mellé
kesnek tűnő elbeszélői megjegyzések azonban a történelmi perspektíva 
és jelentés létrehozásának legjelentősebb momentumai. Már a regény 
legelső bekezdése olyan tört vonalakra utal, amelyeknek majd fontos 
szerepük lesz a jelentésképzésben: „Mielőtt átlépnők a Királyhágót, 
búcsúzzunk el egy tekintettel Magyarországtól” (JÓKAI 1985. 5). A 
második bekezdésbeli elbeszélői reflexió a valóságos töréspontok (or
szághatárok) szellemi értelmére irányítja a figyelmet: „Egy jelenetet 
fogok élőtökbe rajzolni, mely félig vaksors, félig misztérium - félig 
vigalom, félig gyász. Egy pillanatnyi véletlen, s mégis egy század for
dulópontja” (uo.). A korszákváltó történés, Zrínyi Miklós halála, 1666- 
ban következett be, mégis egy század fordulópontjával azonosítja az 
elbeszélő. A fejezet lezárása több támponttal is szolgál a töréspont 
milyenségét és jelentését illetően. Ezek szerint Zrínyi Miklós „hazája 
legnagyobb költője” és „legvitézebb fia”, „honának szerelme, véde, di
csősége” (uo. 28) volt. „A hadvezért, a státusférfit elfeledték, csak egy 
maradt fenn belőle, egy él örökké: a költő!” (Uo.) Vagyis Zrínyivel egy 
magatartásminta, erkölcsi érték: a heroikus értelmű, feltétlen hazafiság 
morálja veszett ki Magyarországról (a XVII. századi hősiesség mint 
irodalmi toposz van jelen a magyar irodalomban), s csak a költő em
lékezete maradt fenn, holott a kívánatos jellem (gondoljunk Berzsenyi 
ódaköltészetének jelentéseire) a kettő (bátorság és szellemi gazdagság) 
ötvözete volna. A „búcsú Magyarországtól” gondolata ezen a ponton 

4 A kérdéssel hosszasan foglalkozik, több vonatkozó véleményt is idézve, 
Török Lajos A történelem (félre)olvasása című tanulmányában (TÖRÖK 
2001.242-259).
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újabb tartalommal bővül: nemcsak az országtól, de annak diadalmas 
képétől való elszakadást is jelent. Nem véletlen, hogy a költő halála és 
a dicsőséges nemzetkép megszűntének összefüggésére épp a kilencedik 
fejezetben történik újabb utalás: „Néhány év folyt le már, mióta Apafi 
fejedelemmé lön. Azon időben vagyunk, midőn Zrínyi Miklós véletlen 
halála után a magyarországi elégületlen párt széttörve, nagyobbrészt 
Erdélybe menekült...” (uo. 144). Ugyanitt derül fény a nevezetes va
dászaton (első fejezet) látott, és az ifjú Bethlen Miklós által már akkor 
cselszövőnek minősített „kopasz férfi” kilétére. Ő Teleki Mihály, Apafi 
fejedelem első tanácsosa, aki ettől a ponttól kezdve a legfőbb játékszer
vező, s aki hatalmi cselszövéseiben - mindenekelőtt legjelentősebb el
lenfele, Bánfi Dénes elveszejtése érdekében - a hatalomféltéstől (Apafi 
Mihály) a szerelemféltésig (Béldi Pál) minden eszközt felhasznál. (In
tellektuális beállítottsága leginkább a történelmi időrend szempontjából 
korábbi, de Jókai regényírásában későbbi hős, Fráter György alakjához 
mérhető. Ö is a nemzeti egység megteremtésén fáradozik, azonban Te
leki nem birtokosa annak a távolságtartó, ironikus szemléletnek, amely 
Martinuzzinak lényeges vonása.)

A kilencedik fejezet képezi a regény képzeletbeli középpontját, ahol 
a narráció iránya ismét fordulatot vesz. Ettől kezdve Bánfi Dénes áll 
az elbeszélés középpontjában, amelynek folyamatát a hős halála zár
ja. A halál képe (Zrínyi véletlen és Bánfi erőszakos halála) így kere
tezi be a regényvilág kiteljesítette legfőbb jelentést, az országra vetü
lő pusztulásképzetet: „A tragédia be van fejezve a hős halálával. Más 
alakok, más vezérek veszik át ezentúl a történetek folyamatát. Erdély 
sorsa, alakja, története átváltozik. A palloscsapás, mely Bánfit megöl
te, egy korszakot vágott ketté, melynek folytatása nem jő” (uo. 353). 
Két nagyon fontos mozzanatot kell itt kiemelnünk: az egyik, miszerint 
Bánfi, a hős feje hull porba, s ezzel mintegy (miként Zrínyi, a hadvezér 
halálával is, csak „egy országgal odább” [uo. 29]) a nemzeti ideál tű
nik el a magyar valóságból. A másik fontos tényező az, ami a kiemelt 
idézetben elhallgatott, mögöttes információ: „egy korszak” ért véget, 
„melynek folytatása nem jő”; ez a világ Erdély, s a benne testet öltött 
független magyarság szigetképzete. Kabdebó Lóránt a Fráter György 
című Jókai-regény kapcsán fejti ki erre vonatkozó véleményét: „Állan
dó önirónia: ha stilisztikai eszközként nézem megoldásait. Például a 
nemzeti egységről álmodó másik politikust bemutató regényének címe, 
az Erdély aranykora. Milyen aranykor lehet egy önmagát felemésztő, 
széthulló egység története? De ha jobban odafigyelek, nemcsak ironi
kus ez a megnevezés. Mert az egység még ezen az ismételt mélyponton 
is felmutatható. Erdély még Erdély még ha Apafi is a fejedelme. És ott 
van egy történelmi zseni, Teleki Mihály, mint itt Fráter György, aki ké
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pes egyfajta nemzeti egységben gondolkozni, és elképzelni a nemlétezö 
nemzetet” (KABDEBÓ 1996. 56).

A narratív hasonlóságok és a motivikus összefüggések (például a 
legfőbb szellemi-morális értéknek a kincs/arany fogalmával való jelö
lése) mellett az Erdély aranykora és a Dzsigerdilen között jelentésbeli 
diskurzus is megfigyelhető. Az esztétikailag utánképzett történelmi kor
szak történései, emberi viszonyai, erővonalai belső ziláltságának meg
jelenítésével az ironikus távlatot teszi meg mindkettő a történelemről, 
a „régi ügyek”5-ről való beszéd egyetlen lehetséges kiindulópontjának. 
Az értékvesztett világban a keresés, a dzsigerdilen az egyetlen érték. 
E komparatív viszonyrendszerben a dzsigerdilen lehetséges értelme: 
történelmi idő, hősi kor, nagy szerelem; a róla való beszéd perspektívá
jából: a heroikus kor {Fráter György), a nemzetegység {Erdély arany
kora), a dzsigerdilen/értékazonosság {Dzsigerdilen) elmúlása, vége. 
Fráter György számára „a diadalmas magyar királyság nehezen múló 
fikciójá”-ban (uo. 55), Teleki Mihály szempontjából az Erdély-érdek- 
kel is szembeforduló „nemzetegység”, míg Rák Móric szemszögéből az 
Anna-szerelem képében ölt formát, illetve testet a legfőbb érték. Mind
három eszmény bukásra ítéltetett, de nem jár másként Bánfi Dénes sem, 
az Erdély aranykorában megrajzolt másik lehetséges (út)keresés kép
viselője: végzetét a Teleki-illúzióval ellentétes érdek, Erdély függet
lensége megőrzésének eszméje okozza, s az a végtelen magány, mely 
a nagy formátumú, eszmék nevében cselekvő, a heroikus magatartás 
megtestesítőjeként fellépő hőst veszi körül az eszményiden, többértel
mű, cselszövéssel teli világban.

5 Vö. 1.

A szerelemkeresés az Erdély aranykorának és a Dzsigerdilennzk is 
lényegi motívuma. Olyan képlet, amely a hagyományként értelmezett 
regénytradíció kiemelt narratívája. Jókai vizsgált műve mellett például 
Kemény Zord z’ó/ójében is „sorsmotívum” (például Izabella királyné, 
Dóra életében). Bánfi végzetében is jelen van a szenvedély: a házasság 
szentségét áldozza fel Azraéle, a perzsa odaliszk kétséges szerelméért. 
A lány miután elárulja a férfit, megindokolja tettét. Magyarázata sajá
tos, az egész erdélyi társadalomra érvényes jelentést tartalmaz, a hata- 
lomfüggö érték fogalmát: „Uram! Ön rosszul lát a szívekbe. Szerelmet 
adunk magunkért, de magunkat nem adjuk a szerelemért. Ön eljátszá 
hatalmát, s midőn mindenkitől elhagyatott, egyedül engem hitt hívének, 
ki Önben csak e hatalmat szerettem. En azé vagyok, aki ezt öröklé” 
(JÓKAI 1985. 338-339). A perzsa nő hideg, hatalomfüggő szerelmé
nek motívuma teljes egészében átkerült a Dzsigerdilen világába. Emel
lett a halált hozó szerelem több variációjára is ráismerünk. Végzetes 
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szenvedély (a nosztrai boszorkányasszony iránti vonzalom) teszi tönkre 
a renegát Szilvesztert, Anna keresésébe pusztulnak bele az elbeszélő 
alteregói, Köprüli beglerbég, Kanizsa török parancsnoka („Mohamed 
csillaglovon jött érte, nyergébe rántotta s a túlvilág csillámló tájaira vit
te, oda, ahová azok kerülnek, akiket a szerelem vitt a halálra” [HÁY 
1996. 161]), s veszíti el (a megtalált nő hidegsége miatt) élete értelmét 
az elbeszélő maga is. A dzsigerdilen (a kincs/érték) elvesztése birodal
makat roppant össze, s a keresés vége felé metafizikai szintűvé (például 
a hold és a csillagok) emelkedik reménytelensége.

Kulcsár-Szabó Zoltán már idézett tanulmányában arra mutat rá, hogy 
„a Dzsigerdilen mint történelmi regény nem osztja a műfajnak azt az il
lúzióját, hogy tárgyát valóban a történelemben lelheti meg, hanem hang
súlyozottan szövegek hálózatában találja önmagát” (KULCSÁR-SZA
BÓ 1997. 212). A Jókai-hagyomány mellett megidézett szövegvilágként 
említhetjük az Egri csillagokat. A babócsai várkapitánynak elmesélt 
történetet, melyben az elbeszélő magát Bornemisszának, Annát pedig 
Ceceinek nevezi, Kulcsár-Szabó „az Egri csillagok alternatív továbbítá
sának” (uo.) tekinti. Valóban, a szerelemkeresés ilyetén történő folytonos
sá tételével annak időtlenségét és irodalmi toposzképzetét hangúlyozza, 
ugyanakkor az az ironikus távlat (például a történelmi ideálok sorozatos 
lebontása), ami a történelemről szóló beszéd Jókai-Háy-féle változatát 
jellemzi, messze (pontosabban az ironikus perspektíva felé) távolítja a 
Dzsigerdilen^ az Egri csillagok szövegvilágától. A szövegbetét jelentette 
„gárdonyizás”6 is csak paródiaként értelmezhető, miként a Kinizsi- (itt 
is molnárlegény, mint Kemény ironikus beszédében), a Zrínyi- (amint 
haditervét látva hahotázik Montecuccoli, hogy aztán ajkára fagyjon a 
mosoly), a Koháry-, a Bethlen- és a Thököly-történet (ez utóbbiak a 
testszobrász Úristen szemszögéből láthatók, aki Imrusnak tiszteli a ku
ruc vezért, s eltolja mindhármójuk fejét, s kitől félkészen szökik meg 
Koháry) is csak ilyen nézőpontból látható és értelmezhető.

6 Márton szerint a XIX. századi történelmi regényhagyomány XX. századi 
újjáalapításakor irodalmunkban kialakult egy Gárdonyi-féle séma, amely 
„kiszínezett lecekefelmondás”-t jelent. Ennek követését nevezi pejoratív 
értelemben „gárdonyizás”-nak (MÁRTON 1998. 154).

A Jókai-regény új- és másszerűsége - amiért nem idomult a kora
beli kritikai elképzelésekhez - a regénybeli többszörös horizontváltás 
(a Zrínyi-, Teleki-, illetve a Bánfi-perspektíva váltakozásának) követ
kezménye. Ide kapcsolódik a Háy-regény, ezzel a hagyománnyal létesít 
párbeszédet, azzal a teremtő elvvel, miszerint a történelmi regény nem 
tényszerűség, filológiai pontosság és kronológiai megfeleltethetöség, 
hanem sajátos látásmód (horizont), a történelemről szóló beszéd egy 
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lehetséges változata; alapvetően fikcionális természetű (album) és szö
vegek tapasztalatába épül bele.

A történelmi regény Erdély aranykora, illetve a Dzsigerdilen kép
viselte változatának megjelölésével kapcsolatban - főleg a XIX. szá
zadi regény felfogás, valamint a Háy-regény fülszövege diktálta stra
tégiák alapján - felmerült a románc, vagy az eposzregény típusa mint 
megfeleltetéslehetöség. Elemzésünk során azonban arról győződtünk 
meg, hogy mindkét mű világa távol áll attól a transzcendens világképtől 
és beszédmódtól, amely az eposzi funkciókat és tartalmakat átlényegítö 
történelmi regény sajátossága, s inkább az ellenkező távlat megnyitásá
ban, a heroikus tudás és magatartás érvénytelenné válásának felismerésé
ben van szerepük. így már egészen átértelmeződik a fülszövegben közölt 
fiktív idézet is - „lassan mindent dzsigerdilennek, a szív gyönyörűségének 
neveztek, amiért szablyát villantani, életet adni érdemes” -, a dzsigerdilen 
a nemzeti tudat/eszme múló ideáljának szimbólumává válik.

Jókai Mór regénye példa nélküli, semmilyen műfaji „sor”-ba, 
„rend”-be nem illeszkedő vállalkozás a XIX. század ötvenes éveinek 
elején, míg a Háy-regény e divergens út folytatásában kiteljesedő, nagy 
arányú eposzparódia.

Háy János Dzsigerdilen^ átértékelte és átírta egy évszázad Jókai- 
recepcióját.

A történelmi regény - a történészeket és a filológusokat zavarba ejtő - 
titok, dzsigerdilen, amely „magához vonz”.

AZ ÚT TOPOSZA JÓKAI MÓR 
ÉS MÉSZÖLY MIKLÓS PRÓZÁJÁBAN

Mészöly Miklós „különösen telített, gazdag, archaikusán patinás, 
rétegezett nyelvű és szemantikájú” (THOMKA 1995. 74) elbeszélésé
nek vállalt hagyományaként Thomka Beáta a századforduló metafori
kus-szimbolikus prózáját és a Jókai-regény „mérhetetlen tapasztalati 
anyag”-ra (uo. 41) épülő feljegyzésrétegeit jelöli meg. Ez az epikus 
hagyomány mindenekelőtt az út, az utazás, az úton levés és a kóborlás 
jelentéseit mozgósító Mészöly-prózában (Fakó foszlányok nagy esők 
évadján [1983]; Merre a csillag jár [1984]; Sutting ezredes tündöklése 
[1986]; Pontos történetek útközben [1989] etc.) épül tovább, olyan táj
élményt (térbeli érzékelést) örökítve át, melynek leírása a „létfelfogás 
pontos képrendszerét bontja ki” (uo. 75). A „cselekvő természet”-ben 
(SZILASI 2000. 120) történő utazás jelentésalakító elvén túl a Sutting 
ezredes tündöklése című Mészöly-elbeszélés (kisregény?) és Jókai 
A kőszívű emberfiai című regénye között referenciális vonatkozás, 1848 
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szabadságharc valósága, is összekapcsoló elem. A jelzett archetipikus 
és referenciális motívumok vizsgálata elsősorban a hagyomány Mé- 
szöly-prózában történő transzformációira, újjászervezésének és átírásá
nak módozataira mutat rá.

Monográfiája vonatkozó fejezetében Szilasi László a Northrop 
Frye-elméletre (FRYE 1998) hivatkozva fejti ki, hogy egyes Jókai-szö- 
vegek regényként nem, vagy csak nehezen szólíthatok meg, ezért jelen
téseinek feltárása érdekében célszerűbb a „mindig másra utaló olvasási 
lehetőség kihasználása” (SZILASI 2000. 117), azaz a románc (epikus 
románc, románcos történet) és a növel (regény) műfaji sajátosságait 
szembeállítva; regényes, illetve románcos szálát különválasztva értel
mezni a szöveget. A románcot Nagy Miklós a mítosz, az eposz, a le
genda és a mese világképével rokonítja, mivel „közel hozza egymáshoz 
az égi (eszményi) meg a tapasztalati világot”, „lélektani östípusok felé 
mutat”, „allegorikus jellemábrázolásával” (NAGY M. 1999. 116-117) 
eltér a műfaj konvencióitól, annak stílusirányzatok és korszakfogalmak 
determinálta sajátosságaitól.

Imre László az epikai műfajok XIX. századi létformáját vizsgálva 
állapítja meg, hogy a történelmi regényt „az eposzt pótolhatónak mu
tató [...] műfaj”-ként (IMRE 1996. 148) is szemügyre kell vennünk, 
vagyis az ilyen típusú művek értelmezésekor - még ha a műfaj funk
cióit a történelmi regény csak bizonyos szegmenseiben viszi is tovább- 
szükségszerű az eposzra mutató olvasási stratégia. A kőszívű ember fiai
ra mint az így érthető művek egyik mintájára mutat rá a Jókai-opusban 
és a XIX. századi regényírásban. Hősepikai elemeit, mitológiai utalás
rendszerét és transzcendens világképét jelöli meg mint legfőbb eposzi 
vonásokat.

A két mű, A kőszívű ember fiai és a Sutting ezredes tündöklése lét
felfogást kibontó képrendszerének azonos motívumait, az útképzeteket 
követve vizsgáljuk az eposzi ihletettségü (történelmi) regény XIX., il
letve XX. századi transzmutációit: az analóg tartalmakról szóló „száza
dos” eltéréseket mutató beszédmódokat.

A Jókai-regény hösepikai vonatkozásai közül Nagy Miklós többek 
között az olyan „nagy tömegeket hömpölygető tablók sorá”-t emeli ki, 
mint amilyen a „százhetvenöt [?] huszár útja a Kárpátokon át” (NAGY 
M. 1999. 73).7 A szöveget alakító útleírások közül ez a (történelmi 
tényekkel, például a Lenkey-század hazatérésével is összefüggésbe 

7 A kérdőjel [?] a huszárok létszámára vonatkozik, Jókainál ugyanis az kétszáz
húsz: „Nem nézek hátra, nem számolom meg, hányán jönnek velem abból 
a kétszázhúszból, akiből a század állt még tegnap este” (JÓKAI 1980. 244). 
„Az őrmesterek számba veszik a legénységet. »Kétszázhúsz!«” (Uo. 245.)
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hozható) „hannibáli”8 csak egy a szereplők által megtett valóságos és 
szimbolikus utak közül; szerkezeti szempontból a regény egyetlen feje
zetét képezi. Kompozíciós értelemben azonban központi helyet foglal 
el: egyrészt a sziget-hazába9 való megtérés útját jelöli, másrészt a fő 
(vagyis a forradalmi) események láncolata veszi vele kezdetét.

8 Még a kritika használta jelzők is az eposziság, a legendákra való reflektáltság 
tényét nyomatékosítják. A „hannibáli” jelző egyébként egy Nagy Miklós- 
idézetben fordul elő Imre László jelölt korszak-monográfiájának vonatkozó 
részletében (IMRE 1996. 148). Imre Nagy Miklós Virrasztók című 1987-es 
kötetének Jókai-fejezetéből idéz. Ugyanazon szövegrész Nagy 1999-es Jó- 
kai-monográfiájában jelző nélkül szerepel (NAGY 1999. 73).

9 Az otthon és a haza fogalmi rokonaként, szinonimájaként funkcionáló szi
get-motívum Jókai regényírásában Nagy Miklós jelölt monográfiájában is 
értelmezésre kerül (NAGY 1999. 86).

10 Az anya levele Ödönt egy titkos szórakozóhelyen éri utol; „a tékozló” az 
eszményi szerelem és hűség értékrendjétől eltávolodóra és ezen értékekhez 
való visszatérőre utal a tanulmány szövegében (NAGY 1999).

11 „Richárd nem tudatos fő, léhaságait, könnyelműsködését egymás után leveti 
szerelme és hazafias érzése hatására. Mintha ö lenne a narrátor kedvence...” 
(NAGY 1999. 75).

Baradlay Richárd útja nemcsak a száz évvel később, más szövegben 
formált lovas, Sutting ezredes utazásától tér el szemantikai értelemben, 
de Baradlay Ödön orosz sztyeppéken át vezető, nem kevésbé kalandos 
útja is egészen más jelentésekre mutat - nem beszélve Jenő hazatéré
séről, amiről (hiszen esetében nem a valóságos, hanem a lélektanilag 
bejárt út a fontosabb) csak annyit tudunk meg, hogy „a Duna folyama” 
(JÓKAI 1980. 243) volt országútja.

Ödön és barátja, a segítő-kísérő, később titokzatos szerepű Leonin 
számos, ám reális veszély (a tél viszontagságai, a farkascsorda táma
dása stb.) közepette érkezik haza. Alakjának „eszményisége” annyira 
különbözik Richárdétól, mint amennyire a népmese világképe az epo
szétól. Ödön utazástörténetét ugyanis népmeséi, Richárdét pedig eposzi 
ihletettségűnek érezzük. Az anya szavára hallgató „tékozló” fiú szere
pe10 11, a bátorságát és találékonyságát sorozatosan célzó próbatételek, a 
személyi segítők és a különböző tárgyi rekvizitumok olyan motívumok 
a regényben, amelyek a népmese világából származnak. A Richárd ala
kította hősideál (magatartásmintáival és utalásrendszerével) ennél ar- 
chaikusabb világértésre mutat: a hadba tartó, a bátorság és életáldozat 
készségével („vak bátorsággal és végelszánással” [uo. 246]) felvértezett, 
lélektani értelemben teljes (egynemű célok és eszmények vezérelte) hő
siesség megtestesítője. Épp ezen előképeknek (a heroikus hős mintájá
nak) megfelelően: magatartása kevésbé egyedi, alakja egysíkúbb Ödön, 
és főleg Jenő személyénél.11
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Az eposzi nagyjelenetre, vagyis a két hérosz, Baradlay Richárd és 
Palvicz Ottó ///ász-csataképeket idéző összecsapására az isaszegi erdőben 
kerül sor. Párviadaluk inkább méreteiben, hősiességében hasonlít a trójai 
háború héroszainak (például Patroklosz és Hektár, Hektár és Akhilleusz) 
összecsapásaira, mintsem kegyetlenségében, vagy elrettentőén véres 
mivoltában. Jókai török tárgyú történelmi regényének, az Erdély arany
korának csatajeleneteit viszont inkább ez utóbbi vonás, részletezően 
elborzasztó öldöklésjelenetei rokonítják az Iliász analóg tartalmaival. 
(A kontextusos olvasás itt új történelmi, illetve áltörténelmi regényeket 
von be az értelmezés vonzatkörébe, így a Jótoz-újraírásként elemzett 
Dzsigerdilená Háy János művét, vagy Darvasi László változatos halál
nemekben bővelkedő regényét, A könnymutatványosok legendáját.}

A homéroszi eposzok világára reflektál az a módszer is, ahogy az 
ellenkező oldalon álló, de hősiességük mértékében egyenértékű harco- 
sok-héroszok folytonos és eleve elrendeltetett szembenállását jeleníti 
meg a Jókai-regény.12 A nemzet sorsát megpecsételő nagy harcban, kö- 
vetve-keresve egymást vívják személyes kis harcukat, amely a fölébük 
emelkedő nagy eszmék (császárhűség kontra hazaszeretet) jelentőségé
ből következően allegorikus értelművé fokozódik: a haladás és a mara- 
diság mérkőzik egymással általuk.

12 Palvicz Ottó folyamatosan keresi, üldözi és felszólítja Baradlay Richárdot a 
sorsdöntő viadalra, mint ahogy a trójai háború hősei, Akhilleusz és Patrok
losz előtt is, ismeretes saját végzetük, és közreműködnek beteljesülésében.

A transzcendens világkép és a lélektani őstípusokat megjelenítő jel
lemábrázolás mellett Baradlay Richárd útjának számos más hősepikai 
vonatkozása is van: például ahogy az elemek (tűz-víz), vagy ahogy az 
isteni gondviselés és az ördögi erő avatkozik sorsukba. De ezeknél rej
tettebb, utalásszerű mozzanatok is mitikus jelentőségűvé avatják az uta
zást: az előttük álló zordon Kárpátok Atlasz legyőzhetetlen istenképére 
mutat, a „széles, sötét folyamtükör” (a Duna) a rajta átkelő lovasokkal 
„egy ezüst szegélyű óriáskígyó” (uo. 245) képét idézi fel, a nap „tűzve- 
res hegyként” (uo. 246) kel fel, a tájra ereszkedő köd pedig a világtenger 
ősképét jeleníti meg. „Amerre a szem ellát egy hullámzó óceánt lát, a 
földön fekvő köd óceánját, mely hófehéren, tornyos habokkal a tengert 
utánozza” (uo. 259). A felhő „országló” ködalakként („Mit kerestek az 
én országomban?” [Uo. 263]) fogadja a menekülőket stb. A Phlegetón és 
a Sztüksz folyók szerepeltetése egy hasonlatban nemcsak a hasonlított, 
az útjukba eső mocsár, de a küzdelem pokoli mivoltára is vonatkozik, 
mint ahogy tűz elöl a hegycsúcsra kapaszkodó katonák erőfeszítése is 
„titáni égostrom lás”-ként (uo. 265) reflektál a mítoszok világára. A Kár
pátokon keresztül vezető út történései végig a világosság és a sötétség 
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paraleljei között bontakoznak ki: „Sötét van; aki másra gondolta magát, 
elmaradhat, visszatérhet. Hanem ha egyszer a nap feljön, akkor azután, 
aki odáig velem jött, az készen legyen rá, hogy a csatatér törvénye alatt 
áll..(uo. 244); Virradatkor teszik le esküjüket a huszárok, „sápadt reg
gelfény és tűzvillanások mellett” (uo. 246), később „korán beálló őszi 
éjborongás” (uo. 247) rejti el őket üldözőik elől.

A kollektív értékek (bajtársiasság-csapatszellem-nemzethűség) vezé
relte (a szó eredeti értelmében elképzelt) hős, Baradlay Richárd „belova
gol” a forradalomba. Mozgásának dinamikáját a vágta jelöli. A nemzeti 
hadsereget reprezentáló csapat élén, a hős szerepét formálva tart a nem
zeti eszményektől idegen városból haza, az otthonosság térjelei közé.

„A múlt század egyik forradalmi változásokkal teljes nyárutóján ér
kezett Sutting ezredes Szegzárdra” (MÉSZÖLY 1989. 35) - hangzik a 
Sutting ezredes tündöklése első mondata, hogy a záró szövegegység 
utalásai („...hajnalban már Szegzárdon kell lennie [...]. Ez volt az 
első hűvösebb nyári éjszaka, mióta az Ondava völgyén leereszkedett, 
és hazai földre lépett” [uo. 58]) nyomatékosítsák - miként az első és 
az utolsó mondat közti szövegtérből kifejlik - folytonos utazásának, 
kóborlásának, „csendes poroszkálásának” (uo. 56) ideiglenes érkeztét, 
a pillanatnyi megérkezés jelentését. Az ezredes a lélektani őstípus és 
az allegorikus jellem attribútumait egyesítve magában a hősértés mi
tologikus fogalomkörén belül is újraírja a Jókai-hős képét. Amennyi
ben A kőszívű ember fiai az Iliász hérosz fogalmát mozgósítja, Sutting 
ezredes útja inkább odüsszeuszi, annak világképváltozásait is követi: 
a konkrét meghódításának vágya helyett ismeretlen/kiismerhetetlen 
végcél, bizonytalan kimenetel és lezáratlanság jellemzi. Ahogy Odüsz- 
szeusz ismét útra kel, úgy Sutting ezredes bármilyen térkoordináták 
közötti (Lemberg környékén Crescence-nál, Bogyiszlón, Töttős Ádám 
lómészáros sátrában Szekszárd határában) időzése is átmeneti. Az ezre
des magányos lovasként végiglovagol Európán, poroszkálva teszi meg 
az utat, miközben „sorsdöntő vérengzések mellett lovagol el” (uo. 36). 
A történelem folyamába avatkozó nagy formátumú hős helyett a titok
zatos tanú jelentését hordozza magában személye: „Európa kevés ütkö
zetet, csetepatét ismert, ahol az ezredes fel ne bukkant volna valamilyen 
minőségben. Küldetés, megbízatás, titkos futárposta - a suttogó kép
zelet szerét ejti, hogy a valóságot szegényebbé tegye” (uo.). Thomka 
Beáta értelmezése szerint: „Forrongások és lázongások vonulnak vé
gig a kontinensen, Sutting ezredes pedig eseményeiken, mint valami 
szótlan, titokzatos, a tényleges és késésben levő forradalomra várakozó 
tanú és stratéga, a szent kötelesség tudója, inkognitóban időző veterán 
forradalmár, vagy résztvevő idegen és örökös utazgató, kóbor katona” 
(THOMKA 1995. 73). A Mészöly-opusban leginkább a magát kémlelő
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nek képzelgő Bartinai Bartinával (Fakó foszlányok nagy esők évadján) 
rokon szerzet; időtlenségbe vesző, kihűlt szenvedélyű szabadságharcos 
léte, eleve elrendeltetett tanú mivolta és a végtelen poroszkálás mint 
létforma egyaránt közelíti alakjukat. Előképük az eltévedt lovas, a vé
gek mentén kóborló kuruc, a bújdosó katona: a „kóbor létezők” (MÉ
SZÖLY 1989. 51).

A táj(kép) mint jelentésalakító tényező a Mészöly-szövegnek is sajá
tossága, de más természetű, mint a Jókai-regényben. Míg a XIX. száza
di történelmi regény térbeli motívumai, elsősorban a Kárpátok nyújtotta 
tájjelenségek, szimbolikus tartalmakat közvetítenek, nagy és közösségi 
jelképekre utalnak, Sutting ezredes vonulása Galíciától a Dél-Dunán- 
túlig, az út során létrejövő térbeli élmény, a létről szóló metaforikus 
beszéd alapja: „Végre is a pusztulás egyetemes és folytonos. De mégis 
van benne szelídség, ez katonásan belátható. Azok a rejtett lapulevelek 
például, melyek alatt egy egész világegyetem képes megélni, emlékek 
rétjei, kamrákba gyűjtött télirevaló. A gond csak az, hogy a forradalom 
késik. Csak rejtjelesen mondom ezt, drága Crescence. Ma esti távozá
som legyen a megérkezésem kezdete. Számolja végig az éveket vissza
felé, és varázslat rabja lesz. A mulasztottakban meg fogja találni a jelen 
időt. Az erdő nyiladékán kilép a szarvas, a havas tájban megpillantja 
az egyetlen érte virrasztó ablakot, és elindul feléje. Ezeknek a magá
nyosan világító ablakoknak nincs befejezhető regénye. A forradalom 
lappangva érik, drága Crescence. A szarvas körbejárja a házat, de még 
nem találja alkalmasnak a percet, hogy agancsával megkoccintsa az ab
laküveget, a hátsó kertben csinál magának kotorékot, és ott éjszakázik. 
A behavazott fákon átüt a zöld levél, a mókusszem résében gerezd
jére törik az őszi dió. [...] Távol gordonka szól, erről ne feledkezzen 
meg. A réteken meghasadnak a tavaszi jéghártyák, és ennek zenéje van. 
Gondoljon a megismételhetetlen virágokra, melyek képesek rá, hogy 
szirmukat ne hajlítsák szét addig, amíg az erdő nyiladékában vadorzó 
rak tüzet...” (uo. 38-39). Vagy: „Ha az a tavasz elkövetkezik, a madár 
lugasos fészkébe költhet, s többé a tél sem lesz más, mint nagylelkűen 
engedélyezett alkalmi ruhaváltás. A győzelem kerek mint az égbolt. A 
Kamarilla rókái, kihizlalt gorillái mentik az irhájukat, a véres kürtöket 
gordonkára cserélik ki...” (uo. 43).

Sutting ezredes útja kettős értelmű: a készülődő, „lelkileg érzékelt” 
forradalom irányába tart, másrészt az ismerős, újfent megelevenedő táj 
a gyermekkorba való képzeleti visszatérés lehetőségét is jelöli. Mindkét 
„útvonal” elsősorban képzeleti tartalmak, lelki történések sorozatával azo
nos: az új típusú hős életéből természetszerűleg maradnak ki a látványos 
csatajelenetek, a gigászi küzdelem erőviszonyai. Höchstadtnál kilőtt lová
nak halálos, léten túli vágtája a jelképek, csodák és jóslatok irányába te
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reli létről való gondolkodásának menetét, mintsem a hérosziság tartalmait 
keresné és találná meg e csatajelenetben. Az általa - gyerekek szórakoz
tatására - fatörzshöz forrasztott fazék képe pedig a hősiesség-férfiasság 
tartalmainak degradálódását, magatartásmintáinak kimerülését jelzik.

Jókai a Kárpátokon át vezető út leírását a „megtalált tanú” feljegyzé
seire való hivatkozásokkal hitelesíti. Az eseményeken belüli nézőpont 
a résztvevő, a történéseket átélt elbeszélő elragadtatott hangjával ana
lóg. Nyelve az ódái műfajok kelléktárából építkezik: magasztos, komo
ran ünnepélyes. Sutting ezredest, a sorsdöntő ütközetek, vérengzések 
és leszámolások mellett „ellovagoló” hőst természetszerűleg csak egy 
kívülálló, szemlélődő mesélő kísérheti. A világra vetülő tekintet szé
lesebb látóköre azonban új megismerésekkel gazdagítja világértését. 
Monológjai olyan jelenségekről tesznek említést, amelyek csak egy, az 
eseményekbe betekintő, a történések logikáját vizsgáló és megérteni 
igyekvő ember észrevételei lehetnek. Baradlay Richárd az otthonosan 
ismerős világ lezárható történéseinek (forradalmainak) hőse, míg az 
idegenségböl idegenségbe poroszkáló Sutting tapasztalatai a pusztulás 
egyetemességéről és folytonosságáról szólnak: hangja borongós, elégi- 
kus. A Sutting-féle világlátást közvetítő elbeszélés magán viseli ennek 
az új típusú világértésnek a jeleit: „az egykori csodálatosságok” sem
mivé válásáról, „újmódi jelképekéről szól; például évszakjelképei a 
ciklikus ismétlődés újkori felfogására (is) utalnak.

A - Mészöly-mű narrációjának aktuális idejében - „múlt századi” 
forradalom nemcsak a társadalmi-politikai konvenciók területén, de 
az emberi magatartásminták szintjén is korszakváltást eredményezett. 
Ezért a Jókai-regény és a Mészöly-elbeszélés nemcsak keletkezésük 
időpontja, a több mint egy évszázados keletkezéstörténeti eltérés, a rá
látás távlata és a megváltozott irodalmi beszédmódok, kifejezőeszközök 
okán szól másként analóg tartalmakról, de hősválasztásuk különböző
sége miatt is. Amíg Jókai a hősiesség-hazafiasság régebbi ideálját for
mázza meg Baradlay Richárdban, addig a Sutting ezredes tündöklése a 
’48 teremtette új típusú forradalmár világértését közvetíti számunkra.

„NŐI ÚT” A TÖRTÉNELEMBEN

Jókai Mór A lőcsei fehér asszony című művét éppúgy történelmi 
regényként kezelte az egykorú és többnyire a későbbi recepció is, mint 
Mikszáth Kálmán negyed évszázaddal később íródott Lőcse-regényét, 
A fekete várost Holott egyik sem egészen az, illetve nem csak e mű
fajtípus törvényeinek felelnek meg, amennyiben elvi alapul azokat az 
értelmezéseket fogadjuk el, amelyek szerint a történelmi regény „a törté
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nelmi múlt megfelelő szerzői stratégia által kiválasztott történéseit vagy 
egy korszak átfogó, általános jellegzetességeit különböző szövegszerve- 
ző eljárásokkal, nyelvi-poétikai eszközökkel »újraírja«, »utánképezi«: 
egy esztétikailag megalapozott és csak belső szükségszerűségeinek 
engedelmeskedő kompozíció részévé teszi azokat” (BÉNYEI P. 1999. 
442). Jókai és Mikszáth azonban az „utánképzett történelmi tények, ese
mények [...] esztétikai funkcióba helyezése, valamilyen jelentésadás 
szolgálatába állítása” (no.) helyett/mellett azokat más regényszervező 
tényező(k) háttereként funkcionáltatja. A fekete varasban csak epizód
szerű utalások történnek a XVI1-XVI1L század fordulóján zajló kuruc 
mozgalmakra, illetve a Rákóczi-szabadságharcra (Görgey János részt 
vesz a Thököly-féle felkelésben, és feltétlen híve Rákóczinak, szó esik a 
Thököly Imrével Törökországban bújdosó Zrínyi Ilonáról, a Habsburg- 
udvar iránti ellenszenvről, s hogy „Rákóczi Ferenc herceg sereggel jön 
Lengyelország felől a vereckei szorosnál, s Esze Tamás meg János bá
tyám [Görgey János] eleibe mentek...” [MIKSZÁTH 1983. 261]), míg 
a Jókai-regényben ez a kötődés - a cselekménynek az aktuális regény idő 
(az 1710-es év) történéseivel való összefüggése - jelentősebb.

Lőcse-regények

A Mikszáth-regény igazi főhőse a város, Lőcse, amely patrícius 
gőggel vonul ki a nemzet sorsát alakító nagy események sodrából (csak 
az igazán fanatikus kurucpártiak, mint Görgey János vagy Semsey Gá
bor uram várják, hogy „a gyerek megnő”13), miközben szellemiségét 
a pénz- és földéhség formálja, amit a - rigorózus és puritán, ugyanak
kor az erkölcstelenség és törvénytelenség különböző formáit (számítás, 
ügyeskedés, haszonlesés, bosszú etc.) etikussá nevesítő - városi sta
tútum szentesít. „A hatóság politikája tehát az volt ősidők óta: minél 
több szabad földet szerezni Lőcsének. Tágítani a határt, ha lehet, sőt, 
ha nem lehet is. Erről álmodtak, ezután sóvárogtak nemzedékről nem
zedékre. Földet pedig nehéz volt szerezni Lőcsének, mert körös-körül 
uraságoké volt minden” (MIKSZÁTH 1983. 79); „...a mostani főbíró 
olyanféle szavakra fakadt a minap a tanácsteremben (úgy látszik, egész 
Európában ragadós a napkirály hencegése), melyek híven festik a lőcsei 
önérzetet, ezeket mondván orációjában: »A velencei nemesek után köz
vetlenül a lőcsei polgárok következnek világi rangra nézve«” (uo. 79).

13 A Bécsben nevelkedő II. Rákóczi Ferenc. „Az apja Rákóczi Ferenc, a mos
tohaapja Thököly Imre, az édesanyja Zrínyi Ilona. Merő lehetetlen, hogy 
ilyen tökén ne teremjen jó bor. A természet nem csinálhat ilyen őrültséget” 
(MIKSZÁTH 1983.75).
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Jókai Mór regényében is kifejezésre jut Lőcse világának kettős er- 
kölcsisége: még bírája is kettő van. Más törvények és szokásrend érvé
nyesül Fabriczius főbíró, egészen más Alauda uram bíráskodása idején: 
az előbbi szigorú erkölcsi szabályokat, feltétlen hazaszereteten alapuló 
törvényeket vezet be (a fejedelem egyik leghűségesebb és legkedve
sebb híve), míg helyettese (titokban a császáriak embere) bíráskodására 
a számítás és az álszemérem jellemző. Kettősségekre, paradoxonokra 
vonatkozó példák egész sorát emelhetjük ki a regényvilágból: Alauda 
uram „pintek”-ben veti ki férfiszemélyekre a kihágásokért járó bünte
tést, hogy tanácsülés után minél nagyobb dínomdánom folyhasson a 
városháza pincéjében. A tanács tagjai csak addig tiltakoznak a szükség
telen pazarlásnak minősített díszebéd ellen, amíg meg nem látják benne 
saját anyagi érdekeltségüket. Ablakon kihajolva férfiszeméllyel enye- 
legni tilos, és büntetés jár érte, viszont semmi kivetnivalót nem látnak 
benne a lőcseiek, ha az ablakon dülőrács van. A tetten ért házasságtörő 
asszonyt, megesett lányt pellengérre állítják (itt a Ketterhauschenba), 
haját levágva megszégyenítik és kiseprüzik a városból (kisebb erköl
csi vétségért „meglapátolják”), ugyanakkor nem számít bűnnnek, ha 
úton, vagy városon kívül történik ugyanez (például Ghéczy Juliánná és 
Andrássy István szerelmi viszonya, minden más mellett poprádi légy
ottjának terve is nyilvánvaló, a közösség mégis szemet huny felette). A 
külvilág felé kifejezetten ájtatos arcot mutató Löffelholtz tábornokné 
(aki egyébként a Zrínyi Ilonát és Munkácsot eláruló Absolon lánya) 
lakásán bontják fel titkon - Alauda főbíró közreműködésével - a Bécs 
és Szatmár között elfogott leveleket, hogy értesüléseik révén minél elő
nyösebb donációkat csikarjanak ki maguknak a császártól. A kuruc tisz
tek (néhány fanatikus, mint Korponay János, Fabriczius, vagy Czelder 
Orbán kivételével) - az átpártolásért ígért előléptetés reményében - 
versengve adják meg magukat a császáriaknak.

A legújabb Lőcse-regény, Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka 
(2002) című, a Mikszáth- és Jókai-regényeknél egy évszázaddal ko
rábbi eseményeket (Bocskai fejedelemségének korszakát) megjelenítő 
műve is reflektál a város sajátságos szellemiségére: a vallási türelmet
lenség szította közhangulatra, a nemesek iránti ellenszenvre, a szigorú - 
leginkább a nőket sújtó - erkölcsi szabályrendre, a különböző csapa
tok (törökök-tatárok, császáriak és hajdúk) garázdaságaira. A vallási 
türelmetlenségre, a nemesekkel szembeni irigy-elutasító magatartásra 
szinte mindhárom vizsgált mű azonosmód reflektál: „...ezekben az 
időkben kezdték az evangélikusságot Lőcsén is erősebben szorongatni” 
(RAKOVSZKY 2002. 46); „Az is meglehet, hogy apám is osztotta a 
városi polgárok ellenszenvét a menekült nemesek iránt, kik földönfu
tóvá válva városunkban menedéket kértek s kaptak, törvényeit tiszte
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letben tartani s terheiben osztozni viszont nemigen akaródzott nekik, s 
váltig hangoztatták, hogy őnekik holmi vargák és csizmadiák nem pa
rancsolhatnak” (no. 30); Görgey János azért nem hajlandó visszavenni 
öccsétöl az alispáni posztot, mert nincs kedve többek között „lutherá
nus templomokat elvenni” (MIKSZÁTH 1983. 69), míg: ,,[a]z erődített 
városnak nem az a politikája, hogy fényes kastélyai és kertjei legyenek, 
hanem hogy sok ember elférjen és szaporodjék benne, aki a falakat 
megvédelmezi. Történetének idejében még ezek a házak is többnyire 
fából voltak, csak az előrészük épült köböl. Egészen köböl nem volt 
több harminc háznál. Kinek is lettek volna ezek a nagy házak? Úr egy 
se lakott ott, meg se engedték” (uo. 112). A Jókai-regényben a követ
kezőket olvashatjuk ugyanezekről az eseményekről: „Nincsenek itt pá
pisták, akik azt kívánják, hogy mise alatt zárva legyenek a boltok. Az 
egész város protestáns...” (JÓKAI 1974. 13-14); „...magukat tekintik 
a tősgyökeres arisztokráciának, s félvállról néznek le a »kivételképpen« 
közéjük települt egynéhány nemesúrra” (uo. 12).

Eposzi arányok

A vizsgált Jókai- és Mikszáth-mű a történelmi regény eposzanalógia
ként („A nemzeti közösség óhajtott-vágyott értékeit felmutató műfaj a 
múltba vetíti a jövő számára kívánatos értékeket...” [IMRE 1996. 147]) 
történő értelmezése szerint sem felel meg a műfajtípus sajátosságainak.

Mikszáth Löcse-regényét egy hangsúlyos eposzidegen elem, az el
beszélői irónia távolítja el a történelmi regény e műfajváltozatától, nem 
beszélve arról, hogy Lőcse világa nemcsak a transzcendens világképtől 
és a sorsformáló eseményektől esik távol, de egyetlen nagy formátumú 
hőse sincs. Görgey Pál „vadember”-típus („Ideges, szeszélyes, zsar
nok, szóval vadember...” [MIKSZÁTH 1983. 15]), míg Fabricius - 
felvilágosult polgári magatartásminták helyett - dölyfös nemesi eré
nyek megtestesítője.14 Kettejük konfliktusa (az eposzi nagyjelenetek 
nemzeti géniuszok vívta csatája helyett, mint például Baradlay Richárd 
és Palvitz Ottó párviadala A kőszívű ember fiaiban) a gőg és az aljas 
bosszú jelentéseit meríti ki. Ugyanakkor A lőcsei fehér asszony számos 
eposzi elemet tartalmazó romatikus regény. A magyar történelem egyik 
legfényesebb korszakát, illetve e dicsőséges kor leáldozásának többé- 
kevésbé hiteles történéseit jeleníti meg. Az egész nemzet sorsát megha
tározó történelmi esemény (a Rákóczi-szabadságharc), szembenálló se

14 „Azzal, hogy Fabriciusban az író nemesi erényeket rejt el, talán akaratlanul 
kiábrándulását árulja el, nem hisz többé a polgárság történelmi szerepében, 
társadalomalakító szerepében” (VÉBER é. n. 159).
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regek (a labancok és a kurucok), seregszemle (például Belleville vagy 
Korponay János vitézeinek bemutatása), várostrom (a megerősített 
Lőcse bevétele), jelentős (köztük történelmi) személyiségek (például 
Andrássy István generális) szerepeltetése, mind-mind olyan motívum, 
amely beleillik az eposzi fogantatású történelmi regény világába. Még 
a természetfelettiség, a transzcendens erők hatalmának hangsúly ozott- 
sága sem hiányzik belőle. A főhős, Korponayné Ghéczy Juliánná heroi
kus, sőt mitikus (démoni) alakja az eseményeknek, aki maga formál 
történelmet. Amiért harca mégsem teljesedik héroszivá, az az induká
ló motívumok kisszerűségében rejlik. Juliánná ugyanis nem nemzete 
felemelkedéséért, szabadságáért, igazságáért, hanem gyermeke anyagi 
javakra (a császártól kicsikart adományokra) építendő boldogulásáért 
folytat küzdelmet, ami még nem volna egészen önös érdek (hiszen a 
„naggyá tett” gyermek szolgálhatná nemzetét), ugyanakkor nem válogat 
eszközeiben: bűnök sorozatát követi el a csalárdságtól a hazaárulásig. 
A hazáért hozott véráldozat - felségárulásért fejét veszik - nem kaphat
ja meg az erkölcsi megtisztulás-felemelkedés értelmét és jelentőségét, 
minthogy nem egy lelki értelmű átalakulás húzódik mögötte, hanem 
a nagy történelmi eseményeket formáló erők (emberiek és végzetsze- 
rüek) játékszerévé lett ember kiábrándultsága, különösen gyermeke 
egyébként Pelárgus által költött - halálhírét követően. Vagyis Juliánná 
csak azért nem fedi fel az összeesküvésben résztvevők névsorát, csak 
azért nem lesz ismét árulóvá, mert fia halálát követően már nem látja 
értelmét. Nem önnön lelki nagysága, hanem Pelárgus csele menti meg a 
végső erkölcsi megsemmisüléstől: „Megígérte pedig, esküvel fogadta, 
hogy tisztára mossa ennek az asszonynak a nevét, ha kell, annak kihulló 
vérével” (JÓKAI 1974.497).

Mind Jókai, mind Mikszáth művének történelmi hátterében ott van 
az eposzi mértékű hős: II. Rákóczi Ferenc. Ám mindkét regényben csak 
„beszédben élő hős” marad. Az elbeszélö(k)nek a történelmi perspek
tíva iránti ironikus viszonyát jól érzékelteti az a mód (műfaj), ahogy 
(amelynek keretében) megjelenítik a fejedelem alakját. A fekete város
ban egy anekdota szereplője. A löcseiek Nustkorb bíró vezetésével fel
jelentik Görgeyt a fejedelemnél, majd a császárnál, hogy az elfogatópa
rancsot adott ki még saját kurucok közé állt testvérbátyja ellen is, illetve 
a fejedelemnek lőport és fegyvereket szállító Esze Tamást, sem szállít
mányát nem tartotta szükségesnek lefogni/lefoglalni. Az ügyet azonban 
mind Rákóczi, mind a császár a vádlott számára ítéli meg előnyösen 
(„az elfogatási ökegyelme jobbinkább testvéri szerétéiből rendelé” 
[MIKSZÁTH 1983. 407], illetve „saját testvérét is el akarta fogatni” 
[uo. 411]), s ezért meg is jutalmazza: a fejedelemtől díszparipát, a csá
szártól diplomát kap. Nustkorb bírón az első kudarc alkalmával eret 
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kell vágni („...maga járta ki Görgeynek az ajándéklovat. Szent isten! 
Micsoda hahota lesz ebből Lőcsén, ha megtudják!” [Uo. 408]), másod
szorra pedig zavart viselkedés lesz úrrá rajta.

Jókai tolla még élesebb, amikor a fejedelem alakját jeleníti meg re
gényében, ahol személye egy gúnyrajz („torzkép”) témája. Maró gúny 
és találó szellemesség vezeti Ghéczy Juliánná tollát: „a nemzetétől bál
ványozott fejedelem úgy van torzítva, hogy egy drótostót, aki a meg
fordított pipaszárát a szájába dugva a földön ül, s a térde közé szorítva 
Szent István koronáját, azt összedrótozni igyekszik. Az erdélyi fejedel
mi süveg a szeméig le van húzva, s körül van aggatva rézlibertásokkal; 
míg a háta mögött Péter cár kandikál elő, s repedt serpenyő alakjában a 
lengyel koronát kínálja neki” (JÓKAI 1974. 88).

A Mikszáth-regényben Andrássy István tábornok szintén anekdota
hős: „Andrássy generális a nagy hírben álló ivókat gyakran összehívta 
magához és az asztal alá itta valamennyit. Ez volt a szomjúság kora, a 
leghosszabb kor, mert egypár száz évig tartott. Minden szalmaláng volt, 
csak a bor iránti szeretet mutatott csodálatos stabilitást” (MIKSZÁTH 
1983. 366). A Jókai-regényben is kocsmagenerális a gúnyneve, akinek 
„hőstetteiről” pajzán nótát énekelnek a kuruc vitézek. Parancsnoksága 
idején esik el Lőcse. Regénybeli alakja Fabriczius személyével képez 
antinómiát. Az vaskezü parancsnok, míg ö „mindenkihez jó volt”. Míg 
Fabricziusnak semmi köze az asszonyok világához, Andrássy a „szerel
mi csataréten” is megállja a helyét: Korponayné Ghéczy Juliánná sze
retője és a bűnös asszonnyal szembeállított „feltétlen jó” Serédy Zsófia 
férje. Maga is eszközévé válik Juliánná cselszövéseinek.

Mind Jókai, mind Mikszáth regényében Farbriczius szerepel Lő
cse főbírájaként. Személyiségének alapvonását itt is, ott is fanatizmu
sa jelenti. Ugyanakkor több eltérő vonás figyelhető meg alakjában. 
A lőcsei fehér asszony főbírája idősebb férfi. Édesapja a Lőcse eláru
lásában - Juliánná hatására - közreműködő Fabriczius Krisztinának. 
Erkölcsi szemléletében rendkívül szigorú (saját lányát is bezáratja a 
Ketterháuschenbe, és hóhérkézre szándékozik adni, amennyiben be
bizonyosodik árulása), politikai hovatartozásában megingathatatlan, 
nemzete iránt elkötelezett, Rákóczihoz a végletekig hűséges. Részt vesz 
a Ghéczy Zsigmond szervezte Habsburg-ellenes összeesküvésben, ami
nek titkáért végül is Korponayné Ghéczy Juliánná mártírhalált hal. A 
Jókai-regényben mellékszereplő, akihez azonban mégis néhány kulcs
fontosságú epizód kapcsolódik. Korponayné árulása mellett részben az 
ö fanatizmusán és hiányos emberismeretén is múlik Lőcse eleste: nem 
képes megtörni semmilyen fizikai tortúra, ugyanakkor lélekben teljesen 
összeroppan a hír hallatán, miszerint lánya pápistává és Blumewitz csá
szári ezredes hitvesévé lett. „Inkább hozták volna eléje a koporsóban.
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Inkább mondták volna felöle, hogy becstelen ringyó lett belőle, piaci 
lábkapcája a kuruc közvitézeknek, mint egy császári ezredes hitvese! 
Elesküdni a hitet, amiben apja, anyja nevelte! Elárulni a nemzetét, nem
zetségét!” (JÓKAI 1974. 161). Még csak nem is feltételezi (minthogy 
nincs az emberi, különösen a női lélek megismréséhez semmiféle affini
tása), hogy lánya - egyrészt Blumevitz iránt érzett szerelme miatt, más
részt megaláztatásai ébresztette bosszúvágyból - felfedi majd a császári 
csapatok előtt a városba vezető jezsuita rejtekutat, amelyről apján kívül - 
mint a család utolsó sarjának - egyedül neki van tudomása. Fabriczius 
ugyanakkor démoni figura. Alauda bíróban a „feltámadt Lázár” alakja 
képződik meg, amikor kényszerű (lengyelországi követsége alkalmával 
fogságba vetik) távollétét követően váratlanul visszatér, és megjelenik 
a városházán. A polgárok rettegik jelenlétét: „Arra az egy szóra, hogy 
»megjött Fabriczius!«, olyan csendesség lett a városban éjszaka, hogy 
nem lehetett az utcán egyebet hallani, mint az őrjárat alabárdnyelének 
a kopogását” (uo. 45). Legmegrázóbb és leghatásosabb szerepében a 
kétségbeesett és lelkiismerete által gyötört Juliánná - lelki szemei (?) - 
előtt jelenik meg. A „halál kaszásadként toppan váratlanul elébe a 
majtényi síkon, szembesítve őt - szimbolikus értelemben - tette követ
kezményeivel: a „levágott renddel”. „Hát hogy tetszik az aratás? A te 
vetésed ez! Nézd csak! Ez a te domíniumod! Amíg a világ világ lesz; 
el nem veszíted ezt. Ami rajta terem száz meg száz éveken át, örökké, 
mindig a tied lesz. Nézd, milyen nagy uraságod van” (uo. 349).

Mítoszi körben

„Minő csodás kevercse rossz s nemesnek / A nő, méregből s mézből 
összeszürve” - írta Madách Imre Az ember tragéidája prágai színében 
1859-ben (MADÁCH 2005. 307). Jókai csak ezt az ősi, a női lélekre 
„kényszerített” antinómiát ismét!i/variálja a regény alapgondolatára vo
natkozó reflexióiban: „Azt beszélik, hogy ez a nő elárulta a nemzetét. 
[...] Es ugyenez a Ghéczy Juliánná később mint önfeláldozó vértanúja a 
nemzeti szabadság ügyének tűnik le a láthatáron. Jön mint egy üstökös, 
s leszáll, mint egy csillag. Hol a megoldás az ég-pokol különbségű el
lentmondás között egy nő jellemében? Két lelke volt-e ez asszonynak? 
Minő indulatok, minő szenvedélyek vezethették a kezdettől a végzetéig? 
[...] Hogyan lehet az, hogy egy nő, aki egyszer egy csókért odadob egy 
országot, másszor megint azért az országért odadobja saját ifjú szép fe
jét?” (JÓKAI 1974. 7). E kettős lélektani szituáció megfejtésére irányuló 
törekvés jelenti a regényvilágot szervező motívumot, anélkül, hogy egy 
modern értelemben vett fejlődés- vagy lélektani regényre kellene gon
dolnunk. Ennek egyrészt a regény „túlfűtött” romantikus retorizáltsága, 
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a mélyrétegek felé fordultság helyetti felszínes pátosz csapdája és az új
szerű regénytípusok meghonosodásához még kialakulatlan irodalomtör
téneti szituáció vet gátat. S ugyanez a regényszervezö elv szorítja háttérbe 
a történelmi regényt alakító eljárásokat is: A lőcsei fehér asszony Ghéczy 
Juliánná sorstörténete, ahol a Rákóczi-kor csak történelmileg hitelesített 
kulissza. De nemcsak a történelmi hitelnek a fikció hatalmával szembeni 
szükségszerű „alulmaradásáról” beszélhetünk, hanem az elbeszélőnek a 
pátosz, a , jólhangzás”, a figyelemfelkeltés érdekében tett alogikus meg
nyilatkozásairól is. Azon kijelentésének, miszerint Juliánná „egy csókért 
odadob egy országot”, maga a megformált regény mond ellent, amelyből 
kiderül, a lőcsei fehér asszony még véletlenül sem Andrássy csókjaiért, 
hanem imádott gyermeke „naggyá tételéért” szánja rá magát nemzete 
elárulására. Ha egyáltalán árulás az, amit elkövetett.

A „tájékozódás”-! szolgáló első fejezetben állítja az elbeszélő: 
„Az első és egyetlen nőalak az egész magyar történelemben, aki nem
zetáruló volt” (uo. 6). A Murány-történetet juttatja eszünkbe. Várát 
Lőcsénél mintegy fél évszázaddal korábban játszották a császáriak ke
zére: feltehetően kisebb stratégiai és érzelmi jelentősége révén attól 
függően, hogy Gyöngyösitől Aranyig ki írta meg történetét - fenséges- 
szentimentális-romantikus máz (Wesselényi iránti szerelme) fedheti el 
Szécsi Mária árulását. Ugyanakkor Lőcse bukásával a Rákóczi-szabad- 
ságharc egyik fő erődítménye, a fejedelem második legfontosabb ágyú
öntő műhelye, szimbolikus értelemben a szabadság utolsó szigete vész 
el, ami a valóságosnál sötétebb színben láttatja Ghéczy Juliánná sze
mélyét. Ezt nem a történelem tényei, a regénybeli történések sugallják 
számunkra. Az események logikájából indulva ki, Juliánná épp annyira 
áruló, mint amennyire ésszerűen gondolkodó reálpolitikus, aki meg
próbálja magát és mindenekelőtt gyermekét a legelőnyösebb módon 
kiemelni a szabadságharc bukását követő zűrzavarból. Férje, Korponay 
János, Fabriczius főbíró vagy édesapja, Ghéczy Zsigmond ellenében 
tiszta ésszel ismeri fel a „nincs már mit védeni” léthelyzetét, amiből 
logikusan következik a „nincs már mit elárulni” létállapota. A rejtekút 
felfedésével csak sietteti az amúgy is bekövetkező tragédiát, miközben 
a „héroszi elbukás” illúziójától fosztja meg nemzetét és az eposzi ará
nyok létrejöttétől a regényt. Korponay János és Fabriczius kitörése a 
városból inkább ama nevezetes „kirohanás” paródiája, mintsem valósá
gos heroida. A várost védő hajdúk és a polgárőrség részben számításból 
és gyávaságból, részben „egészen idegen” (uo. 177) volta miatt azonnal 
kész a kapitulációra.

A Ghéczy Juliánná személye köré fonódó kettős lélektani szituációt, 
a hazaáruló és a vértanú lelkiismerete közötti antinómiát az adott korszak 
ismertetett ellentmondásaival: a főhős környezetének kettősségeivel 
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(és kisszerűségeivel) együtt érthetjük csak meg. Környezetével szemben 
jelentős intellektuális fölénnyel rendelkezik. A zivatar idején üvegbura 
alatt sunyorgó öreg Ghéczy groteszk figura, Korponayt és Fabricziust 
elvakultsága zavarja éleslátásában. A mit sem sejtő Korponay előtt az a 
Fabriczius leplezi le felesége csalárdságát („O árulta el ezt a várost, a ha
zát, a fejedelmet, a mi szép szabadságunkat! [...] A szarvadtól nem férsz 
be már az ajtón, s mégsem tudod, hogy viseled. Keresd ki! Hatos fogattal 
jár a királyné” [uo. 184]), akit viszont szökésével és Blumewitzcel kötött 
házassága által lánya, Krisztina tesz nevetségessé. Mindketten könnye
dén felülnek a cselszövők fondorlatainak. (Korponay átverekedi magát 
az ellenség arcvonalán a lengyel szimpatizánsok lőszerküldeményéért, 
miközben csak használhatatlan vaspor van a szekereken. Fabriczius a 
várfalakat erősíti, miközben a rejtekút saját udvarára nyíló kijáratát kel
lene őriznie.) Andrássyt alkoholizmusa és nőimádata miatt sem fegy
vertársai, sem ellenségei nem veszik komolyan. Belleville a reneszánsz 
lovag torzképe. Czelder Orbánt fanatizmusa hajszolja önnön vesztébe.

Juliánná azonban nemcsak szellemi értelemben, de bátorság és lel
kierő tekintetében is kiemelkedik a kétszínű és a kétes erkölcsű Lőcse 
világából. Hogy céljait (a donációs levél hitelesítését) elérje, szinte 
nem létezik előtte leküzdhetetlen akadály: számos jól megtervezett csel 
(a lőportorony felrobbantása, Andrássy elámítása, Krisztina kiszabadí
tása a Ketterháschenból, Belleville felültetése etc.) révén az ellenség 
kezére játssza Lőcsét; a himlőjárvány sújtotta Bécsbe utazik, s apácának 
öltözve ápolja a haldokló császárt, ám az meghal, mielőtt bármit tehet
ne ügyében; több vármegyét mozgósítva, fergeteges cselsorozattal előzi 
meg a futárt (s tudtán kívül a férjét, Korponay Jánost is) a császár halál
hírével és a visszahívását jelentő paranccsal, hogy Pálffy nádor idejében 
megköthesse a szatmári - az elsődleges feltételek szerint kiegyezést és 
általános amnesztiát jelentő - békét. Csak a nagybetűs Végzettel (pél
dául Fabriczius átokteli jövendölésének beteljesültével: „Ott bűnhődjél 
meg, ahova legjobban sietsz. Mikor olyan magasra hágtál, amennyire 
vágytál, onnan legyen meg a lebukásod. Az öljön meg, akit legjobban 
szeretsz. Azért halj meg, akit elárultál” [uo. 349]) és a hozzá hasonló, 
„zavarosban halászók” (például Wratislaw vagy Illésházy Miklós kirá
lyi kancellárok) intrikáival szemben tehetetlen: anélkül, hogy idejében 
észlelné, a sajátjánál messzemenően alantasabb érdekeltségek játéksze
révé válik. A németek mint kisszerű, fizetett árulót kezelik („Ahogy egy 
világ leányát, ahogy egy árulót szoktak megfizetni, s aztán nem ismerik 
többé!” [Uo. 368]), s mert a szatmári béke pontjait, köztük az általános 
amnesztiáról szóló törvényt sem tartják be, a kurucok is benne találják 
meg tragédiájuk fő előidézőjét. Ettől a ponttól képtelen az események 
folyamatát irányítani: végzete elkerülhetetlen, amit nihilbe hajló kiáb- 
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ránduItsága siettet, hiszen az általa (igaz, inkább egyéni érdekeltségek, 
mintsem nemzetmentő céltól vezérelve) kieszközölt békés fegyverleté
tel tragédiába fordul, legkedvesebb hozzátartozói és barátai (köztük a 
tisztaszívü Pelárgus) bújdosók lettek, Czelder Orbán mártírhalált hal, 
Fabriczius Krisztina földönfutóvá válik, gyermeke megbetegszik. Amíg 
(a kétségek között gyötrődő, de még „harcra kész” ) Juliánná találkozása 
az átokosztó, démoni Fabricziusszal a majtényi síkon vízió, a Kassáról 
összetört szívvel, reménytelenül menekülő asszony utolsó szembesülé
se egykori szeretőjével a legmorbidabb, legsötétebb szatíra, amit létre
hozhat a valóság: „Mikor kihajtatott a kapun, még egyszer találkozott 
egykori imádójával. Oda volt neki a feje tűzve egy hosszú póznára. Erős 
szél fújt, a fej köszöngetve bókolt, agyiő szépasszony!” (Uo. 382.)

Nemcsak tágabb értelemben vett környezetének kétszínűségével 
szembesül, de családi körben is kettős hatások érik. Apja Garamszegi 
Ghéczy Zsigmond „minden forradalomban, összeesküvésben, ami csak 
Bethlen Gábor óta lefolyt Magyarországon” (uo. 383) részt vett, ugyan
akkor kora gyermekkora óta Absolon Dávidék nevelték. Absolon Thö
köly Imre belső titkárjaként feladta Munkács várát, elárulva Zrínyi Ilo
nát. Erre az árulástörténetre többször utal az elbeszélő (Fabriczius ezzel 
a történettel inti takarékosságra és önmérsékletre Lőcse patríciusait; 
Absolon lánya, Ghéczy Juliánná gyermekkori pajtása, a Lőcsét ostrom
ló Löffelholtz tábornok felesége etc.), mintegy az árulóiét, az áruló-arc
éi lényegével ismertetve meg az olvasót, s megképezve előttünk azt a 
lehetséges létvariációt, melynek útján Juliánná elindult. Hogy az áruló 
bélyege milyen erős, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Vallomá- 
soÁrban (1976) Rákóczi15 is kitér az Absolon-történetre (sőt, emlékira
taiban Ghéczy Juliánná árulására: „II. Rákóczi Ferenc emlékirataiban 
elmondja a panaszát a hízelgései által oly nagy döntő csapást szerzett 
szépasszony ellen. S Thaly Kálmán a SzázadokOn igazolja a névnek 
és a személynek azonosságát” [uo. 382]), s az összehasonlításként vizs
gált Mikszáth-regény is megemlíti.

15 II. Rákóczi Ferenc.

Nemcsak az elbeszélő, vagy a regény más szereplői láttatják a főhőst 
ilyennek, de Juliánná is legtöbbször valamely mítoszi körben vagy le
genda vonzatkörében definiálja önmagát. Ezek sokszor a narrátor által 
alapvető jellemkonstruáló tényezőként megállapított lélektani kettős
ségre is reflektálnak. Önreflexiós síkon a Betszabé-Judit-párhuzamra 
épül a legerőteljesebb arcéi, amelyet Juliánná alkot magáról. Lőcse 
város kétszínűségére, Fabriczius főbíró önimádó vakbuzgóságára és 
a város feladásának izmosodó tervére is utal, amikor a következőket 
jelenti ki tisztalelkű imádója, Pelárgus előtt: „Elküldték az uramat, 
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hogy ott hagyják veszni, mint Uriást! De vigyázzanak magukra, hogy 
Betsabé helyett Juditra ne találjanak bennem” (uo. 70). A férfiak akara
tának kiszolgáltatott, áldozat szerepű Betszabé helyett tehát a cselekvő, 
nemcsak önmaga és hozzátartozói életében jelentős szerepet alakító, 
de a történelmi események menetébe, nemzetek sorsába is beavatko
zó asszony szerepébe kívánkozik, amelyhez az ótestamentumi, a népe 
érdekében az ellenség táborába is átmerészkedö, s ott az ellenség „le
fejezésére” is vállalkozó Juditban találja meg mintaképét. Ugyancsak 
a „férfiak történelmébe” avatkozó nő alakjával azonosul, amikor mint 
családja „ősanyjára”, Rozgonyi Cicellére hivatkozik. Korponayné 
Ghéczy Juliánná nem az egyetlen démoni nőalakja a Jókai-regények- 
nek. Megformáltsága abban tér el az ötvenes-hatvanas-hetvenes évek 
regényeinek ilyen típusú női szereplőitől, hogy „ördögi”, mások (köz
tük barátainak és szeretteinek, sőt az egész nemzet) sorsát is befolyá
soló - leginkább személyes érdekeltségű - terveinek véghezviteléhez 
zseniális szellemi kapacitásait érvényesíti. Amíg egy Brazovics Athalie 
vagy Plankenhorst Alfonsine csak egysíkúan rossz, önmagából eredően 
gonosz, amihez nemcsak az elvakultság, de az alulműveltség, az erő
szakos ostobaság karakterjegyei is tartoznak, addig Juliánná tudatosan 
hajtja végre, és minden helyzetben vállalja tetteit. Eredendően se nem 
rossz, se nem elvetemült, mégcsak az intrikus, vagy az áruló tipikus 
szerepe sem illik rá. Nagy formátumú egyéniség és bonyolult jellem, 
aki egy zűrzavaros kor zűrzavaros eseményei közepette próbál meg jól 
boldogulni. Személye megbélyegzéséhez hozzájárult a korszak egy
értelműen nőellenes atmoszférája, ahol egy Zrínyi Ilona Munkács hő
sies védelmével kiérdemli a „bátor honleányának, a nagyasszonynak 
járó tiszteletet, de ennél többre, a maszkulin értékeket megkérdőjele
ző, önálló életvezetésre és irányító szerepre nem tarthat igényt. Zrínyi 
Ilonának ezt a férje elveihez hűséges, azt feltétel nélkül követő ma
gatartását mind a Jókai-, mind a Mikszáth-regény szentesíti. (Például 
Mikszáth még a történelmi tényéktől is eltekint, amikor a Thökölyvel 
együtt bujdosó hitvesről beszél, holott a valóságban Zrínyi Ilona több 
évig Bécsben élt, s csak 1691-ben csatlakozott száműzött férjéhez.) Az 
önálló, alkotó nő a regény aktuális idejénél majd másfél évszázaddal 
később jelent meg a magyar társadalomban, még akkor sem nyerve el 
legitimitását: „A nőszív [...] arra van alkotva, hogy eszményítsen” (uo. 
87). Korponayné Ghéczy Juliánnát érzéki kisugárzása miatt is egyfajta 
mágikus/démoni hatalommal ruházza fel környezete: „No, csak belé ne 
szeress valahogy, mert akkor te is olyan futóbolond fogsz lenni, mint az 
a Pelárgus, akinek ha azt mondja az az asszony, hogy menjen el az Ope- 
renciákra, hát oda is elmegy, és megint visszajön” (uo. 20); ,,[É]n nem 
asszony vagyok, hanem démon” (uo. 297); „Ez több a varázslatnál! Ez
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az istennők hatalma az emberi szívek fölött. Büszkeség töltötte el az 
egész lelkét; mint aki csak most tudja meg, hogy milyen hatalomnak az 
ura” (uo. 355).

A bűnös asszony bibliai értelmezéseire hivatkozik Fabriczius is, 
amikor Korponay János előtt asszonya vétkei nagyságát festi. „Ö árul
ta el ezt a várost, a hazát, a fejedelmet, a mi szép szabadságunkat!” 
(uo. 185) - mondja, miközben Delilához, Jezabelhez és Heródiáshoz 
hasonlítja, akik valamennyien a hűtlen, a házasságtörő asszony meg
testesítői, s akikben a bűn forrása - legalábbis a maszkulin alapú vi
lágértés szemszögéből - eredendő, szexuális értelmű romlottságból 
táplálkozik. (Az öreg Ghéczy is utal a Goneril- és Darvulia-párhuzam 
mellett a Jezabel-analógiára is lányával kapcsolatban.) A megcsalt férj 
ezeknek az allegorikus megnevezéseknek már csak vulgár-formáira 
hagyatkozik: „Kerítő, kéjhölgy, áruló a neved...” (uo. 186). Andrássy 
Miklós, a Krasznahorkát védő dervisgenerális, Andrássy István fivé
re viszont „lőcsei Circé”-nek nevezi Juliánnát, aki „elrabolt egy hőst 
[Andrássy Istvánt], hogy egy főkötő bábot csináljon belőle magának” 
(uo. 226). (E perverznek minősülő nemi identitás ebbe a meghatáro
zásba, a Kirké-alteregóba is beleértendő.) A lőcsei generálishoz való 
viszonyában is megmutatkozik az asszony személyének kettős értel
mezése. Andrássynak az a szerencséje, hogy idejekorán megadta ma
gát a császáriaknak: megmaradhatott vagyonában, és királyi kegyelmet 
kapott. Minthogy Juliánná cselszövései állították kész tények elé, attól 
függően, hogy melyik fél értelmezi: „angyali”, de „ördögi” behatárolt- 
ságról is beszélnek vele kapcsolatban.

A hősnő összetett személyiségének mítoszi analógiákra való folya
matos kivetítése a Savoyai Jenővel való találkozás alkalmával találja 
meg leghitelesebb aspektusait. A herceg ugyanis felismeri Juliánnában 
a „madonnái” gesztusokat, annak a Máriának a képét, akinek létét a 
„gyermek” predesztinálja, amely nőideálnak kultuszt teremtett a ke
resztény világértés. Ugyanakkor Savoyai meglátja benne a más, a ke
resztény kánonoktól eltérő magatartásmintát is: annak a „szenvedélyes” 
anyának (Máriának) az arcélét, aki mindent, hitét és életét is képes fel
áldozni gyermekéért. Juliánná az a Madonna, aki felkiáltana az égre: 
„Nem adom oda! Nem hagyom keresztre feszíteni!” (Uo. 292.) Ez a nő
kép azonban már a keresztény mitológia egyik elhallgatott legendájára, 
a Szophia-kultuszra reflektál. Arra a Szophiára, aki a Mária képviselte 
érzelemközpontúság és determinált létforma helyett, a bölcsesség és al
kotó életforma női princípiumainak megtestesítője volt. Valószínűleg 
véletlen, azaz az ismétlődés nem tudatos regényalkotói manír, de döb
benetes egybeesés: Szophiát Kr. u. 120 körül lefejezik Rómában.
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A Mária- és a Szophia-lét a regény leghangsúlyosabb antinómiái: 
megtestesítői Serédy Zsófia, illetve Ghéczy Juliánná. A hitves és a sze
rető. Serédy Zsófia, Andrássy István felesége, egysíkú személyiség, 
az az asszony, akinek feladata az „eszményítés” (uo. 87) (a férjéé és 
a fiaié), s aki ebben a szerepben eszményi: buzgó hívő, a szegények 
önzetlen istápolója, gyermekeinek szerető anyja és gondos nevelője, 
rendíthetetlen hűségű feleség. Alázatos és szerény, de ha kell, oroszlán
mód harcol hitéért és szeretteiért. Megbocsát és belehal. Egy bizonyos 
szinten hiteltelenné válik alakja, amit érzékelve az elbeszélő, a dervis
generális és a nagyasszony közötti dialógus egymásnak vetülő érveivel 
igyekszik árnyalni, színesebbé tenni:

„- Tehát bűne a feleségnek, ha férjéhez hű marad, még akkor is, ha 
a szívébe tőröket üt?

-Nem bűne, de gyöngesége. Állati ösztön, semmi más. Te megbo
csátasz neki azért, amit ellened vétett. Semmi közöm hozzá. Könyörögj 
neki a szerelme morzsáiért, hogy ajándékozzon neked is belőle. Kérd 
szépen, hogy tartson meg asszonyának.

Zsófia büszkén emelé föl fejét.
- Én több is vagyok, mint asszony, én anya is vagyok.
- Mondhatnád: Gracchusok anyja. De nem úgy van. Te gyermekei

det csúszómászónak neveled, azért, hogy apjukhoz hasonlóak legye
nek” (uo. 232).

Korponayné Ghéczy Juliánná épp az ellenkezője. Szép és hiú, aki 
szereti, ha „eszményítik”. A templomba iramszarvas húzta szánnal jár 
hét imádója kíséretében: „hét planétát hord magával, mint a nap” - 
viccelődnek a lőcsei urak. „A hetediket majd észre nem vettük. Ez a 
Korponay János kuruc kapitány, a férje a százszorszépnek...” (uo. 19) - 
ironizál az elbeszélő. Később Fabriczius beszédében a „hatos fogat”-ra 
való utalás a gúny és a megvetés jelentéseivel párosul. Juliánnát a hét 
férfihoz eltérő jellegű kapcsolat fűzi, de szinte mindegyiküknek megha
tározó szerepe lesz későbbi életében is.

Tényleges szerelmi viszonyt - erre engednek következtetni elej
tett szereplői és elbeszélői utalások - Andrássy generálissal tart fenn, 
ugyanakkor ez nem gátolja meg sem abban, hogy céljai eléréséhez a 
tábornokot eszközül használja, sem abban, hogy ámítsa és átejtse. Lő
cse város szigorú törvényei értelmében Juliánná az, akit hóhérkézre 
kellene adni mind házasságtörés, mind árulás bűne miatt, ő azonban 
intelligensebb Játékszervező” annál, hogy ne játszaná ki könnyedén, 
sőt fordítaná saját javára a városi hatalom és törvényhozás anomáliáit 
(„Szodoma és Gomora tüze pusztítsa el az egész városotokat!” [Uo. 
108] - utal ezekre a visszásságokra a kétkedő Krisztinával folytatott 
párbeszédében.) A sors fintora, hogy Juliánná mindezek ellenére ak
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kor és azért jut hóhérkézre, amikor már mind férjéhez, mind nemze
téhez hűséggel viszonyul. Blumewitz cseretúszként van jelen Lőcsén, 
Fabriczius Krisztina férje lesz („összekeríti” őket, miként Fabriczius 
mondja): Lőcse feladását jelentő cselszövésében szövetségese, a város 
elfoglalását irányító ezredes, Juliánná úgynevezett német kapcsolata. 
Éleslátású, intelligens, kiváló humorú, ironikus hajlamú férfi. Czelder 
Orbán „derék német kurucezredes”, mint Juliánná „leghívebb imádó
ja” nevesül, olyan emberként, aki „előbb-utóbb elszalad a fejétől” (uo. 
359). A szépasszony „kikönyörgi” a késmárki börtönből, de az hamaro
san újabb felkelést szervez, lefogják, és Kassa főterén kivégzik. Ennek 
tudomásulvétele és látványa (különösen a karóra tűzött bólingató fej) 
az egyik végső csapást méri Juliánnára. A lengyel Szaluczky történetét 
„elejti” az elbeszélő, míg a bohém Belleville szerepe (Lőcse város kapi
tulációját követően parancsnok) egyrészt az idegen, a nemzet ügyéhez 
érzelmileg nem kapcsolódó katonák labilis hűségére mutat rá, másrészt 
ő az, aki az asszony kegyeiért bármire képes. Juliánná alaposan felülte
ti: hálószobája kulcsa helyett a Ketterháuschenét dobja le neki, minek 
következtében őt vádolják Krisztina megszöktetésével. Korponay János 
bár többször megölhetné, a „fizessenek neki ezer aranyat” megjegy
zésével (ugyanazokkal a szavakkal, mint a császári kancellár) mér rá 
erkölcsi csapást. Juliánná hűtlensége ugyanakkor nem érzelmi alapú és 
nem is deviáns szexuális vonzalom következménye: fia „naggyá” téte
léért áldozza fel szerelmét. Amíg Serédy Zsófia mindenért és mindenki
nek megbocsát, Juliánnának megbocsátanak (végül még Korponay is). 
Zsófia szeret, Juliánnát szeretik. Ugyanakkor igaz vonzalommal csak 
az a Pelárgus (a „hét planéta” egyike) viszonyul hozzá, aki végül - fia 
halálhírének költött meséjével - megmenti a végső erkölcsi bukástól.

Serédy Zsófia - a leghangsúlyosabb „ellenkép” - világértése még
is több szempontból is hasonló Ghéczy Juliánnáéhoz, de amíg Zsófia 
csak értelmezi a világ történéseit, Juliánná alakítja azokat. Zsófia a vi
lág iránti alázatra igyekszik nevelni gyermekeit („csúszómászóknak” - 
mondja a dervisgenerális), addig a másik asszony a világot akarja gyer
meke érdekeihez idomítani. Sorsuk végzetszerű és paradox momen
tumokkal egyaránt terhelt. Hatásuk síron túl érvényesül. A kedvenc 
Andrássy fiút elragadja egy titokzatos kór, a bűnös asszony gyermeke, 
a „kis Korponay Gábor nagy ember lett, testben, lélekben és rangbeli 
állásban; híres-nevezetes családnak a feje” (uo. 497). Történetük nem 
ér véget halálukkal. Serédy Zsófia „csudahalott”, akinek holttestét meg
kíméli az enyészet: „Száz éven keresztül volt a köznépnek búcsújárási 
tárgya; emlékét a népajk tartotta fenn” (uo. 497). Korponayné Ghéczy 
Juliánná tetteiről a krónikák beszélnek, és festett mása „ott él most is 
a lőcsei bástya rejtett ajtaján” (uo. 498). Fizikai mivoltukban mindket
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ten bálvánnyá, „mutatvánnyá” degradálódnak (Zsófia üvegkoporsóban 
nyugvó temetetlen teste „kiállított” látványtárgy, Juliánná pedig „festett 
kép”), ugyanakkor sorsukkal az önzetlen szeretet síron túli hatalmát, 
illetve a szenvedély mindenható erejét, a lélek nagyságát hirdetik. Re
génnyé formált sorstörténetükben van valami lehangolóan végzetszerű: 
az ember kiszolgáltatott a világtörténelmet formáló nagy erőknek.

Az Utóhang zárómondatai az (ál)történelmi (illetve a történelmet 
kulisszává alakító) regény „íródásának” folyamatára és értelmezési le
hetőségeire rávilágító szerzői reflexió. „Elmondtam, amit a krónikák a 
két nőről és az ö világukról feljegyeztek; hozzáillesztettem, amit saját 
lelkem látott: nagy szeretettel foglalkoztam velük, s szinte fáj magam
nak, mikor azt kell mondanom, hogy a történetnek vége” (uo. 498).
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EGY „MEGHATÁROZHATATLAN” 
MŰFAJ VÁLTOZATAIRÓL

Elvek és konklúziók

A MŰFAJ, AMI NINCS

A kötet első két fejezetét kitevő elvi alapvetés - mely a kutatás alap
fogalmait (műfaj, regény, eposz, történelmi regény), ezek összefüggé
seit, világirodalmi kötődéseket és magyar irodalmi előzményeket tisz- 
tázott/írt le - fogalmaira és stratégiáira támaszkodva, e könyv keretein 
belül megkíséreltem felállítani egy, a XIX. századi magyar történelmi 
regény műfaji változatait prezentáló tipológiát. A típusalkotás célja 
egyrészt az irodalmi mű szubsztancialista felfogásának felszámolása, 
másrészt a történelmi regény műfaji sajátosságainak feltérképezése: a 
történelmi regény műfaji értelmezése volt.

A mű és a műfaj fogalmát - a témára vonatkozó elméleti és tör
téneti kutatások erdményeit felhasználva - kiemeltük az alkotói-írói 
tevékenység önköréből, és a szöveg-olvasó viszonyában mutattuk fel 
jelentését. Ennek értelmében az irodalmi mű az olvasatok folyamatában 
nyeri el - ebből kifolyólag megsokszorosodó és folytonosan megújuló/ 
megtörténő formáját. A regényt mint alapműfajt - lényegében Northrop 
Frye mítoszkritikai elméletéből kiindulva, a mítoszi tudat és az epo
szi világkép jeleitől való eltávolodás mértéke és milyensége alapján - 
megkülönböztettük a románctól, ugyanakkor merev határok hiányában 
gyakran folyamodtunk bizonyos átmeneti formák megnevezéséhez, 
mint a románcos regény, vagy az eposzregény.

A magyar történelmi regény konstituálódásának folyamatát a ma
gyar fikciós próza (regény) kialakulásával szinkron jelenségként értel
meztük, amelynek létrejöttében európai minták, az eposzi világállapot 
újrateremtésének egyetemes regénykonstruáló elve (hegeli-lukácsi 
szemlélet!), a magyar históriás énekhagyomány és regekultusz XVIII. 
századi hatása, a történetírás mint tudományos diszciplína alakulása 
és a nemzeti önidentifikáció igénye játszott közre. E hatásrendszerek
ben természetesnek tartjuk a műfajok keveredését, egymásba való át
fej lődését.
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A történelmi regény fogalmi mátrixának felállítása igen bonyolult, 
valójában kivitelezhetetlen feladatnak bizonyult. Mihail Bahtyin, Viktor 
Zmegac, Northrop Frye, Hayden White, Lukács György, Imre László, 
Szegedy-Maszák Mihály, Török Lajos, Márton László, Gyáni Gábor, 
Bényei Péter, Hites Sándor és mások szemléletét figyelembe véve, szem
beállítva meghatározásaikat, arra az eredményre jutottunk, hogy a törté
nelmi regény nem jelenti valamely kiválasztott történeti korszakról alko
tott kép valós tényeknek (eseményeknek), történeti forrásoknak, krono
lógiai-kauzális rendnek, vagy közmegegyezéses ideálképnek való meg
feleltetését. Nem okvetlenül valóságreferenciákon, hanem szöveg(közi) 
tapasztalatokon alapul. A történelmi regényt, vagy történeti nagyepikai 
formát fikcióként, albumként/breviáriumként írtuk le, amelyben a törté
nelmi múlt utánképzése beszédmódok, horizontok váltakozása révén jön 
létre. Elfogadtuk és felhasználtuk Bényei Péter szempontjait, amelyek 
szerint a történelmi regény a történelmi múlt történéseit, vagy egy kor
szak átfogó jellegzetességeit nyelvi-poétikai eszközei révén utánképzi, s 
azt egy meghatározott jelentés szolgálatába állítja. Azaz, kvalitásai nem 
a hagyományos értelemben vett történelmi hitelesség, hanem a jelentés
képzés művészi erejének és hatásának függvénye.

A fentiekben vázoltak azonban csak lehetséges értelmezések és tám
pontok, korántsem a műfajtípus azonosításának és elkülönítésének egy
értelmű eszközei. Kutatásaink során arra az eredményre jutottunk, hogy 
nem létezik egy pontos koordináták közé állítható, egynemű irodalmi 
müforma, amelyet történelmi regénynek nevezhetnénk. S ez nemcsak 
azért van így, mert a „tiszta műfajiság” létét az irodalom belső alaku
lástörvényei (kifejezőeszközeinek állandó változása, mozgása, az iro
dalom- és szövegközi diskurzusok, valamint a műfajok egymásba való 
folyamatos átnövése-átfejlődése) cáfolják, de a magyar történelmi re
gény kialakulásának és XIX. századi történetének - a regény fejlődés
történeti megkésettségéből következő - sajátos „sokarcúsága”; több re
génytípus sajátosságait egyidejűleg nemzetivé lényegítő összetettsége 
is ellentmond a leegyszerűsítés szándékának. Persze sokkal könnyebb 
dolgunk lenne, ha néhány rögzített jellemvonás alapján írhatnánk le 
műfajtípusokat (például „történelmi regénynek nevezzük azt a regényt, 
amelynek történelmileg hiteles szereplői vannak”, vagy „amelyben egy 
bizonyítottan megtörtént jelentős társadalomtörténeti eseményt mesél 
el az elbeszélő”), de már ezekből az ötletszerű példákból is kitetszik, 
hogy ezek kívülről ráerőltetett attribútumok a regényként artikulálódó 
irodalmi mű szuverén-öntörvényű világára, amelyeknek még akkor 
sem lehet megközelítőleg se valóságos megfelelőjük, ha az irodalmi 
mű egyediségét eleve a meglévő műformákat új vonásokkal gazdagító 
értékként fogjuk fel.
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Szegedy-Maszák Mihály szerint a történelmi regény „nem rendel
hető az összetett epikus formák [...] fajtái mellé, mert velük ellentét
ben nem önálló műfajváltozat. Inkább arról lehet szó, hogy mindegyik 
keretein belül megvalósítható, tehát éppúgy lehet románcos, mint re
gényszerű, példázatos vagy akár vallomásos jellege. Sajátossága onnan 
származik, hogy belső jelentésén kívül külső jelölete is van, s e kettős
ségének mibenléte legjobban talán a szereplők szintjén ragadható meg” 
(SZEGEDY-MASZÁK 1989. 93).

A magyar történelmi regény alakulástörténetében kialakult műfaji 
„rendek’7„sorok” viszonylatában jól kirajzolódik és könnyen megkü
lönböztethető a történeti nagyepika románcos és regényszerű változata. 
Sokkal nehezebb a történeti fikción belüli változatok határvonalainak 
kijelölése. Szegedy-Maszák véleményét annyiban árnyalnám, hogy a 
történelmi regény létező műfajtípus, viszont változatai rendkívül ösz- 
szemosódnak. Ugyanazon irodalmi alkotás egyszerre felel meg több 
változat karakterisztikáinak, azaz a történelmi regény „variációkban 
élő” műfaj. Elemzésünk során is kitértünk több ilyen példára. így 
Petrichevich Horváth Lázár Az elbúj dosott]&, vagy Jókai Mór Fráter 
Györgye is a történelmi regény több műfaji változatának jelentésképző 
eljárásait érvényesíti. Az előbbi a történelmet beszédtémaként repre
zentáló és a nevelődési regény, míg az utóbbi a történelmi szerepregény 
eszköztárának dominanciája mellett ugyancsak a fejlődésregény as
pektusait mutatja fel. De e sorba rendezhetnénk Jósika Miklós ^foz/zját 
(kalandregény-nevelődési regény), vagy Jókai Mór regényét, A kőszívű 
ember fiait (eposzregény/románc-kalandregény-családregény).

Történelmi regényértelmezésünk legneuralgikusabb pontját a társa
dalmi regénytől történő megkülönböztetése jelentette. Ezért a teljesség 
érdekében a fentiekben vázolt szempontokhoz újabbat kellett kapcsol
nunk. Ez az irodalmi mű keletkezésének aktuális idejét figyelembe 
vevő szempont. Talán az egyik legnehezebben besorolható irodalmi 
mű Eötvös József A falu jegyzője című alkotása, amely kiemelve és 
utánképezve egy történelmi korszak általános jellemzőit (a vármegye
rendszer feudális világát) művészi eszközökkel jeleníti meg előttünk az 
adott kor atmoszféráját és emberi viszonyait; válságmodelláló, jelenre 
utaló, egyéni sorskérdéseket felvető esztétikailag szuverén világot al
kot. A jelen érdekű kérdezés momentuma azonban a mű megíródásának 
aktuális idejében még tényleges jelenidejűség volt. Lényegi mozzanat 
tehát az, hogy a megírás/megjelenés pillanatában hogyan, miként arti
kulálódik, azaz az egykorú olvasás számára történelmiként identifikáló- 
dik-e valamely alkotás. Ezért A falu jegyzőjében megjelenített korszak 
csak mai befogadása során nyeri el történelmi jellegét; a korabeli olva
só számára a jelent (vagy a közelmúltat) reprezentálta.
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A TÖRTÉNELMI REGÉNY MŰFAJI VÁLTOZATAI

A történelemről szóló beszéd (miként és mit állít a jelentés szolgá
latába a mű!) feltérképezett lehetőségei alapján a XIX. századi magyar 
történelmi regény hat műfaji változatát írtuk le. Ezekre a következteté
sekre művek elemzése/értelmezése, szövegközi összefüggéseik, hatásfo
lyamataik vizsgálata alapján jutottunk. Tehát a XIX. századi történelmi 
románc és fikció a következő műfajsorokat/rendeket alkotja: a történelmi 
kulissza-, nevelödési(-művész), eposz-, szerep-, intellekutális/bölcseleti 
és áltörténelmi regény. Ám az egyes változatok is tovább rétegeződhet- 
nek. A szerepregény kategóriájában a történelmi személyiség leginkább a 
kaland, a végzet és az alakítás/játék kontextusában nyeri el jelentését, míg 
az áltörténetiség alapja a mese, az anekdota, a paródia és a hazugság.

A XIX. századi magyar regény a történelmi korszakok jelenségeit- 
viszonyait leginkább szerepekre vetíti ki. Ide tartozik Jósika szinte ösz- 
szes jelentős és jelentéktelen nagyepikai vállalkozása, Kemény Zsig- 
mond négy történelmi regénye, Jókai Mór kései prózájának történeti 
fikciós vetülete. Eötvösnek a történelem erővonalait, hatásmechaniz
musait értelmező attitűdje a Magyarország 1514-ben című művét a tör
ténelembölcseleti regény szinte egyedülálló darabjává avatja a század 
magyar irodalmában.

A történelmi regény első alakulástörténeti szakaszát az epizodikus- 
ság, a múlt keretté és háttérré formálása jellemzi. Az eposzi mértéktől 
való távolodás viszont egyre inkább a műfaj regényszerű paródiájába 
csap át; legerőteljesebben Jókai és Mikszáth prózájában. A történelmi 
regény kánonképző rétegét többnyire az eposzregények alkotják.

Feltehetően több is van, de mi két olyan - művészi kvalitásait tekint
ve jelentős - történelmi regényt azonosítottunk a XIX. századi magyar 
irodalom alakulástörténetének vizsgálata során, amely egyetlen műfa
ji „sor”-ba sem illeszthető teljességgel. Az egyik Kemény Zsigmond 
Özvegy és leánya, a másik Jókai Mór Erdély aranykora című alkotása. 
Ezek legteljesebben valamely komparatív viszonyrendszerben láthatók 
és értelmezhetők. A diskurzív láttatás eszközét más művek (például 
A kőszívű ember fiai, A lőcsei fehér asszony) esetében is alkalmaztuk. A 
legújabb magyar irodalom történeti fikciós alkotásai épp a XIX. századi 
regény hagyomány e digresszív irányultságaira összpontosítanak, ezek
kel létesítenek párbeszédet.

A XIX. századi történelmi regény műfaji változatainak vizsgálata 
Jelen érdekű kérdezés” a múlt irodalomtörténeti korszakaira vonatkoz
tatva, amely - remélhetőleg - a múlt század utolsó évtizedének végén 
újjáteremtődött új magyar történelmi regény megértéséhez/befogadásá- 
hoz nyújt alkalmazható olvasási stratégiákat.
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Bence Erika a történelmi regényt folyamatos alakulásában szemlé
li, ám ugyanez állapítható meg az elméletek alakulásáról is, amely el
méletek az utóbbi időben rengeteget változtak és változnak ma is, elég 
Hayden White metahistóriai álláspontjának megítéléseire vagy Bényei 
Péter Kemény-kutatásainak szerepére utalnunk. A műfaj legtöbbet tag
lalt problémája a fikció, de nem csak ez, és már korántsem úgy, ahogyan 
a huszadik század irodalomtörténészei beszéltek róla. A tizenkilencedik 
századi történelmi regényről a kutató csak a huszonegyedik századi tör
ténelmi regény ismerete és olvasata jegyében alakíthatja látásmódját.

A könyv kulcsszava a viszonyrendszer lehetne, amely a manapság 
aktuális interdiszciplináris nézőpontot feltételezi. Már a bevezető fejezet 
kitér a történelem, a történetírás és a regény viszonyrendszerének sok
rétű vizsgálatára. A világirodalmi minták határvonalainak, átjárhatósá
gának boncolgatása ugyancsak a tudományköziség szemléletmódjának 
bevonását követeli meg. Ha viszonyrendszerben gondolkodunk, akkor 
ez az eddigi elméletek nézőpontjainak változatosságát és a műfajdiskur
zusok hálózatos szövevényét is jelenti. A szerző kiválóan kezeli ezeket a 
szálakat, miközben kialakítja saját gondolkodásmódját, önálló rálátását 
azokra a problémákra, amelyek most is folyamatosan alakulnak. A szer
ző kreativitása, intertextuális látásmódja, a többféleség szempontjainak 
kiemelése, a szubjektumpozíciók átértékelése a kötet legfőbb erényei 
közé tartozik. Kiemelhető a konkrét regények és világirodalmi modellek 
kiválasztása, ezek sajátos megközelítése, a nemzeti irodalomtörténetek 
határvonalainak megmozgatása, új összefüggésbe helyezése.

A fejezetek címéből is kitűnik az a szemléletmód, amely túllép a ha
gyományos műfajdiskurzuson, fokozatosan eljut a kitekintésig, az egyre 
szövevényesebb beszédmódig, a kortárs történelmi regény megítéléséig, 
miközben ez a konvencionális út csak látszólagos, hiszen az egész kötet 
kortárs pozícióból vizsgálja a tudományos dilemmákat, az intermediális 
és interdiszciplináris kérdéseket.
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