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Bevezetés 

A magyar regényirodalom kezdeteként irodalomtörténet-írásunk hagyományosan az első 

történelmi regény - Jósika Miklós Abafija - megjelenési évét, az 1836-os esztendőt jelöli 

meg. Noha e korszakhatár kijelölése - ahogy azt Hites Sándor több írásában is tárgyalta1 -

számos problémát vet fel, mégis egy olyan „fordulatról" beszélhetünk a jelzett évszám és mű 

kapcsán, amely nem csak az irodalomtörténet utóidejű perspektívájából, hanem - mint az 

néhány korabeli szöveg alapján igazolható2 - a kortársakéból is érzékelhető volt. Ennek oka 
/ 3 

minden bizonnyal abban keresendő, hogy - mint azt Fried István Az „Abafi" előzményeihez 

című tanulmányában kifejti - az első hazai történelmi regény megjelenése előtti bő egy 

évtizedben a magyar szellemi élet képviselőinek körében erőteljes igény mutatkozott a 

történelmi tárgyak modern regénytechnikai elvek szerint való feldolgozása, elsősorban a 

Walter Scott nevével összekapcsolt modell adaptációja iránt4. Az ennek a várakozásnak 

beteljesítőjeként felismert Abafi szerzőjét munkájának sikere ilyen módon nem egyszerűen a 

legnépszerűbb magyar regényíróvá tette, hanem elsősorban a legjelentősebb hazai történelmi 

regényíróvá. Irodalmi funkciójának efféle korlátozása - amely több írásának tanúsága szerint 

meglehetősen érzékenyen érintette az írót5 - jól mutatja a korszakban e műfajnak tulajdonított 

jelentőséget. A szerzői név kiváltására gyakran használt két antonomasia közül ugyanis a 

kezdeményező szerepet hangsúlyozó „a magyar regény atyja" úgy tűnik mind a korabeli 

1 vö. Hites Sándor: A múltnak kútja, Ulpius-ház, Bp., 2004.; illetve Hites Sándor: Magyarország 1836-ban: a 
nemzeti regénytörténet kitalálása, ItK, 2005./2-3., 139-178. 
2 Ezt Szontagh Gusztáv lelkes recenziója mellett /vö. Figyelmező, 1837.1., 127-129./ elsősorban Kazinczy Gábor 
és Toldy Ferenc, az Abafi német nyelvű kiadásáról született kritikákat ismertető cikkei tanúsítják, amelyek már 
valóban mint műfaji hiátust megszűntető, s ilyenformán egyértelmű irodalomtörténeti jelentőséggel bíró munkát 
tárgyalják a regényt, /vö. Figyelmező, 1838., 601-603.; illetve Figyelmező, 1839., 315-316./ 
3 vö. Fried István: Az „Abafi" előzményeihez, ItK, 1986., 222-230. 
4 vö. még Hites, 2005., im., 152-154. 
5 Ennek első dokumentuma az az 1843-ban született magánlevél, amelyben Jósika addig megjelent műveinek 
jellemzése során - egészen nyilvánvalóan az egyre szűkösebbnek érzett történelmi regényírói szereptől való 
megszabadulás szándékával - , a szerkezeti tekintetben elhibázottnak mondott Abafival szemben, az életmű 
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kritikában, mind az irodalomtörténetben erőtlenebb az ehhez képest a szerző mozgásterét 

erősen leszűkítő „magyar Scott" szerepnél. Miközben ugyanis, Jósika kezdeményező szerepe 

a műfaj területén többé-kevésbé vitathatatlan tényként tételeződik, ugyanakkor jelentőségének 

igazolására szinte kizárólag a történelmi regények szolgálnak, míg életművének meglehetősen 

terjedelmes, ettől eltérő műfaj(ok)ba tartózó részei jószerével negligálódnak. Ez az életmű 

értékelésében tapasztalható aszimmetria nem csupán az irodalomtörténeti feldolgozásokra, 

hanem a kortársi reflexiókra is jellemző. Hiszen noha Jósika 1848 előtti írói tevékenységéről 

- műveinek műfaji összetételét vizsgálva - könnyen megállapítható, hogy a szűkösnek érzett 

történelmi regényírói szerepből kilépve meglehetősen gyakran tett kísérletet egyéb, a 

korszakban fontos regénytípusok adaptálására is, s a „magyar Scott" mellett legalábbis a 

„magyar Sue" és a „magyar Dickens" címet is el akarta nyerni6, ám az ilyen irányú 

próbálkozásai - annak ellenére, hogy munkái a szabadságharc előtt többnyire elismerő 

bírálatban részesültek - rendre a kritika ellenállásába ütköztek7. Az írói funkció - Jósika 

számára kényelmetlen - kritika általi leszűkítése mindenképpen a korban a műfajnak 

tulajdonított kiemelt jelentőség jelzéseként értékelhető. 

Ugyanerre utal továbbá az e korszakban, vagyis a reformkort lezáró bő egy évtizedben 

született történelmi regények relatíve nagy száma is. Jósika műveinek „árnyékában" - aki, 

amennyiben az 1848-ban elkezdett II. Rákóczi Ferencet is ide számítjuk, összesen hét 

történelmi regényt írt ebben az időszakban8 - ugyanis a tárgyalt időszak elején két szerző -

Gaal József és Vajda Péter - is kísérletet tett e területen, közvetlenül a szabadságharcot 

megelőzően pedig két olyan munka - Eötvös József Magyarország 1514-ben, valamint 

Kemény Zsigmond Gyulai Pál című regénye - látott napvilágot, amelyek - az előbb 

kevésbé jelentősnek tartott részéhez tartozó A könnyelműek című regényt állítja legsikerültebb munkájának, /vő. 
EphK, 1912., 185-186. 
6 Ilyen irányú törekvéseit jelzi az 1840-es évek legnépszerűbb francia regényírójának számító Eugéne Sue 
műveire hajazó két munkája - Akarat és hajlam (1845); Egy kétemeletes ház Pesten (1847) - , valamint a 
hangvételében és szerkezetében Dickens Pickwick Clubjára emlékeztető Ijjabb Békessi Ferenc kalandjai (1845). 
7 vő. az „It will do!" című fejezet 36. lábjegyzet 
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említettektől eltérően - a műfajnak az irodalomtörténet-írás ítélete szerint is jelentős, a Jósika 

által létrehozott, s addig egyeduralkodónak számító modelltől számos tekintetben eltérő, 

annak hegemóniáját megtörő, értékelését elbizonytalanító variánsát hívták életre. 

E viszonylag nagy terjedelmű szövegcsoport legalább két szempontból bír különös 

jelentőséggel a magyar széppróza történetében. Egyfelől, mivel irodalomtörténet-írásunk -

mint arról már szó esett - az Abafiban e műfaj kapcsán jelöli ki a (modern) regényirodalom 

kezdetét, s így javarészt az ide tartozó munkák kapcsán vetődnek fel első ízben azok - a 

konkrét műfajtól többé-kevésbé független - poétikai, ábrázolástechnikai kérdések, amelyek 

mentén a magyar irodalom eddig hiányzónak - vagy legalábbis poétikai eljárásai 

szempontjából avíttnak, esztétikailag kevéssé értékesnek - tekintett szegmensének a nyugat-

európai fejlődéshez való felzárkózása regisztrálható és igazolható. Ide tartozik a korban a 

regénnyel kapcsolatos ítéletek legfontosabb értékkritériumaként kezelt - s Bajza 

regényelméleti töredékében9 még az említett szerzők fellépte előtt deklarált -

karakterábrázolás és motiváció problémája, vag}' a műfaj első hazai példányait illető jelentős 

kritikasorozat szerzőjének, Szontagh Gusztávnak az erkölcsi hatás elérésével, mint a regények 

legfontosabb céljával, illetve - ezzel összefüggésben - a valósághűség és idealizáció kettős 

elvárásával, mint alapvető poétikai kritériummal kapcsolatos kijelentései10. De ide sorolható 

az olyan, a modern regény tekintetében fontosnak tartott elemek felbukkanása a magyar 

széppróza területén, mint az elsősorban szintén a történelmi regények - főleg Jósika művei 

kapcsán - elsődleges jelentőségűvé váló leírás. 

Másfelől, a történelmi regény - főképp a műfaj tematikus jellegű meghatározása miatt 

- ezeken az általános elméleti, prózapoétikai kérdéseken felül, érintett számos olyan probléma 

által is, amelyek speciálisan csak erre a szövegcsoportra jellemzőek. Ezek az elméleti 

8 Abafi (1836); Zólyomi (1836); Az utolsó Báthori (1837); A csehek Magyarországban (1839); Zrínyi a költő 
(1843); Jósika István (1847); II. Rákóczi Ferenc (1848-1861) 
9 vö. Bajza József: A regényköltészetről, in: Bajza József munkái /sajtó alá rendezte Négyesy László/, Franklin, 
Bp., é.n., 172-200. 

7 



kérdések a fiktív és tudományos értelemben hitelesnek tekinthető elemek vegyítésének 

lehetséges módozatait illetik elsősorban, s a korszak e műfajban született művei között az erre 

adott poétikai jellegű válaszokban jelentős eltérések regisztrálhatók. A történelem értelmével 

és tanulmányozásának lehetséges hasznával kapcsolatos elméleti-, valamint annak - az 

előbbiekkel összefüggő - irodalmi reprezentációját érintő ábrázolástechnikai problémák 

vonatkozásában az egyes szerzők által szövegeikben megfogalmazott, egymástól radikálisan 

eltérő megoldási javaslatok, a korszak legdinamikusabban alakuló, a korabeli hazai 

prózaepika eszköztárát sok tekintetben gazdagító, annak lehetőségeit jelentősen kiszélesítő 

szövegcsoportjává tették a műfajt. 

Dolgozatomban a történelmi tárgyak regénybeli ábrázolásához kapcsolódó poétikai 

jellegzetességek alakulástörténetét kívánom megvizsgálni az 1836 és 1848 közötti 

időintervallum három, irodalomtörténeti tekintetben legfontosabbnak tartott szerzője - Jósika 

Miklós, Eötvös József és Kemény Zsigmond - által létrehozott műfaji variánsok alapján, 

némi kitekintéssel a történelem szépprózai reprezentációjának ezeket megelőző, valamint 

velük együtt létező módjaira is. 

E vállalkozás „miértje" talán némi magyarázatra szorul, hiszen a három szerzővel, 

illetve jelzett műveikkel kapcsolatban számos tanulmány és monográfia látott napvilágot, 

együttes tárgyalásuk, műveik egymással való szembesítése pedig az irodalom- és 

műfajtörténeti szintézisek jellemző eljárásának számít. Ami érzésem szerint mégis védhetővé 

teszi e nem túl eredeti témaválasztást, az nem más, mint hogy ezek az írások vagy egymástól 

elszigetelten tárgyalták az említett szerzőket és regényeiket, vagy olyan tágabb 

irodalomtörténeti összefüggésben, amely perspektívája okán természetszerűleg olyan 

értékpreferenciákkal rendelkezett, amelyek - a részletekbe menő vizsgálatot többé-kevésbé 

kiváltva - eleve megszabták az egyes írók műveinek értelmezését. Ilyenformán -

semmiképpen nem tagadva a korábbi feldolgozások eredményeit és fontosságát - talán nem 

10 vö. Figyelmező, 1837. I„ 109-112.; illetve 127-129. 
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minősül feleslegesnek a reformkor három e műfajban alkotó jelentős szerzőjének műveit, 

szigorúan mint történelmi regényeket újfent összevetni egymással, mégpedig elsősorban az 

általuk létrehozott modellek poétikai differenciái mentén. Dolgozatom gondolatmenete 

szándékom szerint így elsősorban Jósika Miklós, Eötvös József és Kemény Zsigmond 

szabadságharc előtti történelmi regényeinek ábrázolástechnikai jellegzetességeinek 

feltárásában volna érdekelt, azonban mivel ez a műfaj „hibrid" jellege miatt nem tárgyalható 

pusztán a szépirodalom és prózapoétika terrénumán belül, ezért kiterjeszkedik ezen túlmutató 

- ám a műfaj szempontjából konstitutív jelentőséggel bíró - történelemfilozófiai, politikai stb. 

kérdésekre is, végső célja azonban mindenképpen az, hogy a lehetőségekhez képest minél 

pontosabban kimutassa a műfaj hazai történetének e korai szakaszában felbukkanó variánsok 

közti alapvető poétikai differenciákat. 

Mivel a történelmi regény műfajával kapcsolatos általános elméleti problémákat a 

közelmúltban Hites Sándor i múltnak kútja című monográfiájában - részben ajelen írás által 

is citált szövegekkel szembesítve azokat - részletesen bemutatta és értelmezte, így 

dolgozatomban külön taglalásuktól eltekintek, illetve csak a regényszövegek interpretációja 

kapcsán felvetődő néhány konkrét probléma kapcsán térek ki ezekre. 
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„It will d o ! " 

Jósika Miklós történelmi regényei 

„Báró Jósika Miklós Abafiját, 1836, olvasom nagy gyönyörűséggel. It will do!"11 Széchenyi 

István Naplójának 1836. szeptember 18-i bejegyzése tökéletesen kifejezi az addig csak 

politikai röpiratok szerzőjeként ismert erdélyi báró elsőként megjelent regénye által kiváltott 

lelkesedést. Mivel a munka 1837-ben a Figyelmező hasábjain Szontagh Gusztáv nevezetes -

„Uraim le a kalapokkal!" kezdetű - recenziójával12 elnyerte az irodalomkritika feltételen 

elismerését is, Jósika rövid időn belül a legnépszerűbb és legfontosabb regényíróvá vált. Sőt, 

a termékeny szerző már első munkáinak megjelenése után kétségbevonhatatlan 

irodalomtörténeti jelentőségre tett szert, hiszen 1839-ben Toldy Ferenc egy az Abafi német 

nyelvű kiadásáról készült kritikákat ismertető cikkében, a magyar irodalmat megújító 

Kazinczy és a két Kisfaludy mellé állítva figuráját, mint a hazai regényirodalom 
1 -1 

megteremtőjéről szól róla . 

A szerző első munkáinak minden tekintetben páratlan sikere szorosan összefügg -

mint azt Az „Abafi" előzményeihez14 című tanulmányában Fried István kifejti - a történelmi 

regény Walter Scott nevével fémjelzett modelljének adaptálására irányuló, már Jósika 

felléptét jóval megelőzően is jelen lévő igénnyel. Az Abafi sikere ilyenformán - önálló 

értékein felül - részben annak tudható be, hogy egy a korabeli magyar irodalom területén 

érzékelhető hiátust szüntetett meg, mégpedig éppen az azzal kapcsolatos előzetes 

elvárásoknak megfelelően. 

11 Széchenyi István: Napló, Gondolat, Bp., 1978., 824. 
uFigyelmező, 1837., 127-129. 
13 Figyelmező, 1839. ,315-317. 
14 Fried István: Az „Abafi" előzményeihez, ItK, 1986., 222-230. 
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A Scott-tal való összehasonlítás, illetve az Abafi és még néhány jelentősnek tekintett 

korai munka - mint Az utolsó Báthori, illetve A csehek Magyarországban - kapcsán a szerző 

figurájával asszociálódó történelmi regényírói szerep, aminek kétségtelenül óriási jelentőség 

tulajdonítható mind az egykorú recenziók affirmativ hangvétele, mind a Jósikáról alkotott 

irodalomtörténeti kép jellege tekintetében, azonban már az 1840-es évektől kezdődően 

éreztette kedvezőtlen befolyását. Az íróra kiosztott „magyar Scott", a nevet helyettesítő 

antonomasia15, vagyis a par excellence történelmi regényíróval való azonosítás ugyanis 

olyannyira erőteljesnek bizonyult, hogy noha Jósika a szabadságharcig terjedő időszakban 

megjelent művei jobbára elismerő bírálatban részesültek, s mint a legjelentősebb magyar 

regényírónak, pozíciója megingathatatlannak bizonyult, a kritikai diskurzusban mégis 

érezhető ellenállás mutatkozott a szerzőnek a számára kiszabott szerepből való kitörési 

kísérleteivel szemben. Ennek nyomasztó hatását maga Jósika is érezhette. Az életmű addig 

elkészült részére vonatkozó általános értékelés átformálására tett kísérletnek tekinthető az az 

1843-ban írt levele, amely az író hírnevét megalapozó Abafit elhibázott kompozíciónak, s 

csak a főhős „átalakulásának szerencsés eszméje" okán sikeres alkotásnak minősíti, s vele 

szemben a kortárs témájú - vagyis az életmű kisebb jelentőségűnek értékelt részéhez tartozó -

A könnyelműek című regényt említi addigi legjobb munkájaként16. Nem sokkal később, 1845-

ben, Akarat és hajlam című regényének előszavában pedig már nyilvánosan is védekezni 

kénytelen a Pesti Divatlap azon vádjával szemben, miszerint elhagyta volna az írói alkatának 

legmegfelelőbb, történelmi regényírói pályát17. 

15 Jósika írói karakterének Scottéval való összehasonlítása már a müveiről született első kritikákban is 
megjelenik. A legelső recenzens, Szalay László a Tudományos Gyűjteményben /1836. 119./ még kérdésesnek 
látja, hogy a korszak történelmi regényei közül vajon „Scott-é, Bulwer-é, Hugo-é voltak több befolyással" a 
szerzőre, Szontagh Gusztáv recenzióiban azonban már teljes egyértelműséggel a műfaj alapítójának hatása 
mellett teszi le voksát. 1838-as, a Abafi német nyelvű kiadására vonatkozó bírálatokat ismertető cikkében 
Kazinczy Gábor az Europa című lap cikkét idézve kijelenti „Jósika nyilvánosan Scott Waltert vevé példányul" 
/Figyelmező, 1838., 601./. Toldy Ferenc a következő évben megjelent hasonlójellegű beszámolójában pedig már 
felbukkan a később elterjedt „magyar Scott" antonomasia is. / vö. Toldy, im. 1839./ 
16 EPhK, 1912., 185. 
17 A regény előszavában Jósika pontosan meg nem nevezve az orgánumot, „egy bizonyos hírlap szemtelenül-
alaptalan" állítására, miszerint „a jelen regény írója az utóbbi időben a történeti regények pályájáról eltért, s 
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Az általános hangvételüket tekintve még túlnyomó részben elismerő, szabadságharc 

előtti kritikákban lényegében már körvonalazódik a Jósikáról alkotott későbbi 

irodalomtörténeti kép18. Ez utóbbi ugyanis szinte kizárólag mint történelmi regényírót tartja 

számon a szerzőt, s néhány monográfiát leszámítva19 gyakorlatilag negligálja az életmű más 

jellegű darabjait, a kortárs témájú regényeket éppúgy, mint a viszonylag terjedelmes 

20 

novellisztikát, vagy akár - a már Jósika számára is kétes értékűnek tűnő - drámákat. 

Amíg azonban a szabadságharcot közvetlenül megelőző időkig Jósika mint történelmi 

regényíró feltétlen elismerésben részesül, az irodalomtörténeti nagy elbeszélésbe illesztve már 

nem ilyen egyértelmű a figura megítélése. Megőrzi ugyan a magyar regényirodalom 

megalapítójának, s a történelmi regény első hazai mesterének címét - mégpedig annak dacára, 

hogy e műfajban, mint az köztudott, Gaal József az Abaß némileg megelőző Szirmay Ilonáját 

illetné az elsőség, ám ez az elbeszélés időrendjében mutatkozó zavar mégsem 

bizonytalanította el Jósika pozícióját21 - , ám műveinek értéke retrospektív tekintetben már 

csak apróságokkal foglalkozott", ugyan meglehetősen indulatosan válaszol, azonban az őt ért vád cáfolata során 
- miközben felsorolja a negyvenes évek első felében megjelent történeti témájú műveit, ide értve nem csak a 
Zrínyi a költő című regényt, de beszélyeit, drámáját {Két Barcsai), valamint Toussaint fordítását is - akaratlanul 
is csökkenti kortárs témájú munkáinak jelentőségét, szinte jóváhagyva ezzel a kritika alapját képező tételt. / vö. 
Jósika Miklós: Akarat és hajlam, Franklin, Bp., 1878. (második kiadás), 6-8./ 
18 Erről a kérdésről Hites Sándor Jósika Miklós című tanulmányában részletesen szól. Hites az Abafhm már a 
megjelenése idején felismert irodalomtörténeti jelentőségnek tulajdonítja, hogy az író életművének nagyobb 
része egyszerűen nem kap szerepet a róla alkotott képben. Az irodalomtörténeti értékelések jószerével mindig a 
magyar regényirodalom megalapításának aktusával összefüggésbe hozható mű(vek) kapcsán újra és újra 
elismételt közhelyekben merülnek ki. „Jósika recepciójára a szerző halála után a minősítések felhalmozása és 
változatlansága, gyakran az önismétlés jellemző." /Hites Sándor: Jósika Miklós, kézirat, AJ 
19 Szinnyei Ferenc székfoglalójában /Szinnyei Ferenc: Jósika Miklós, MTA, Bp., 1915. / ugyan sorra veszi 
Jósika epikus műveit a szabadságharcig, ám csak egy rövid összefoglaló erejéig emlékezik meg az emigrációban 
született írásokról. A Jósika író technikájáról szóló részben pedig érezhetően jobban érdeklik a történeti-, mint a 
kortárs témákat feldolgozó művek, Zsigmond Ferenc kismonográfiája /Zsigmond Ferenc: Jósika Miklós, Pallas, 
Bp., 1927./jószerével csak az 1847-ig született történelmi regényekkel foglalkozik. Jósika munkásságáról a 
legszélesebb körű képet Dézsi Lajos adja /Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós, Athenaeum, Bp., 1916./ a szerzőről 
született legterjedelmesebb monográfiában. 
20 Ezt igazolja egy 1846-ban Wesselényi Miklóshoz írt levele, amelyben a müveit általában harciasan védelmező 
Jósika meglepő szigorúsággal nyilatkozik egyik drámájával kapcsolatban: „A két Barcsayt is folytonosan 
csipkedik: pedig a' hányszor adják, itt a' színház tömve tele van, minden felvonást zajos taps kísér - 's a' játék 
színnek ezereket hozott. - Gúnyosan nagyszerű históriai Drámának nevezgetik: 's valóban tökélletesen hasonlít 
ezen urakhoz - hogy hiszik - mikép én - mikor e darabot irtam tökélletesen hittem, hogy nagyszerüdolgokat 
irok, 's hogy Shakespeare és Schiller semmik hozzám képest. - - Én pedig a két Barcsayt - nem tartom 
egyebnek - mint egy középszerű férczeletnek, de a ! mellynek ha jól adódik, nagy hatása van - ' s szegény 
színházunknak jó aquisitio." - ItK, 1906., 476. 
21 Gaal műve negligálásának egyetlen oka, ahogy arra legutóbb Hites Sándor Jósika Miklósról szóló tanulmánya 
utalt, az Abafihoz kapcsolt irodalomtörténeti funkció, vagyis a magyar regényirodalom megalapításának aktusa. 
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jóval csekélyebbnek tűnik, mint ahogy azt az egykorú recenziók sugallták. A Jósika műveihez 

való viszony már az 1850-es évektől érzékelhető megváltozása elsősorban arra vezethető 

vissza, hogy 1847-ben egyszerre két olyan szerző - Eötvös József és Kemény Zsigmond -

jelentkezett történelmi regénnyel, akik e munkáikkal az irodalomtörténet ítélete szerint, 

visszamenőlegesen is képesek voltak elhomályosítani az „alapító atya" műveinek 

jelentőségét. Noha Kemény és Eötvös e műfajban alkotott műveinek száma Jósikához mérten 

módfelett csekély (az utóbbi esetében mindössze a Magyarország 1514-ben tartozik ide) , 

mégis azoknak az erdélyi báró írásaitól radikálisan eltérő poétikán alapuló, s az 

irodalomtörténet-írás értékelése szerint azokat sok tekintetben felülmúló modelljeit hozták 

létre. S noha a Jósikáról született legterjedelmesebb monográfia szerzője, Dézsi Lajos őt és 

két fiatalabb pályatársát műveik értéke tekintetében egymás mellé állítja, s hármasukat mint a 

legjelentősebb magyar történelmi regényírókat nevezi meg , kijelentése inkább tekinthető a 

tárgynak szóló tisztelet, semmint a valós értékítélet kifejeződésének. E tekintetben ugyanis a 

témával foglalkozó munkák egyöntetűen Eötvös és Kemény regényeinek felsőbbrendűségét 

szokták hangsúlyozni23. 

Ennek eredője azonban alapvetően a korabeli kritikai- és közönségsiker - ahogy arra a Hites által hivatkozott 
Badics Ferenc /Badics Ferenc: Gaal József élete és munkái, Bp., 1881., 52./, illetve a Szirmay Ilona 1905-ös 
kiadás elé írt életrajzában Mikszáth Kálmán is utalt /vö. Gaal József: Szirmay Ilona, Franklin, Bp., 1905., IX./ - , 
s valójában nincs alátámasztva igazán komolynak tekinthető poétikai érvekkel, s ez mindenképp 
ellentmondásossá teszi a Gaal regényéről való beszédet. így például Szinnyei Ferenc Novella- és 
regényirodalmunk a szabadságharcig /MTA, Bp.,1925./ című monográfiájában kénytelen elismerni annak az 
Abafival szembeni kronológiai elsőbbségét, sőt a műfaji besorolás tekintetében sem kelt kétségeket, s 
egyértelműen történelmi regénynek minősíti a munkát /vö. im. II. kötet 249./, ugyanakkor bizonyos minőségi 
differenciák - elsősorban Jósika művének Walter Scott műveihez közelítő színvonala és elbeszéléstechnikája -
okán mégis az utóbbinak tulajdonítja a kitüntető címet. 
22 „Jósika népszerűsége az irodalmi fejlődés folytán lassanként csökkent, dicsősége elhalványodott, de azért 
Kemény és Eötvös mellett ma is legnagyobb történeti regényírónk..." - Dézsi im. 393. 
23 Mivel a három író irodalomtörténeti megítéléséről a későbbiekben még több ízben is szó esik, így az 
egymáshoz viszonyított értékelésük hosszas taglalásától eltekintve csupán Gyulai Pál Újabb magyar regények 
című, eredetileg a Budapesti Szemlében 1873-ban napvilágot látott cikkének egyetlen, ám a szerzőkhöz való 
későbbi viszony tekintetében axiomatikus érvényűnek tűnő mondatát idézném: „Jósika divatba hozta a regényt, a 
történelmi regény kezdeményezésével, melyet Eötvös és Kemény mind történelmi felfogás, mind jellemrajz 
tekintetében magasb fokra emeltek." /Gyulai Pál: Újabb magyar regények, in: uő. Bírálatok (1861-1903), 
Franklin, Bp., 1912., 100./ Jósika Miklós jelentőségének értékelése jellemzően ebbe az - ahogy Hites Sándor 
Jósika Miklós című tanulmányában nevezi /im. 5./ - „előkészítés-beteljesítés" sémába szorítva történik az 
irodalomtörténeti elbeszélésekben. 
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Problémát jelent továbbá Jósika utóélete tekintetében munkáinak az angol író 

műveivel való szoros kapcsolatát implikáló „magyar Scott" antonomasia is. Az ebben rejlő 

potenciális veszélyekre talán elsőként Erdélyi János nyugat-európai utazása során született 

Naplójának egy 1844-es bejegyzése figyelmeztet: „Jósikát ismerik a külföldön, mint ki Scott 

Walter szerint ír regényeket. Stuttgart, Kunst, egy föstész mondá. 

Az író akkor tűnik elő eredetiségében, mikor mestereiről lemond, s előképei 

utánzásával fölhagy, és önútra lép. Ki sohasem járt önúton, bármit íra is, másodrendű író."24 

Noha az epigonizmus, az írói önállótlanság, mint Jósika történelmi regényeivel kapcsolatos 

lehetséges vád nem jelent meg a korabeli kritikákban, sőt azok szerzői inkább az író 

munkáinak a külföldi Scott utánzók hasonló írásaihoz képest magasabb művészi színvonalát 

igyekeztek hangsúlyozni25, azonban a két életmű között létrehozott szoros asszociatív 

kapcsolat mégis azirányba hatott, hogy az angol szerző az idők folyamán egyre világosabban 

felismert ábrázolástechnikai hibái (a pusztán külsőségeikben ábrázolt történeti korok, a 

jellemek és a cselekmény sablonossága stb.) Jósika műveire is átvitettek, s előidézték azok 

mintaképeikkel párhuzamos értékvesztését. A „magyar Scott" szerep26 ilyen értelemben 

ambivalens hatású Jósika életművének megítélése tekintetében, hiszen kétségtelenül nagyban 

hozzájárult műveinek korabeli sikeréhez, sőt irodalomtörténeti jelentőségük fenntartásához is 

24 Erdélyi János: Úti levelek, naplók /válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta T. Erdélyi Ilona/, 
Gondolat, Bp., 1985., 280. 
25 Ezt teszi Kazinczy Gábor idézett ismertetésében, ahol amellett, hogy elismeri Scott Jósikára gyakorolt hatását, 
kijelenti, hogy „több költő ereje van, mint a 'h í res Scott' utánzói' legnagyobb részének". /Figyelmező, 1838. 
.601./. A későbbi irodalomtörténeti értékelések némelyikében pedig megfigyelhető, hogy miközben bizonyos 
ábrázolástechnikai elvek tekintetében továbbra is hangsúlyozódik az angol szerző műveinek hatása, ugyanakkor 
a „magyar Scott" regényeinek egyedisége és jelentősége éppen azok külsődleges múlt képével szemben, olyan 
„belső", „lényegi" elemek kapcsán kerül bemutatásra, mint amilyenek Jósika és követői (Eötvös és Kemény) 
relációjában az utóbbiak elsőbbségét biztosítják. így Perényi József Miért írta Jósika első regényeit? című 
cikkében, miután felsorolja Jósika lehetséges külföldi mintáit, kijelenti: „Ha tanult is Jósika egyet-mást a 
külföldi regényíróktól - egyet nem kellett tőlük elsajátítania, ez egészen az ő sajátsága, hogy regényeibe erkölcsi 
alapeszmét szőtt." /Pásztortűz, 1921., 26. sz., 155./ Még erőteljesebben fogalmaz V. Szendrei Júlia, aki szerint 
Scott, pusztán a múlt hiteles reprezentációjában érdekelt munkáival szemben, magyar követőjének regényei ezen 
túlmutatóan politikai jelentőséggel is bírnak, hiszen azok Jellegzetesen a 30-as évek magyar társadalmának 
emberformáló eszményében fogantak és sajátos írói egyéniségét hordozzák". /V. Szendrei Júlia: 
Hagyománykultusz és jelenérdekűség Jósika Miklós történelmi regényeiben, Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények, 1970., 2. sz., 310./ 
26 A megtisztelő címet csak 1862-ben kísérli meg Jósikától elvitatni és Kemény Zsigmond nevéhez illeszteni a 
Zord idő recenziójában Salamon Ferenc, /vö. Szépirodalmi Figyelő, 1862., II., 5-7./ 

14 



- hiszen a Scott figurájához kapcsolódó kezdeményező szerep az antonomasia által átvitetik 

magyar megfelelőjére is - , ugyanakkor elősegítette regényeinek gyors értékvesztését is. 

A következőkben Jósika történelmi regényei néhány jellemző vonásának behatóbb 

vizsgálatán keresztül annak feltárására teszek kísérletet, hogy milyen poétikai elvek alapján 

működnek ezek a műfajt meghonosító írások, s ez mennyiben ad magyarázatot korabeli 

sikerükre és későbbi elértéktelenedésükre. 

I. Jósika Miklós leírásai 

Jósika Miklós, a magyar regényirodalomban betöltött kezdeményező szerepének jelzésére -

számos egyéb aspektus mellett - a szakirodalom gyakorta említi, hogy munkáival a hazai 

szépprózában eladdig szinte ismeretlen, ám a regény műfaj korabeli külföldi művelői, 

elsősorban a korszakban legnagyobbra tartott angol és francia szerzők számára különösen 

fontos poétikai elem, a leírás meghonosítását is elvégezte. Annak ellenére azonban, hogy az 

erdélyi báró műveinek jelentősége mellett felhozható történeti érvként, retrospektív 

összevetésben a leíró elem bevezetésének és elterjesztésének ténye kiválóan működik, hiszen 

a valamilyen okból említésre méltó kis számú előd - Dugonics, Fáy, Kisfaludy Károly -

írásaival összevetve e tekintetben mind mennyiségileg, mind minőségileg ugrásszerű fejlődés 

állapítható meg, Jósika „leíró kedve" és tehetsége mégis Janus arcú jellegzetességként 

viselkedik regényeinek esztétikai-kritikai megítélése során. A leírások nagy száma, teijedelme 

és alapossága, mint a szerző műveivel kapcsolatban feltétlenül megemlítendő és értékelendő 

karaktervonás ugyanis egyszerre képez(het)i helyeslő és megrovó ítélet alapját is. Nem arról 

a módfelett kézenfekvő értékelésről van itt szó, miszerint a magyar regényirodalom atyjának 

volnának művészi tekintetben sikerültebb illetve kevésbé szerencsés leírásai, sokkal inkább a 
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deskripcióhoz, mint poétikai jelenséghez és írói eljáráshoz való viszony általában vett 

ambivalenciájáról. Amíg ugyanis a leíró elem térhódítása a prózában történeti tényként 

szemlélve mind a kortárs kritikai mind a későbbi irodalomtörténeti értékelésekben, mint az 

adott fejlődéstörténeti stádiumban releváns eljárás - kvantitatív értelemben az írói eszköztárat 

gazdagító új elemként, kvalitatív aspektusból, mint egy újfajta, a valóságosság illúziójának 

felkeltésében érdekelt, a korábbiakhoz képest realisztikusabb világábrázolásra törekvő 

irodalmiság attribútuma - jószerével egyöntetűen affirmativ elbírálásban részesül, addig a 

leírások konkrét példáinak értékeléseiben, valamint az ezekből leszűrt, a deskriptív elemek 

funkcióját, narrációbeli illetékességi körét érintő általános elméleti megjegyzésekben gyakran 

gyanakvó, vagy - legalábbis a leírás bizonyos típusainak vonatkozásában - elutasító viszony 

artikulálódik. 

A leírás szövegbeli szerepének a XIX. század elején tapasztalható jelentős mértékű 

megnövekedésével kapcsolatos történeti és kritikai/elméleti értékelések közötti feszültség 

okainak feltárása érdekében érdemes megvizsgálni néhány e témában megnyilatkozó -

műfaját és keletkezési idejét tekintve különböző - szöveget, amelyek nem csupán Jósika 

kezdeti irodalmi sikereinek és gyors irodalomtörténet bukásának értelmezéséhez 

szolgálhatnak adalékul, hanem - reményeim szerint - a szerző regényeinek interpretációjához 

is nagyban hozzájárulhatnak. 

A leírások bőségének, mint a Jósika regények karakterjegyének konstatálása, illetve az 

ezekhez, mint történeti jelenséghez fűzött értékelések nem mutatnak különösebben 

differenciált képet sem az irodalomtörténeti munkákban, sem az egykorú szövegekben. E 

tekintetben Jósika művei egyfelől azért érdemelnek feltétlen elismerést, mivel egy a hazai 

szépprózában tapasztalható hiányt szüntettek meg, mégpedig egy olyan hiányt, amely az írói 

technika kiforratlanságából fakadt, vagyis a leírások - természetesen egyéb 

elbeszéléstechnikai nóvumok mellett - hozzájárultak a magyar regényirodalom 
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27 

megteremtéséhez . Másfelől, mivel hazai előképek a leírás tekintetében nem álltak 

rendelkezésére, így ezek eredetét úgy a kortárs kritika, mint az irodalomtörténet a korszak 

külföldi regényirodalmának reprezentatív szerzőinél, illetve divatos regénymodelljeiben 

kénytelen keresni, vagyis Jósika érdeme nem pusztán a hiány megszüntetése, hanem a 

meglehetősen elmaradott hazai prózairodalomnak az európai állapotokkal való szinkronba 

hozása is28. Ennek megfelelően Szinnyei Ferenc akadémiai székfoglalójában29 - amelyben 

módfelett hosszan foglalkozik Jósika leírásaival - kijelenti: „Jósika előtt igazi leírást alig 

találunk elbeszélő irodalmunkban./.../ Jósika volt első írónk, a ki a költői leírást nálunk 

meghonosította és a regényírás terén szerzett különböző úttörő érdemeit ezzel is 

10 • • 

szaporította" Majd felvázolja leírásainak értelmezése szerint legfontosabb külhoni mintáit: 

„Ismerte Chateaubriand és Cooper gyönyörű amerikai tájrajzait, Hugo fantasztikus , 

színekben pompázó képeit, Scottnak s nagy franczia tanítványának, Balzacnak részletezően 

pontos s a külső világ mindenféle jelenségére kiterjedő leírásait.. ."3I 

A leírások kapcsán - megjelenésük puszta tényén, illetve e ténynek az európai irodalomhoz 

való felzárkózás egyik szimptómájaként való értékelése mellett - történeti értelemben fontos 
27 Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a szerző műveinek értékelésében szinte fellépésétől kezdve 
tapasztalható az irodalomtörténeti nézőpont jelenléte. Regényeinek ilyen tekintetben való jelentősége már 
Szontagh Gusztáv a Figyelmező 1837-es évfolyamában megjelent kritikáiból is sejthető. Elsőként azonban Toldy 
Ferenc beszélt teljes nyíltsággal Jósika Miklósról, mint elvitathatatlan irodalomtörténeti ranggal bíró figuráról az 
Abafi német nyelvű kiadásának a Der Freimüthige című lapban megjelent recenziójának ismertetése során. A 
regényírót a magyar lírát megújító Kazinczy Ferenc és barátai, valamint a dráma és a különféle epikus műfajok 
népszerűvé tételében a XIX. század első harmadában óriási sikereket elérő két Kisfaludy mellé állítja, mint olyan 
szerzőt, aki műveivel a korabeli magyar irodalom műfaji rendszerében mutatkozó utolsó nagy hiányosságot 
szűntette meg. /vö. Figyelmező 1839. 19. sz. 315-317./ A magyar regényirodalom megalapításának aktusa, amely 
az irodalomtörténeti munkákban-a későbbiekben közhelyszerűen asszociálódik Jósika nevével, tehát már a 
kortárs kritikákban is jelen lévő szempont, amely történeti távlatot ad az életmű kezdeti szakaszának is. 
28 Jósika történelmi regényeinek értékelésekor kezdettől fogva a műfaj megteremtőjének és legsikeresebb 
művelőjének, Walter Scottnak a művei jelentik az összehasonlítási alapot. Toldy Ferenc már citált recenzió 
ismertetésének kiindulópontja is a magyar irodalom európai színvonalra emelése: „Csak mintegy húsz év óta 
létezik a' külföldre nézve magyar nemzeti literatura, noha ez is csak zsengékből áll. /.../ most a' magyarok 
szellemi erejök' öntudatára vergődtek, úgy látszik, serényen és határozottan fogtak ama' dicséretes munkához: 
magoknak a' költészetben Europa előtt jó hírnevet szerezni", /im., 315./ E tétel igazolásában nem kis szerepet 
játszik a szerzői nevet kiváltó s valószínűleg elsőként ebben a szövegben felbukkanó „magyar Scott" 
megnevezés, amely nemcsak Jósika hazai jelentőségét teszi egyértelművé, hanem az angol szerzőre történő 
utalás révén az európai irodalomban is elhelyezi őt. 
29 Szinnyei Ferenc: Jósika Miklós, MTA, Bp., 1915. 
30 Szinnyei, im., 1915., 61-62. 
31 Szinnyei, im., 1915., 62. 
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momentumként szokás megemlíteni a deskripciónak a narrációban betöltött általános 

szerepét, illetve az ehhez kapcsolható prózapoétikai fordulatot. Ezt teszi kismonográfíájában 

Zsigmond Ferenc is, amikor Kisfaludy Sándor népszerű regéivel összevetve - amelyekben 

„csak egy-egy történelmi személynek vagy dunántúli helynek a neve igyekszik a valószerűség 

látszatát megadni a kigondolt cselekvénynek.. ."32 - az erdélyi báró műveiben éppen azért lát 

haladást, mert az előbbi „kezdetleges" módszerével szemben Jósika múltábrázolásai a 

„külsőleges, konkrét, ellenőrizhető, <megfogható>"33 elemek bemutatása által teremtik meg a 

„valószerűségre, sőt hitelességre esküvő illúziót". A leírások ebben a tekintetben tehát egy 

újfajta, és irodalomtörténeti szempontból teljes egyértelműséggel fejlettebbnek ítélt 

elbeszéléstechnika megjelenésével kapcsolódnak össze. 

Érdemes megemlíteni, hogy a deskripció megítélése nem csupán Jósikának az 

irodalomtörténeti nagyelbeszélésben betöltött alapító pozíciója szempontjából bír affirmativ 

jelleggel, de hasonlóan működik némely esetben a történetiség egy másik szintjén, a szerzői 

biográfia, pontosabban az életmű alakulástörténete tekintetében is. Szinnyei székfoglalójában 

ugyanis mintha egyenes arányosságot látna - ha lehet ilyet mondani - a leírások mennyisége, 

illetve az egyes regények esztétikai minősége között. Legalábbis a szabadságharc utáni művek 

csekély értékének egyik - ám láthatóan fontos - okaként éppen a leírások számának 

csökkenését, illetve felszínesebbé válását említi.34 

Ennél sokkalta bonyolultabb a helyzet, amint az egyes regények leírásainak bírálatára, 

vagy a leírás általában vett szövegbeli funkciójának megítélésére kerül sor. Az 

irodalomtörténeti munkák esetében feltűnő, hogy a fejlődéstörténeti perspektívából pozitívnak 

32 Zsigmond Ferenc: Jósika Miklós, Pallas, Bp., 1927. 
33 Zsigmond, im., 1927., 19. 
34 „Korrajza felszínesebb lesz, még a külsőségekben is, s igazi korrajznak alig nevezhető. /.. ./ Leírásai gyérülnek 
és színtelenebbekké válnak..." /Szinnyei, im., 1915., 42./ Hasonló módon vélekedik Beöthy Zsolt is, aki a szerző 
szabadságharc előtti műveinek jellemzésekor minduntalan felbukkanó tétel, tudniillik, hogy a szerző azokban a 
„történetnek inkább külső képét festi, mint lelkét tárja föl" előadása után, rátérve az 1850-es években megjelent 
regények tárgyalására, azokat az előbbiekhez képest úgy jellemzi, mint amelyekben a szerző „képzelete 
izgékonyabb, de még külső hűsége is foszlik; Scottól inkább Dumashoz tér s ereje fogy anélkül, hogy 
termékenysége is apadna". /Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kis-tükre, Athenaeum, Bp. (reprint), 147./ 
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értékelt jellegzetességek a regényszövegek összetevőiként vizsgálva gyakran elmarasztaló 

ítéletet kapnak. Egy példát említve; annak ellenére, hogy Szinnyei székfoglalójában Jósika 

pályaképének hanyatlástörténeti narratívájában kiemelt helyen említi a leírások számának 

gyérülését és minőségük visszaesését, az életmű legelső szakaszához tartozó, 1837-ben 

napvilágot látott Az utolsó Báthori című regényt főként hosszadalmas és száraz leírásai miatt 

marasztalja el . 

Nem csupán az egyes konkrét szövegek értékelése keresztezi a leírásokhoz kapcsolódó 

általános irodalomtörténeti értéktulaj donítást, hanem a deskripció tárgyak szerinti 

tipológiájában érvényesülő, esztétikai szempontú hierarchia is. Jósika monográfusaiból 

ugyanis szinte csak a szerző táj leírásai váltanak ki (csaknem) osztatlan lelkesedést, míg a 

város-, intérieure- és ruházatleírásai jószerével csak elmarasztaló ítéletben részesülnek. Ennek 

oka elsősorban az egyes típusok között a műfaji minták és nyelvi kifejezőeszközök, illetve a 

narráció egészével való összekapcsolhatóságuk tekintetében érzékelhető differencia. 

A két csoport között az első tekintetében elsősorban a kifejezőeszközök művészi 

illetve művészietlen volta, az illúzió- és hatáskeltés és a puszta információközlés közötti 

különbség az eltérő ítélet alapja, ami mind a leíró szövegek lexikai síkján, mind a leírás 

modelljének és perspektívájának megválasztásában tetten érhető. A különböző vidékek 

megjelenítése esetében ez a modell hangsúlyozottan artisztikus - Szinnyei általában e leírások 

„festőiségét", míg Zsigmond Ferenc „líraiságukat" hangsúlyozza -, ellenben a fent felsorolt 

egyéb leírástípusok értékelése esetében az irodalomtörténészek rendszerint valamiféle nem 

szépirodalmi szövegfajtára - útikönyv, leltár, lista - utalnak36. 

A deskripciók perspektívája tekintetében az értelmezők elsősorban a „természetes" és 

az írott szöveg lineáris kibomlásához jól alkalmazkodó nézőpont(ok)ból történő leírásokat 

35 vö., Szinnyei, im., 1915., 53. 
36 vö. Szinnyei, im., 1915., 67-68., illetve Zsigmond Ferenc, im., 1927., 24. 
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preferálják. Ennek tudható be, hogy míg Szinnyei nagyon sikerültnek tartja a „sétáló" 

perspektívából történő tájleírásokat - mint egyszerre „természetes" és lineáris jellegűeket -, 

addig kategorikusan elutasítja a látvány egészleges megragadására kísérletet tevő 

„madártávlatot"38. 

Mindezek a megkülönböztetések a leírások olvasóra tett hatásának tekintetében nyerik 

el értelmüket, hiszen ez nem a „valóságos" tér vagy tárgy tényleges tulajdonságainak 

katalógusszerű elősorolásán, hanem egyfajta impressziószerű hangulat átadásán kell, hogy 

alapuljon. Nem a valóság „objektív" rögzítése a lényeges tehát, hanem az ehhez kapcsolódó 

benyomások átvitele, mégpedig jól meghatározható céllal. E cél pedig nem a leírásban, mint a 

szövegegészen belül többé-kevésbé körülhatárolható részletben található, hanem ennek a 

narráció egészéhez való kapcsolódásában. Szinnyei a leírásokra vonatkozó elméleti 

fejtegetéseinek végpontja ugyanis éppen egy olyan hatásképlet, amely az egész mű in B 

tekintetében, funkcionális szempontból tárgyalja a deskriptív elemeket . A jó és rossz 

leírásokkal kapcsolatos érvei lényegében mindannyiszor erre a hatásképletre, vagyis a 

leírásoknak a cselekménnyel való közvetlen összefüggésének mikéntjére vezethetők vissza. 

E tekintetben a gyengének ítélt leírások mindig a narráció egyéb részeihez való 

kapcsolódásuk nehézkessége miatt azok. A szövegmodelljük szerint az útikönyvhöz, leltárhoz 

hasonlított deskriptív szakaszok stiláris tekintetben a regény egészével mint irodalmi 

szöveggel, strukturálisan pedig - részletező, s e részleteket mellérendeltségi viszonyaikban 

37 vö. Szinnyei, im., 1915., 65. 
38 vö. Szinnyei, im., 1915., 65-66. 
39 Szinnyei az Abaß A fürdő című fejezetének elemzése kapcsán adja elő a leírások szövegbeli funkcióját leíró 
hatásképletét: "A közvetlen előzmények s a regény alaphangulatának (a távolabbi előzményeknek) ilyetén 
hatásfokozó előkészítése után következik maga a leírás, melynek hatása azután függ a leírás tárgyától vagy 
tartalmától, vagyis attól, hogy mit ábrázol, függ továbbá formájától, vagyis a nyelv kifejező eszközeitől, a 
szavak festő erejétől. /.../ 

Ha képletbe akarnók foglalni a mondottakat, ezt így tehetnők: H- A + c + tf (7/atás = Alaphangulat + 
előzmény + tartalom és /orma szorzata, szorosabb egysége). Ha a leírás új cselekvénysorozatot kezdő fejezet 
vagy rész legelején áll, a közvetlen előzmény hatása elmarad, s így a képlet az lesz: H = A + tf Végül, ha a 
regény legelején van, képlete H = tf Itt magának a leírásnak kell erős hangulatot keltenie." - Szinnyei, im., 
1915., 76. 
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ábrázolni igyekvő jellegükkel40 - annak logikai-időbeli kibomlásával állnak ellentétben, 

ismertető (ismeretterjesztő) karakterük pedig annak fikciós jellegét, és „hangulatiságát" 

opponálja. Megfordítva: mindezek szerint a leírások közül azok ítéltetnek sikeresnek, 

amelyek a cselekménnyel valamiféle közvetlen kapcsolatban állnak, mint a szerkezetében az 

események elbeszélésére emlékeztető sétáló perspektíva; a jellemre utaló arcleírások; az 

általánosságban jónak értékelt - s ahogy arra Szinnyei is utal már-már a cselekményhez 

tartozó - tömegleírások41. 

Jósika leírásainak effajta tipologizálása és értékelése mögött könnyen felismerhetők a 

deskripcióval kapcsolatos, szinte tradicionálisnak nevezhető kifogások és elvárások. Philippe 

Hámon a leírás problémakörét tárgyaló, Du descriptij42 című monográfiájának a jelenséggel 

kapcsolatos retorikai, poétikai és esztétikai vélekedések történetét a XVI. századtól 

kezdődően nyomon követő fejezeteiben a hazai irodalomtörténészek Jósika regényeivel 

kapcsolatos értékítéleteihez módfelett hasonló kifogásokat mutat ki az általa vizsgált -

elsősorban francia nyelvű - anyagból. A szöveg tanúsága szerint a deskripcióval kapcsolatos 

ellenérzések mindannyiszor annak az irodalmi szöveg egységét megbontó jellegén alapulnak. 

A leírás ugyanis több tekintetben is idegen elemként épülhet be az elbeszélő művekbe. 

Lexikai értelemben a deskriptív szakaszok - tárgyuktól függően - gyakran az irodalmi 

nyelvhez képest speciális szakterminusokkal kénytelenek élni, ilyen módon egy attól idegen 

szótár elemeit vezetik be a művészi szövegbe43. Ennél fontosabb - s az említett hazai 

példákhoz közvetlenebbül kapcsolódó - kifogás az, hogy a leírás az elbeszélő művek 

alapvetően időbeli kibomlásához képest akronikus logika szerint építkezik, vagyis elemei 

többé-kevésbé véletlenszerű, kontrollálhatatlan sorrendben követik egymást, s a műegész zárt, 

40 Hites Sándor Jósika Miklós című tanulmányában éppen e részletező, mellérendelő jelleget emeli ki a szerző 
leírásai kapcsán, mint olyat, ami az irodalomtörténeti értékelésekben azok elmarasztalásának alapját képezi. „A 
megjelenítés rendszerint nem emel ki egyetlen elemet, hanem teljességre tör. /.. ./ Bírálói éppen a mellérendelő 
felhalmozást vetették el...". - Hites Sándor, im., 26. 
41 vö. Szinnyei, im., 1915., 78. 
42 Philippe Hámon: Du descriptif, Hachette, Paris, 1993. 
43 Hámon, im., 17. 
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hierarchikus felépítésű struktúráján belül a részek instabil agregátumaként jeleníti meg 

tárgyait44. Hámon gondolatmenete szerint a leírásra a benne rejlő, az irodalmi alkotások 

szerkezetét és célját veszélyeztető potenciálok miatt, hosszú ideig gyanakvással tekintettek az 

elméleti szövegek szerzői. 

Mindebben nem az az igazán figyelmet érdemlő, hogy a Jósika regényeiben található 

leírások értékelése mögött a művek keletkezését jóval megelőző poétikai, esztétikai nézetekre 

bukkanhatunk, hanem, hogy ezek alkalmazása ismét megerősíti a regények általános 

irodalomtörténeti jelentőségének megállapítása és esztétikai értékük megítélése közötti 

ellentmondást. Felhívja a figyelmet arra, hogy a XIX. századi regényirodalom tekintetében 

elsősorban történeti értelemben kitüntetett fontosságú jelenség, az elméleti (poétikai, retorikai, 

esztétikai) diskurzusban tradicionálisan gyanús és potenciálisan veszélyes fogásként 

értelmeződik. 

Érdemes felhívni a figyelmet arra is, hogy a Jósika leírásaira vonatkozó affirmativ 

irodalomtörténeti- és az azokat részben elutasító esztétikai, poétikai értékelések nagyobbrészt 

nem az életmű egészének figyelembe vételével születtek, hanem annak csupán egy - bár 

jelentőségét tekintve minden bizonnyal legfaj súlyosabb - szövegcsoportjára; a történelmi 

regényekre vonatkoznak. Jósika ugyanis irodalomtörténeti szempontból - és a kortársak 

számára is - nem pusztán „a magyar regény atyja", hanem elsősorban a hazai történelmi 

regény megteremtője. (Nem véletlen, hogy az alakjához rendkívül hamar hozzákapcsolt - a 

Regény és regényítészetben némi sejthető álszerénységgel önmaga által is felemlegetett -

antonomasia „a magyar Scott"45.) A kortársak szemében jelentősége - noha általánosságban 

véve az 1850-es évekig többé-kevésbé minden művét kedvezően fogadták - elsősorban mint a 

korban rendkívüli népszerűségnek örvendő műfaj meghonosítójának volt46, s az 

44 Hámon, im., 18. 
45 vö. Jósika Miklós; Regény és regény ítészét, Pest, 1858., 123. 
46 Már legelső műveit érintő, a Figyelmező hasábjain megjelent, Szontagh Gusztáv tollából származó 
kritikasorozat is elsősorban az Abafi, vagyis az első történelmi regény szerzőjeként ünnepli a szerzőt. A műfaj 



irodalomtörténeti hagyományban is nagyjából hasonló kép maradt meg munkásságáról47. E 

képet azonban - többek között - éppen a szerző leírásaival kapcsolatos értékítéletek látszanak 

megcáfolni, hiszen eszerint esztétikai értelemben ezek közül pontosan azok minősülnek 

alacsonyabb rendűnek, amelyek a szigorúan vett történeti elemet képviselik a regényekben. 

Az irodalomtörténeti munkák értékelésében a leírások hierarchiájának csúcsán álló 

táj ábrázolások ugyanis nem ilyenek, hiszen a történeti perspektíva szempontjából a braudeli 

„longue durée"-hez48 - a szinte mozdulatlan történelemhez - tartozó természeti környezetben 

módfelett csekély a változó elemek száma illetve a változás mértéke. (Nem lehet ugyan azt 

állítani, hogy a korabeli történelmi regények szerzői, vagy éppen maga Jósika ne érzékelné és 

érzékeltetné e szféra történetiségét. Az erdélyi vidék változásainak regénybeli konstatálása 

Jósika esetében tetten érhető az olyan - a cselekmény idejében még létező, ám a művek 

keletkezésekor már nem tapasztalható - környezeti elemekre való utalásban, mint például az 

létrehívójának tekintett Walter Scottal való összekapcsolás is megtörténik ekkor. Teljes egyértelműséggel pedig 
Toldy Ferenc mondja ki a kettejük közötti kapcsolatot, amikor 1839-ben mint a „magyar Scottról" beszél az 
erdélyi báróról /vö. Figyelmező, 1839., .316./. 

Önnön figurájának, mint csupán történelmi regényírónak az értelmezése Jósika számára is feltűnik a 
negyvenes években, s igyekszik tágítani írói szerepének határait. Ennek dokumentuma az 1843-ban egy 
ismeretlen barátjához írt, addig megjelent műveit tárgyaló levele, amelyben éppen a kortárs témájú A 
könnyelműek című munkáját állítja „favorit regényének", míg a történelmi tárgyúakról meglehetősen hűvösen 
nyilatkozik. Az Abafit egyenesen leggyengébb műveként jellemzi, amelyet csak a főhős „átalakulásának 
szerencsés eszméje tett kedveltté". / vö. EPhK, 1912., 185. / 

A negyvenes években Jósika érezhetően tágítani kívánja munkáinak körét mind tematikai, mind műfaji 
értelemben, s ennek kapcsán a kritika részéről számos támadás éri. Ennek dokumentuma az Akarat és hajlam 
már idézett előszava, amelyben a Pesti Divatlap ezirányú kritikájára válaszol Jósika. Ugyanerre utal Csatáry 
Ottó: A' magyar irodalom 1845-ik évi termékei című ismertetésének a szerző ekkor megjelent három munkája -
A szív rejtelmei, Akarat és hajlam, Ifjabb Békessy Ferenc kalandjai - közül az utóbbi kapcsán tett megjegyzése: 
„Bármilly kedves jelenet legyen Jósikának utóbb említett humoros regénye, mi azonban őt a' történeti regény-
írás mezején látjuk csak valódi helyén." - Életképek, 1846., 528. 
47 Az irodalomtörténetei jellegű munkák a szerzőnek szinte kizárólag a szabadságharc előtti műveit, s ezeken 
belül is elsősorban a történelmi regényeket tartják említésre méltónak. A „Jósika-korpusz" kronológiai alapú 
megosztottságára, illetve ennek az életmű újraértelmezését gátló jellegére Hites Sándor kéziratban maradt 
tanulmánya hívta fel a közelmúltban a figyelmet, /vö. Hites Sándor, im., 1-9./ Amennyiben e körön kívül eső 
munkák - beszélyek és kortársi témájú, úgynevezett „társadalmi" regények - is említésre kerülnek, úgy ezek 
általában mint a történelmi regényekhez képest esztétikai értéküket tekintve alacsonyabb rendű - általában a 
francia romantika káros befolyását mutató - müvek kerülnek tárgyalásra. így Toldy Ferenc A magyar nemzeti 
irodalom történetében Jósika bukástörténetét a kezdeti sikereket biztosító történelmi regény műfajától, illetve az 
azzal asszociálódó angol regény poétikai modelljétől való eltávolodással hozza összefüggésbe, mondván, hogy 
ennek következményeként „Walter Scott bölcs tanítványa az új francia romantika hatása alatt vész el". /Toldy 
Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története, Szépirodalmi. Bp., 1987., 400./ 
48 vö. Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában /., Akadémiai-Osiris, Bp., 
1996., 15., illetve Jean Leduc Les historiens et le temps című könyvének La problématique de Fernand Braudel 
fejezete /Seuil, Paris, 1999., 21-33./ 
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Abafiban és más regényekben is megemlített bölény. Ez és az ehhez hasonló utalások a 

környezeti változásokra azonban nagyon csekély jelentőségűek, s gyakran nem is 

kimondottan leíró szakaszokban kerülnek említésre.) A táj leírások tehát annak ellenére, hogy 

alkalmasint történelmi események hátteréül szolgálnak, mégsem viselik magukon a 

történetiség bélyegét, hanem a regény szereplői, valamint az író és olvasó szempontjából 

csaknem egyidejűként létező tereket jelenítenek meg. 

A táj leírásokkal szemben a deskripció tartalmi szempontú tipológiája szerint pedig 

éppen azok - vagyis a város-, intérieure-, ruha- és fegyverleírások - részesülnek a legnagyobb 

elmarasztalásban, amelyekben a tárgyi világ leginkább változó elemeinek megjelenítésére 

kerül sor. Ezek a leírások általában két aspektusból kifogásolhatók. 

Egyrészt - mint arról már szó esett - ezek jellemzése gyakran nem irodalmi 

szövegtípusokra (útikönyv, leltár) való utalásokon keresztül történik. Ez az efféle leírásnak a 

regény egyéb részeihez viszonyított stiláris és strukturális diskrepanciáját hangsúlyozó 

értékelés éppen a történelmi regény alapvető műfaji jellegzetessége felett tör pálcát. A 

történelmi regény ugyanis intenciója szerint historiográfiailag hiteles és fiktív elemeket 

vegyítő - ha úgy tetszik hibrid - műfaj49, s az esztétikai értékítélet által kifogásolt 

leírásmódok éppen azok, amelyek a rekonstrukció, a „hiteles" számbavétel attitűdjét, vagyis a 

tulajdonképpeni történeti elemet képviselik a szövegekben. Ezek az általában „száraznak", 

unalmasnak minősített szövegrészek a táj ábrázolások hangsúlyozott szubjektivitásával -

líraiság -, vagy eleve alakítottságával - festőiség - szemben, a múlt tárgyi világának szinte 

49 Keresztury Dezső Móricz Erdély trilógiájáról írott recenziójának történeti bevezetőjében a műfaj alapvető 
problémáinak gyökerét annak XIX. század eleji megalapozásának kettős eredetében látja. „A romantika fedezte 
fel /ti. a történelmet az irodalom számára - S.L.A./, mint a színes kaland hazáját, a nemzeti dicsőség tárházát 
vagy a fájvirág, álmodozó lelkek menedékét. A historizmus, a század egyik legnagyobb szellemi hatalmassága 
adja meg világszemléleti hátterét, s a történeti forráskiadás szállítja mérhetetlen anyagát." A különböző fikciós 
szinten álló elemek összeillesztése - Keresztury szavaival, a két ellenfél egy irányba kényszerítése - olyan 
poétikai problémát jelent, amely a műfaj története során, a történelem és a költészet lényegére irányuló 
kérdésekre adott válaszok változásával folyamatosan újratermelődik. „A feszültségek újra és újra kiéleződnek, s 
erőjátékukban a műfaj sokszor végletesen ellentétes formát ölt." Ennek fényében a kritikus a történelmi regény 
szilárd műfaji meghatározását lényegében lehetetlennek állítja: „A történelmi regény ma is vajúdik, s műfaji 
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tudományos szemléletű, „objektív" rekonstrukciójának igényével jellemezhetők. A Jósika 

leírásainak értékelésére alkalmazott megközelítés tehát éppen a történelmi regény történeti 

vonatkozásainak egy részét kifogásolja. 

Szinnyei leíráselmélete ellentétben áll másfelől a történelmi regény szokványos leíró 

technikáival a perspektívák általa képviselt hierarchizálásának tekintetében is. Ahogy azt már 

említettem a „természetes" nézőpontot tartja a leghatásosabbnak, s vele szemben a térbeli 

egészlegességre törekvő „madártávlatot" az illúziókeltés szempontjából hibásnak értékeli. A 

bizonyos értelemben a „madártávlat" időbeli megfelelőjének tekinthető - s a történelmi 

regényekben gyakran alkalmazott - , az egy adott tárgy leírásakor annak múlt és jelenbeli 

állapotait szembesítő, temporálisan holisztikus leírásformát lényegében egyazon érv, a hatás, 

az illúzió megtörése okán utasítja el50. Noha az illúzió megtörése szempontjából minden 

bizonnyal igaza van Szinnyeinek, mégis érdekes módon ebben az esetben is egy olyan leíró 

technikát kárhoztat, amely konstitutív jelentőségű a történelmi regény műfajának 

szempontjából. Ez ugyanis, mint alapvetően a történelmi töréstapasztalatra épülő műfaj éppen 

ezt a szembesítve rekonstruáló eljárást alkalmazhatja leginkább az általa ábrázolt világ 

idegenségének érzékeltetésére, illetve ennek az idegenségnek az ismert elemek felől történő 

érthetővé és átélhetővé tételére. Az effajta ábrázolásmódot Szinnyei közvetettsége, 

természetellenessége, túl absztrakt volta miatt utasítja el51. 

problémája tán sohasem fog megoldódni." /vö. Keresztury Dezső: Erdély /Móricz Zsigmond regénytrilógiája/, 
in: uő. A szépség haszna, Szépirodalmi, Bp., 1973., 156-175./ 
50 Teszi ezt annak ellenére, hogy a korszak egyik legjelentősebb történelmi regényének, Victor Hugo A párizsi 
Notre-Dame-)&mk egy teljes fejezete (Párizs madártávlatból) képviseli már címében is ezt a technikát. Maga a 
szöveg a francia szerző művében egyébként példáként szolgálhat mind a tér-, mind az időbeli holisztikusság 
tekintetében, hiszen abban nem csak az elbeszélt történet korának (1482) Párizsának építészeti összképét mutatja 
be Hugo, hanem szembesíti olvasóját annak történeti változásaival is. 
51 A holisztikus deskripciót elsősorban Jósika város- és várleírásai kapcsán kifogásolja Szinnyei, s kifejezetten 
olyan módszerként beszél erről, mint ami a történelmi regényírókat általánosan jellemző, ám az olvasó illúzióját 
megtörő, s ezért hibás eljárásnak tekintendő: „a hangulatunkat legtöbb történeti regényíró rossz példáját követve 
elrontja folytonos vonatkozásaival a jelenre; egész várost akar leírni (pl. Kolozsvárt Abafiban vagy 
Gyulafehérvárt Az utolsó Báthoriban) s mivel sokat markol, a leírása ismertetéssé, utikönyvszeríí elsorolássá 
válik". /Szinnyei, im., 1915., 67./ Hasonló okokból tartja regénybe nem illő, művészietlen ábrázolásoknak , a 
madártávlatú tájleírásokat is: „Vannak ismertető, utirajzszerü, száraz leírásai is. Ilyenformák azok is, midőn egy 
nagyobb vidéket mintegy madártávlatból ír le (pl. a Marosvölgyet Jósika Istvánban (IV. 25-8), vagy egész 
Erdélyt Az utolsó Bátoriban (III. 1). Az ilyen leírás, mely sokat markol, keveset szorít, soha se lehet igazán 
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Az eddigiekből reményeim szerint kitűnik, hogy annak ellenére, hogy Jósika Miklóst 

az irodalomtörténet mint történelmi regényírót tartja számon, leírásai közül éppen azokat 

n • 52 
tartja a legkevesebbre, amelyek legszorosabban kötődnek e műfajhoz . 

1. A leírás a korabeli kritikában 

A leírás jelenségéhez való ambivalens viszony jól érzékelhető az 1830-1840-es évek hazai 

kritikáiban is. Noha a korból nem rendelkezünk kimondottan a deskripciót, mint a 

regényszövegek poétikai komponensét tárgyaló hazai elméleti szöveggel, azonban a 

szépprózai művekről született bírálatokban és ismertetésekben rendre felbukkannak olyan erre 

vonatkozó értékelő megjegyzések, amelyek egymással való összevetése által 

körvonalazhatónak tűnik az ezzel kapcsolatban lehetséges vélekedések korabeli terrénuma. 

A következőkben tehát néhány példát citálnék és interpretálnék - a teljesség igénye 

nélkül - a korszak kritikai irodalmából, amelyek - egymástól meglehetősen különböző -

szépprózai szövegek bírálata kapcsán, az ezekben szereplő leírások tekintetében olyan 

releváns perspektívákat villantanak fel, amelyekből - reményeim szerint - rekonstruálhatóak 

a deskripcióval kapcsolatos általános nézetek kontúrjai. 

művészi, mert nem szemlélet az alapja, hanem csak a képzeletnek mozaikmunkája." /Szinnyei, im., 1915., 65-
66./ 
52 Ennek a megállapításnak látszólag ellentmond Zsigmond Ferenc Scott és Jósika című tanulmányanak 
leírásokkal foglalkozó szakasza, amelyben kijelenti, hogy a két író műveiben a leírások bősége „nem csupán a 
szerzők egyéni kedvtelése, hanem főeszköz a regény történeti jellegének biztosítására". Azonban a folytatásból 
hamar kiderül, hogy Zsigmond ezt az állítást ironikusan érti, s lényegében egy a történelemről alkotott téves 
elgondolásból eredő ábrázolástechnikai hibának tekinti. Azt állítja ugyanis, hogy a deskriptív elemek 
eluralkodásának oka Scott és Jósika történelmi regényeiben nem más, mint az, hogy túlzottan komolyan vették 
az emberi jellem és szenvedélyek kortól független, szubsztanciális jellegét, s így természetesen a történetiség 
érzékeltetésének egyetlen terepe a „külsőségek" részletező bemutatása maradt. „Vájjon mi tehát az, ami folyton 
változik s aminek utána lehet járni, hogy milyen volt Oroszlánszívű Richárd, Erzsébet királynő - vagy a Bátori 
fejedelmek idejében? Az öltözet, a fegyverek, bútorzat stb, Ezért van olyan nagy és fontos szerepe minden olyan 
leírásnak, ami a külsőre vonatkozik, amit egy-egy szorgalmas vagy szerencsés régiségkutató felkereshet s 
kalandos történetének megadhatja vele az idő patináját.'' - vö. It, 1913., 135-136. 
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Maga az a tény, hogy a leírás, mint az elbeszélő próza, és ezen belül is különösen a 

regény műfajának elengedhetetlenül fontos összetevője, megkérdőjelezhetetlen alapvetése a 

korszak kritikai diskurzusának. Az időszak kétségkívül legnépszerűbb, s feltétlenül 

példaértékűnek számító szerzőjének, Jósika Miklósnak a szövegei kapcsán közhelyszerű 

megjegyzésnek számít leírásai költői-festői erejének, dicsérete. Különösen igaz ez, az amúgy 

az életmű értékesebb részének tekintett történelmi tárgyú regényekre. E művek lapjain 

Jósikával, mint „helyek' és korok' ügyes festőjével"53 találkozik az olvasó, akinek 

legnagyobb érdeme az általa ábrázolt világ látványszerű megjelenítésében van. „Megérzékítő" 

erejének bizonyítéka Toldy szerint, hogy leíróművészete „maholnap egy ügyes compositor-

festőnek szebbnél szebb motívumokat nyújtand, a legérdekesb hazai rajzolatokhoz"54. 

Legfontosabb nóvuma e leírásoknak tehát a láttató erő, vagyis az, hogy olyan módon tudja 

megjeleníteni az általa ábrázolt világot, amely tökéletesen megfelel egy másik, a vizualitás 

tekintetében adekvátabb művészeti ág igényeinek is. 

A leírások történeti jelentősége méginkább nyilvánvaló az olyan művekről szóló 

kritikákban, amelyekben éppen a külsőségek megjelenítésének hiánya volt feltűnő a bírálók 

számára. így Szontagh Gusztáv - a korabeli recenziókban általában nagyra értékelt - Vajda 

Péter Tárcsái Bende című regényét pontosan azért állítja az angol regényirodalomból - és 

ekkor már Jósika munkáiból is - leszűrhető, magasabb rendű regénymodellel 

összehasonlíthatatlannak, mivel nem alkalmazza kellő mértékben és minőségben a deskripció 

eszközét. A regények célja - érvel Szontagh - ugyanis „nem puszta mulatság, hanem az 

ízlésnek kielégítése, ember- és világismeret terjesztés; 's hogy ezt lehetőleg elérhessék, 's 

rajzaikat a legnagyobb szemlélhetőséggel előadhassák, bevezetőleg a' leíráshoz, mint 

eszközhöz folyamodnak, embert és világot úgy tűntetvén előnkbe, mint azok a valóságban 

53 Figyelmező, 1837., 371. 
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érzékeinknek megjelennek..."55. Ezzel a felsőbbrendűnek elismert regénytípussal szemben a 

Tárcsái Bende elhelyezését egy olyan, a regény műfaján belüli „alsóbb nemben" látja 

célszerűnek, amely „mint a' szín-, és vígjáték character- vagy helyzet-rajzolatokra oszlik -

mely embert és világot nem annyira a' tapasztalás és az érzékek' valódi, mint a' felhevült 

képzelődés és érzemény' idealizált világításában tünteti elő, ember- és világ-ismertetéssel 

nem sokat bíbelődik, hanem érdekes és meglepő, képzelődésünket és érzeményeinket 

megindítva foglalatoskodtató, történetekkel 's helyzetekkel mulattatni ügyekszik, 

előterjesztéseiben nem annyira a' valóságot (realitást), mint a' belső lehetséget tartván szem 

előtt."56 Szontagh Vajda művét illető kritikája azért minősíthető különösen fontos szövegnek, 

mivel rávilágít a leírásnak a korabeli regényelmélet szempontjából való jelentőségére, illetve 

az irodalmi műveken belül neki tulajdonított funkcióra. A továbbiakban ugyanis a kritikus 

kifejti, hogy a Tárcsái Bende a regényekkel szemben érvényesíthető bírálati szempontoknak 

jórészt eleget tesz. A mű ugyan ,,a' regény itt leírt alsóbb neméhez tartozik, azon 

különbséggel azonban, hogy nem csak mulatságra, hanem oktatásra is számíttatott" . 

Megfelel tehát a Szontagh által a műfajtól elvárt nevelő funkciónak. Ezen felül szerkezeti 

tekintetben sem illethető kifogással, hiszen a műben „nincs belső hiba: a' characterek és 

történetek nem szűkölködnek belső lehetségben, nem ellenkeznek az emberi, nemzeti és 

korabeli characterrel, a' szerző, az mindenütt világos, ismeri nemzetét 's a' történetírásban 

járatos..."58. A műnek a regény „alsóbb nemébe" sorolásának oka tehát nem a pszichológiai 

valószerűtlenség, a cselekedetek motiválatlansága, s még csak nem is a különösen fontosnak 

tartott oktató-nevelő funkció betöltetlensége, hanem egyértelműen a valóság leírásokban való 

55 Figyelmező, 1837., 8. 
56 Figyelmező, 1837., 7. 
57 Figyelmező, 1837., 9. 
58 Figyelmező, 1837., 10. 
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megjelenítésének elhanyagolása. A Tárcsái Bendének ugyanis ,,a' regény' elmélete' legújabb 

haladásai szerint vannak külső hiányai. Képei nem bírnak elegendő szemlélhetőséggel."59 

Szontagh megfogalmazása ehelyütt kissé nehezen érthető, hiszen a regények 

különböző poétikai komponenseinek „belső" és „külső" tartozékokként való csoportosítása 

többféle értelmezést tesz lehetővé. Az első, s szövegszerűen talán a leginkább alátámasztható 

értelmezése az oppozíciónak, hogy a kritikus kategóriáiban egyszerűen a cselekmény 

valószerűségének biztosítékát jelentő pszichológiai - s ilyen értelemben „belső" - motiváció 

állítódik szembe a környező világ ábrázolásában érdekelt - „külső" - leírással. így tekintve a 

kijelentés - legalábbis első pillantásra - nem tartalmaz értékítéletet, hiszen nem több, mint a 

modern regény kétféle területének egymástól való elkülönítése. Kétségtelen, hogy Szontagh a 

leírást, mint az elbeszélő próza komponensét modernebb jelenségként tárgyalja, ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a „belső" valószerűséget esztétikai-poétikai tekintetben is alacsonyabb 

rendűnek tartja. Gondolatmenete szerint ugyanis, noha Vajda a leírások számának és 

érzékletességének növelésével jobb regényt írhatott volna, ám a kritikus hangsúlyozza, hogy 

„minden művet önmagából kell magyaráznunk, az író' szándéka, czéljai szerint, nem idegen 

mérték 's fogalmak után"60. így tekintve viszont a tárgyalt mű, mint saját előfeltevései és célja 

szerint kiváló munka jelenik meg. 

A „belső" elemekkel szemben tehát a leírás, mint modern, a korszerűség értelmében 

legmagasabb rendű műfaji variáns (mint arról már szó esett elsősorban az angol regény itt a 

minta) szükséges eleme jelenik meg, amelynek funkciója a szöveg valószerűségének 

növelése, a valóságillúzió fokozása. „A' valódi világ az érzékek' világa: a' képzelődés és 

érzemény, az érzékek' szemlélődésétől elválva, szabad röptét, hevet és eszményi (ideális) bájt 

bírnak ugyan; de képeinek rajzai nem jelenhetnek meg éles határozott formákban, a' rend nem 

az örök természeté, hanem az önkényé, elválva a' tapasztalástól, az érzékek' biztos alapjától, 

59 Figyelmező, 1837., 10. 
60 Figyelmező, 1837., 8. 
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eltűnik a' valódi világ szemünk előtt, 's a' gondolat és képzelődés önkényes léghajózásokra 

fakadt, művészetben, philosophiában 's politicában, melyek ragyogók 's bámulandók 

lehetnek, de bizonyosan egyszersmind valódiságban szűkölködők."61 A leírások jelentősége 

tehát ennek értelmében a valóságnak a műalkotás világába való bevonása volna. Ennek 

funkciója pedig nem egyéb, mint a képzelet és idealizáció kordában tartása. Ennek jelentősége 

Szontagh Figyelmezőbeli kritikáiban megfogalmazott regényelméletében korántsem 

lebecsülendő, hiszen annak alapvető tézise, hogy „az a' legtökéletesebb költészet, melly a' 

leghívebb valódisággal a' legszebb idealizálást párosítja"62. E két elem közül a megfelelő 

erkölcsi hatás elérése érdekében egyik sem kerülhet túlsúlyba, hiszen: „Ha a' költészet 

egyedül a' tapasztalást követi 's a' valódi világ' mindennapiságán felül nem emelkedik, nem 

más prósánál /.../ Ellenben ha a' költészet idealizálásában a' tapasztalást elhagyja, képei élet-

és valódiság nélküliek maradnak..."63. E tekintetben tehát a valóságábrázolásra, és az abban 

mérhetetlenül nagy szerepet játszó leírásra fontos feladat hárul a megfelelő hatás 

előidézésében. Ám amellett, hogy az idézett szövegrész kiemeli a deskriptív elemek 

funkcionális jelentőségét a korabeli regényelmélet tekintetében, érdemes felfigyelni arra is, 

hogy tartalmaz olyan - a későbbiekben részletesebben tárgyalandó - állításokat is, amelyek 

alkalmasak a leírásnak az elbeszélő művek egyéb poétikai komponenseihez viszonyított 

alacsonyabbrendűségének igazolására is. Ilyen a leírás érzéki jellegének hangsúlyozása, 

illetve formájának az eleve adott „természeti rendhez" kapcsolása, hiszen ezek a 

tulajdonságok a művészi alakítás csekélyebb jelentőségére, s ilyen formán az erkölcsi hatás 

bizonytalanabb érvényesülésére utalnak. 

A Tárcsái BendéxöX elmondottakhoz hasonlóan, részben a leírásokkal, vagy legalábbis 

ezek „valóságtartalmával" hozható összefüggésbe a kortárs német szépprózának az angol és 

61 Figyelmező, 1837., 10. 
62 Figyelmező, 1837., 111. 
63 Figyelmező, 1837., 110. - Ehhez módfelett hasonlóan nyilatkozik az erkölcsi hatás tárgyalása során Jósika is 
XL Abafi Toldalékában, /vö. Jósika Miklós: Abafi, Franklin, Bp., é. n., 216-218./ 

30 



francia irodalom hasonló termékeivel való összevetésekor tapasztalható elmarasztaló ítélet is. 

így a Figyelmező - a cikk aláírása szerint - „lelkes" recenzense Theodor Miigge Die 

Vendéerin, illetve Ludwig Tieck Aufruhr in den Cevennen64 című regényei kapcsán 

megállapítja, hogy azok, noha a történelmi regények csoportjába sorolhatók, mégis a műfaj 

Walter Scott és Victor Hugo által képviselt típusától egészen különböző válfajába tartoznak, 

amely nem annyira a múlt (anyagi) valóságának, vagy valamiféle couleure locale 

megjelenítésében, mint inkább a „történelem egyetemes misztériumának" megragadásában, 

illetve ennek lírai, idealizált ábrázolásában érdekeltek. S noha a bíráló valóban lelkesen 

nyilatkozik mindkét általa tárgyalt regényről, azok alapvető karakterjegyeit mégis mint 

egyfajta hiánypótlást kénytelen értékelni: „A' német regény-literaturának az angol 's 

francziához képest minden kétségen kívül káros állása van. /.../ Históriai regényhez hibázik a 

nemzeti alap, az erkölcsileg társaságihoz pedig az életbeli mozgékonyság. A' németnek nincs 

scótországi felvidéke és nincs Faubourg st. Germain-je, neki nincs egyebe, mint lyrai szíve a' 

maga idealismusához és komoly ügyekezete a' művészet felé. Ezeknek kell kipótlani azt ami 

az állományi (substantiell) erőből hibázik."65 Mindezek alapján a művek értelmezési keretét a 

recenzens el is távolítja a történelmi regény műfaji modelljétől, ugyanis Tieck műve 

befejezetlenségének okát abban látja, „hogy nem históriai érdek, hanem mysticismus' 

tanulása vonta őt ezen tárgyhoz"66, míg Mügge írásával nem egyebet, mint „egy befejezett 

epost alkota"67. 

Ezekhez hasonló, részben a környezet leírásának módján alapuló műfaj váltást 

konstatál Tieck Der junge Tischlermeister című novellagyűjteményének kritikusa is. ,,A' tér 

64 Figyelmező, 1837., 185. 
65 uo. 
66 uo. 
67 uo. 
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és alap, mellyen e' novellák kifejlődnek, nem a leganyagibb néha", s ezért azok „a rege 

határába lépnek által"68. 

Az eddig elmondottakból látható, hogy a leírás, mint az elsősorban angol mintákat 

szem előtt tartó modern regény elengedhetetlen alkotóeleme jelenik meg, amelynek 

elmaradása - vagy a valósághűség követelményének való meg nem felelése - a műfaji 

hierarchiában való alászorulással (mint a Tárcsái Bende, illetve általában a német regények 

esetében tapasztalható), vagy a regényhez képest atavisztikus műfaji minták (mint az eposz és 

a rege) felől való értelmezéssel jár. 

A valóság illúziójának minél tökéletesebb felkeltése érdekében a korabeli kritika 

elvárásként kezeli azt is, hogy a leírás tárgya a tapasztalatból vétessen, vagyis a szerző 

közvetlen élményből ismerje az általa ábrázoltakat. Ennek köszönhetően illeti elmarasztaló 

kritikával Szontagh Gusztáv Jósika Zólyomijában Görögország69, valamint ,4 könnyelműekben 

az amerikai erdőségek leírását70, mint olyan elemeket, amelyeket a szerző nem ismerhet 

személyes élményből. A személyes tapasztalat - elsősorban valóban a leírásokat érintő -

elvárása természetszerűleg idézte elő Szontagh elméleti rendszerében a történelmi regény -

mint a műfaji hierarchia csúcsára állítandó műfaj - szükségszerű eljárásai, illetve a regénnyel 

kapcsolatban támasztott általános elvárások közti anomáliát. A közvetlen tapasztalat 

elvárásának ugyanis a történelmi regény eleve képtelen eleget tenni. 

Annak ellenére, hogy a regény és novella leginkább preferált típusaiban kiemelten 

fontos szerepet tulajdonítanak a leírásnak, mégis, a korszak kritikái igen gyakran tartalmaznak 

ezekkel kapcsolatban elmarasztaló ítéleteket. Az Emlényben megjelent Bájvirág című, Jósika 

68 Figyelmező, 1837., 172. 
69 ,,A' költő, mond valahol Goethe, „csak azt adhatja elő, mit tapasztalt." Hol tapasztalás hiányzik, ott a' 
képzelődés egyetlen kútfeje képeinek, 's legyenek azok akármelly fellengők, a' teljes életvalódiság' hiánya 
rajtok mindig érezhető lesz. Abafiban mint Zólyomiban az erdélyi characterek egyről egyig valódi, csontból, 
húsból alkotott, teljes életerőben mozgó alakok; de Görögországot a' szerző tapasztalásból nem ismeri, 's ez 
Rafael és Iréné' máskép dicső rajzain észrevehető," - Figyelmező, 1837., 144. 
70 „Canadát a' szerző öntapasztalásból nem isméri, nem a' gyarmatosokat, a' négereket, indusokat, tengeri 
szélvész alkalmasint soha nem hányta az óceánon; ezen rajzai tehát csak útleírásokból vétethettek 's nem 
lehetnek olly jelesek, mint erdélyi rajzai." - Figyelmező, 1837., 163. 



tollából származó „tündérrege" bírálójaként Vörösmarty Mihály ugyan dicséret formájában, 

de rávilágít a leírás alkalmazásában potenciálisan benne rejlő veszélyekre: „Igen sok ismeret, 

helyes ítélet 's jó ízlés kell ahhoz, hogy valaki olly' pontos, hű, 's körülményes 's még sem 

untató leíró legyen, mint Jósika."71 Mivel a recenzens bírálatában sajnos csak ezt az egyetlen 

axiómaszerű mondatot szánta a leírások értékelésére, így némiképp bizonytalan tartalmának 

pontos értelmezése. Annyi a már idézett kritikák fényében nyilvánvalónak látszik, hogy a 

„sok ismeret" a leírások valósághűségének igényével, pontosabban azzal a követelménnyel áll 

összefüggésben, miszerint a szerzőnek közvetlen tapasztalatból kell ismernie, vagy legalábbis 

szorgos tanulással megismernie tárgyát, hiszen csak ezen az alapon jöhet létre a műben a 

valóság illúzióját felkeltő „pontos, hű 's körülményes" leírás. Ezeknél némiképp 

problematikusabbnak látszik a „helyes ítélet 's jó ízlés" - mint az unalom elkerülésének 

záloga - szövegbeli értelmének magyarázata, hiszen erre nézvést nem ad semmiféle 

útmutatást a recenzens. Ennek értelmezéséhez talán érdemes felidézni néhány újabb szöveget. 

„A5 beszély, mint Jósika minden e' nemű munkái, a' meghivatott mesterkéz bélyegeit 

viseli magán, 's a' regényes szép nyelvet, az érdekes szövedéket, az élénk és festői leírásokat 

megszoktuk már nála is, mint minden igaz hivatású költőnél, másodrendű dolgul tekintetni, 

mellyek csak rámául szolgálnak az általa előadott, valódi 's életből merített képeknek; ez 

<életbőliség>, ezen biztos kézzel teremtett emberek, a' semmiségből felvarázsolt élő jellemek 

azok, kiket a' jeles szerző munkáinak fődíszéül tekintünk."72 Jósika az Őrangyalban 

megjelent A két szomszéd című novellájának bírálatából idézett elismerő megjegyzés 

egyértelműen kimondja, hogy - a nyelv költőisége és a cselekmény mesteri bonyolítása 

mellett - a leírás pusztán alárendelt, keretszerű szerepet játszik a korabeli regény kritikákban 

elsődleges jelentőségűként kezelt karakterábrázolással73 szemben. E megkülönböztetés 

71 Figyelmező, 1837., 6. 
72 Életképek, 1844., 777. 
73 A korszak legfontosabb, bár mint maga a szerző is utal rá, töredékes regényelméleti értekezésében Bajza 
József A regény-költészetről írott munkájában a műfaj meghatározásának legfontosabb eleme a 

33 



jelentősége élesebb fényben rajzolódik ki Jókai első regényéről, a Hétköznapoktól az Irodalmi 

Őrben napvilágot látott bírálatban. A recenzens ebben az esetben éppen a munka leíró részeit 

tartotta figyelemre méltónak, ám korántsem azért, mintha azoknak az egyéb poétikai 

komponensekkel szemben nagyobb jelentőséget tulajdonított volna. Éppen ellenkezőleg, a mű 

egészének sikerületlenségével szemben a deskriptív szakaszokat tartja szinte egyedül 

elfogadhatónak, ugyanis a regény, jellemzése szerint „érdekes mellékcselekményekkel, 's 

élet- és természetképekkel átszőve, mellyek élethűsége 's ismét magas költői szépsége szerzőt 

sokkal jobban dicséri, mint az egész, a' mennyiben az összefüggő művészi egésznek 

tekintetik"74. Abban a tekintetben, hogy a jószerével csak leírásaival büszkélkedhető regény 

általában véve miért is tartható elhibázott alkotásnak, a következő fejtegetés igazíthat el: 

„Megvannak iiju hibái 's öreg érdemei. Hatalmas elemek, megrázó képek, képzetdús, ragyogó 

előadás, erőteljes eredetiség, ollykor valódi nagyszerűség, vegyítve ép, egészséges húmorral; 

de gyarlóbb psychologia, kevesebb műgond az öszeállításban, hajlam a' túlzásra 's torzításra; 

itt-ott nyerseség a' humorban 's nyelveben. Ha a' gazdagerü szerző a' különszerű elemeket 

művészibb gonddal rendezi 's teljesb harmóniába olvasztja, ha nagy gondolatai 's képei 

gazdagságát czélszerűbb gazdálkodással 's helyzetekre és a' mű alkatrészeire több tekintettel 

használja fel, nem fog ugyan még ezúttal olly magasb nemű regényt adni, melly psychologiai 

világot vetvén az emberi cselekedetek legtitkosb rugóira, az életmozgalom legrejtettebb 

indokaira, 's mint Fieldingről mondatott ugy tüntetvén elő az emberi kebel belsejét, mint 

méhek munkálódását látni üvegkas alatt, nem csupán mulattat, kellemesen izgat, 's 

képzelődésünket és érzelmeinket érdekes és meglepő eseményekkel 's helyzetekkel, ragyogó 

leírásokkal foglalatoskodtatja, hanem ízlést 's erkölcsöt is nemesít, 's valódi ember- és 

„charakterfestés". Ez különbözteti meg ugyanis a „valódi regényt" a műfaj esztétikai és erkölcsi tekintetben 
kifogásolható, silány példányainak tömegétől. Mivel a „valódi regénynek", mint Bajza állítja, „nagy, nemes 
czélja van, az emberiség charakterének ábrázolata", ezért az íróktól elvárt legfontosabb tulajdonságokként a 
„charakterfestői tehetség, psychológiai és szívismeret" kerülnek felsorolásra. A későbbiek folyamán a 
korszakban született kritikai, regényelméleti jellegű szövegek tanúsága szerint a Bajza által a regényirodalom 
alapvető értékmérőjeként meghatározott szempontok nem veszítették el primátusukat, /vö. Bajza József munkái 
/sajtó alá rendezte Négyesy László/, Franklin, Bp., é. n., 186-187./ 
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világismeretet terjeszt; - de fog adhatni olly nemű jó 's kerek regényt, melly valódi ember- 's 

világismertetéssel, mihez sok emberismeret, hosszas lélektani tanulmány 's tapasztalás és 

többnyire érettebb kor kívántatik, nem sokat vesződik, hanem mindazon élvezetet nyújtja, 

mellyet élénk képzelődés 's érzelem és ragyogó ecset adni képes, 's magasb becs nélkül van 

ugyan, de mulattat, megragad, érdekel."75 

E két bírálatból kitűnik, hogy, noha a korszak vélekedése szerint a leírás szükséges és 

esztétikai tekintetben is méltányolható része az elbeszélő próza körébe tartozó műveknek, 

ugyanakkor azonban poétikai szempontból alárendelt jelentőségű a narráció egyéb — az 

irodalmi művek céljával szorosabb összefüggést mutató - komponenseihez viszonyítva. Az 

alászorultság egyik oka, hogy a korszak kritikai diskurzusában jól érzékelhető hierarchia 

létezik az egyes műnemek és műfajok művelése, valamint az ezeken belül alkalmazott 

poétikai fogások viszonylatában. Maga a hierarchia az alkotó életkorával, pontosabban az 

ebből adódó élettapasztalat - világ- és emberismeret - mértékével van összefüggésben. Ilyen 

megfontolások alapján állítja párhuzamba Szontagh Gusztáv Kisfaludy Károlyról adott 

pályaképében az egyes műnemeket/műfajokat, illetve a művelésükhöz szükséges 

életkort/tapasztalatot. Az Athenaeum 1839-es évfolyamában megjelent írás Kisfaludy drámai-

és különösen novellaköltészete tekintetében tartja elengedhetetlenül fontos időszaknak a 

szerző életútjának állomásai közül annak sok tapasztalattal járó katonaéveit: „Katonai pályája 

nélkül a mi barátunk lyrai, sőt eposi költő leendett, de drámai- s novella-író nem, vagy nem 

olly hatást gyakorló, millyennek ismerjük."76 Ugyanezért óvja a kellő tapasztalattal nem 

rendelkező fiatalokat attól, hogy e műfajok valamelyikében próbálják ki tehetségüket: 

„drámát pedig, de kivált regényt, ne írjon fiatal ember, mert mindkettőben charactereket és 

74 Irodalmi Őr, 1846., II., 46. 
75 Uo., 45-46. 
76 Athenaeum, 1839., 211. 
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történeteket kell rajzolnia, szükséges tehát, hogy embert és világot tapasztalásból 

ismérjen..."77. 

Ilyenformán a leírás narrációbeli alászorult helyzetének egyik magyarázata az, hogy az 

alkotó szempontjából csak az alacsonyabb rendű képességeket veszi igénybe, amelyek 

csekélyebb életkor és világismeret mellett is megvannak. Annak ellenére ugyanis, hogy, mint 

az Szontagh kritikáiból kiderül, a leírások esetében is elvárt a tapasztalati megalapozás, ez a 

tapasztalat mégsem azonos azzal az ember- és világismerettel, amely a regények és novellák 

pszichológiai valószerűségének, illetve végső soron a művek célját jelentő erkölcsi hatás 

létrejöttének záloga. Míg ugyanis az előbbi tekintetében pusztán az egyedi érzékletek megléte, 

illetve az ezek költői kifejezésére való (nyelvi) képesség szükségeltetik, addig az utóbbit 

éppen az egyedi tapasztalatok absztrakciója, az általános törvényszerűségek felismerése 

alapozza meg. Ilyen módon érthetővé válik Jókai regényének bírálatában a költői leírások és a 

suta pszichológia, a szerző fiatal életkorának vonatkozásában történő szembeállítása. Hasonló 

összefüggés fedezhető fel Théophile Gautier Mademoiselle de Maupin című regényének 

bírálatában. A recenzens - ahogy azt Jókai műve esetében is látható volt - annak ellenére, 

hogy elragadtatással szól a leírásokról, pusztán ezt azonban nem tartja elégségesnek ahhoz, 

hogy igazán sikerültnek minősítse a munkát: „A' könyvnek becse a' leírásokban van; de azok 

nem bitangok, mint a románírósereg' legtöbbjei, kik szegény képzeletökből merítik a' 

színeket; nála élet minden és való. Midőn fáról szól, látjuk miképp remegnek levelei a' 

szellőben; midőn felhőről, látjuk azt lebegni; asszonyi kebelről, látjuk hullámzani: ő teljes 

birtokában van a' leírás' érzékének. Személyei ellenben nem nagy érdekűek. /.../ A' történet 

kellemes bohóságok' árján végig lassan halad; 's vannak itt-ott kevéssé épületes helyek, 

77 uo. - Hasonló eszmefuttatást tartalmaz az Athenaeum 1837-es évfolyamának Sainte-Beuve írása alapján 
közölt cikke Victor Hugo regényeiről /Hugo Victor, a' román-költő, 259-261./. A francia szerző regényei 
egyenetlen minőségének okát a cikk írója abban látja, hogy túlzottan fiatalon kezdett a regényíráshoz, s így korai 
művei inkább lírai alkotások. A szerző itt is az egyes életkorokhoz társítja az azoknak megfelelő műfajokat, s 
kijelenti: „Nem, a' román nem fiatal ember munkája. Teli szíve van az ifjúnak: azért ő szóljon, énekeljen, 
sóhajtson. /.../ A' románra legalkalmasabb időkor, úgy látszik, a' második ifjúság' kora. / . . . / a szenvedélyek 
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mellyek a' rénynek kevesbbé szigorú barátait is bánthatják."78 Gautier munkája tehát, 

akárcsak Jókaié, a leíró szakaszok rendkívüli esztétikai értékeinek ellenére sem minősül 

igazán jó regénynek, mégpedig elsősorban szerkezeti - rendkívül lassú haladás -, illetve 

erkölcsi - érdektelen személyek, illetlen helyek - szempontok miatt. Ezek után nem meglepő, 

hogy a bíráló általános véleményének megfogalmazásakor kijelenti, a fiatal Gautier inkább 

költő - vagyis az irodalom olyan ágának művelője, amelyhez kevesebb tapasztalat, illetve az 

7Q 

alsóbb képességek alkalmazása is elegendő - , „mint különösebb regényíró" . 

Az eddig elmondottakból következik az is, hogy a leírás, az elbeszélő szövegekben 

mint a külsődleges-érzéki elem hordozója, szemben áll a nálánál sokkal fontosabb, az erkölcsi 

hatást megalapozó - elsősorban a karakterek lélektanilag hiteles ábrázolását és motivációjukat 

illető - belső, lényegi elemekkel. Ezért minősül a francia irodalom korabeli stílusa a hazai 

kritikusok jelentős része számára tolerálhatatlannak, hiszen annak lényegét részben helytelen 

erkölcsi irányában - ami jórészt a valószínűtlen jellemek, illetve borzalmas események 

ábrázolásán alapul -, illetve a külsődleges elemek túlsúlyában látják. Jellemző módon az 

Athenaeum 1840-es évfolyamában e tárgyban megjelent Bulwer gondolatmenetét idéző írás 

éppen ezen jegyek alapján ragadja meg - a korabeli francia literaturával szemben - az 

irodalom lényegét. ,,A' mostani franczia literatura egészében véve valami szörnyeteg. /.../ 

Nem azáltal tölti be a' költés legnagyobb feladását, ha történetet ad érdekes eseményekkel 

átszőve, 's külsőségek' és characterek' felszínének leírásával piperézve, 's nem is hímporos 

phraseologia 's mindennapos morál által."80 Az eddig idézettekhez képest ez jóval elutasítóbb 

vélekedés - más elemek mellett - a leírással kapcsolatban is, hiszen míg azok, noha inkább 

puszta keretként, tehát bizonyos értelemben az irodalmi mű egyéb összetevőinél alacsonyabb 

rendűként ítélték meg a jelenséget, mégis, mint szükségesről szóltak róla. A most citált 

lecsitultak, tudomány és ízlés kiképzettek, tűrni és sajnálkozni tanultunk, 's csaknem kikerülhetetlenül itt van az 
ironia is, a' közönbösség' némi vegyületével." /260./ 
78 Figyelmező, 1838., 30. 
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írásban - nyilván a szerzőnek a korabeli francia irodalom stílusával kapcsolatos ellenérzései 

miatt - viszont kimondottan pejoratív megvilágításba kerül a deskripció, mint puszta dísz, 

felesleges pipere. E tekintetben a deskriptív elem, amely nem tartozik az irodalom lényegi 

céljához - nem ezáltal „tölti be a' költés legnagyobb feladását" -, már mint e cél elérését 

veszélyeztető komponens tárgyaltatik. 

Arra nézvést, hogy pontosan miként is veszélyezteti az irodalom felsőbb célját a leírás 

többféle irányból is közelíthetünk. Egyfelől úgy tűnik a korabeli szövegekből, hogy a leírás és 

a narráció egyéb elemei között léteznie kell valamiféle - közelebbről nem igazán 

meghatározott - megfelelő aránynak, amely mintegy kordában tartja a deskriptív elemeket. 

Ennek az arányosságnak a megtartásához szükséges „helyes ítélet" meglétét dicséri minden 

bizonnyal Jósikában A két szomszéd recenzense. Megfordítva: az elbeszélő művek leírásait 

illető vádak többsége éppen a helyes arány elvétését, vagyis a deskriptív szakaszok túlzott 

hosszát illeti. Érdekes módon például Jósika Miklós regényírói értéke mellet fontos érvnek 

tűnik - nem csak a korszak kritikáiban, de minden bizonnyal azokból átvett irodalomtörténeti 

közhelyként is81 hogy noha számos tekintetben, így a tárgyi világ, a külsőségek részletező 

és pontos ábrázolásában is követi a korszak egyik legfontosabb szerzőjének számító Walter 

Scottot, leírásai mégsem olyan hosszadalmasak, mint az példaképének műveiben 

tapasztalható, e tekintetben tehát felülmúlja a külföldi írót, s annak számos követőjét. A 

Figyelmező az Abafi kedvező német fogadtatásáról szóló, Kazinczy Gábor tollából származó 

cikkében ez olvasható: „Lewald' <Europája> így szól felőle: /.../ Jósika nyilvánosan Scott 

Waltert vevé példányul, de több költő ereje van, mint a' híres Scott' utánzói' legnagyobb 

80 Athenaeum, 1840., 289-291. 
81 A később idézendő reformkori kritikák szempontjaihoz hasonlóan néhány irodalomtörténetben is Jósika 
eredetisége, illetve műveinek magasabb művészi értéke melletti érvként bukkan fel az a megállapítás, hogy noha 
leíró technikája tekintetében sokat tanult Walter Scott-tól, a deskriptív elemek mégsem nehezítik el olyan 
mértékben írásait, mint ahogy az az angol szerző regényei esetében tapasztalható. „Eredetisége nemcsak 
témaválasztásainak kötetlensége vagy a reformkori viszonyokban gyökerező eszmék bizonyítják, hanem 
művészi megoldásainak' sajátságai is. A Jósika-regények például sokkal cselekményesebbek, sokkal 
fordulatosabbak, mint az angol mester müvei." !A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig /szerk. Pándi 
Pál/, Akadémiai, Bp., 1965., 505./ 
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részének, kik a kor képét 's a' charactereket rajzoltaknak hiszik, ha csak külsőségeket 

hosszasan, a' legparányibb részletig írnak le; igaz Jósika is soká mulat alárendelt dolgok' 

rajzainál, 's az által itt-ott gátolja merészen gondolt regénye' sebes és szemlélhető 

kifejlődését, de a' mellékmű mégsem lőn nála fő dologgá"82. Hasonlóan nyilatkozik 1839-

ben Toldy Ferenc is a Jósika regény a Der Freimüthige című lapban megjelent bírálatáról 

szóló ismertetésében: ,,a' magyar Scott' első munkáját a' fordító is némi szélességgel vádolja: 

én e szélességet nem találtam olly' tetemesnek, millyen Scotté..."83. Tévedés volna azonban 

azt hinni, hogy a leírások hosszával kapcsolatos kifogások pusztán esztétikai/poétikai 

megfontolásokból - mint amilyen például a regényszerkezet arányosságának veszélyeztetése 

- táplálkoznak, hiszen legalább ilyen mértékben összefüggésbe hozhatók az irodalmi művek 

erkölcsi hatásának elvárásával is. 

A külsőségek túlzottan részletező ábrázolása ugyanis egyrészt, a szövegen belül az 

erkölcsi tartalom hordozására alkalmasabb elemek rovására nyer teret, miáltal kockára teszi 

annak megfelelő hatását. Ilyen értelemben kifogásolja a Figyelmező recenzenseként 

Vörösmarty Mihály Gaal József Badacsonyi Zénójának szerkezetét. A bíráló elsősorban azért 

tartja kevéssé sikerültnek ezt a történelmi elbeszélést, mivel a „változatos külső mellett 

gyakran a' történet' belső élete hibázik /.../ A' lelki állapotok 's viszonyok nincsenek olly 

figyelemmel tartva, mint a külsők, holott azoknál sokkal nagyobb gondot és erőt kívánnak."84 

Másrészt a szöveg és olvasója relációjában azért kifogásolható a túlzott hosszúságú 

deskripció, mivel visszaél ez utóbbi türelmével, vagyis az egyszerűen megunja a szöveg 

olvasását. E meglehetősen naivnak tűnő, s közhelyszerű olvasói tapasztalatra alapuló vádnak a 

jelentősége semmiképpen nem kicsinyelhető le a korszak kontextusában. A XIX. század első 

felében a regény műfaj legitimációja mellett felhozott egyik legerősebb érv ugyanis éppen az, 

hogy tematikai és formai szabadsága, valamint vitán felül álló népszerűsége okán, az irodalmi 

82 Figyelmező, 1838., 601. 
83 Figyelmező, 1839., 316. 
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formák közül ez a legalkalmasabb a hazai literatura felvirágoztatására, s ezen keresztül a 

nemzeti művelődés általános fellendítésére83. Ahhoz azonban, hogy nevelő funkcióját 

betölthesse, mindenképpen kelendőnek kell lennie, ezért módfelett fontos szempont a műfaj 

egyes példányainak megítélése tekintetében az érdekesség, izgalmasság. Mármost a 

hosszadalmas és „unalmas" leírásokban bővelkedő regény mindig magában hordja annak 

kockázatát, hogy olvasatlanul marad86, vagyis nem képes betölteni kulturális és morális 

feladatát. 

Harmadrészt - az előbbiekből is kikövetkeztethetően - a deskriptív elemek túltengése 

magára az alkotóra is rossz fényt vet, hiszen az egy olyan attitűd szimptómájaként 

értelmezhető, amely nincs tekintettel az irodalom magasabb céljaira. így érheti az a vád a 

jórészt deskripciókból álló Nápolyi levelek szerzőjét, hogy hosszúra nyúlt leírásai ugyan hűek 

a valósághoz, de „hívek tán szükségen túl is, a' mennyiben tudniillik a' vándor mindig csak a 

tárgyat, 's nem az olvasót tartja szem előtt, ki inkább egyes képek vagy elmélkedések által 

kívánja gondolatait és érzelmeit fölgerjeszteni:' . 

Mint látható a korabeli kritikai vélekedés a leírásokkal kapcsolatban nem csekély 

ambivalenciát mutat, és strukturális tekintetben módfelett emlékeztet a Jósika leírásaival 

84 Figyelmező, 1837., 5. 
85 A regényirodalom erényeinek felsorolása után Szontagh Gusztáv Figyelmezőbeli kritikasorozatának elméleti 
bevezetőjét e sorokkal zárja: „Annyi jelességei a' regénynek szükségképp rendkívüli terjedelmét eszközlik. 
Nincs a' literatura' egész körében egy ág, melly annyi mívelőt, annyi kedvelőt számítana. Minden író embert 's 
világot illető nézeteit szereti közleni, minden ember mulattatni 's mulatva ember 's világösmerethez jutni óhajt. 
A' regények teszik ez oknál fogva a' valódi divatliteraturát, sőt azok alapítottak nem csak a' tudósokra, hanem 
általában a' mívelt társaságokra nézve európai literaturát; mert a' mit napjainkban Cooper Amerikában, Bulwer 
Angliában ír, az rövid idő alatt Lissabontól Sz. Pétervárig elterjed 's kiváncsilag olvastatik. 

Csalódom-e tehát ha a' regényeknek literaturánkra nézve is nagy fontosságot tulajdonítok? Nem 
képesek-e ezek nemzetünk' azon részét literaturánkhoz édesgetni, melly tudományos munkákat ugy sem forgat 
's eddig literaturánktól idegenkedett? Ez pedig a' nemzetnek fele. Adjunk elébb dámáinknak vagy húsz jó 
regényt; 's azután panaszkodjunk, ha magyar szó nem jön ajkaikra." - Figyelmező, 1837., 11 l- l 12. 
86 Philippe Hámon a leírásban hagyományosan felismert legnagyobb veszélyek egyikeként éppen azt nevezi 
meg, hogy a deskripciónak az elbeszéléssel szembeni „kontrollálhatatlan szabadsága" a befogadói reakciókat is 
megjósolhatatlanokká teszi. A hosszadalmas leírások ugyanis mindig magukban hordozzák annak kockázatát, 
hogy az olvasó egyszerűen elhagyja az unalmasnak ítélt szöveget, vagyis az nem képes betölteni feladatát, /vö. 
Philippe Hámon, im. 17./ Nem véletlen, hogy Scott és Jósika című tanulmányában Zsigmond Ferenc ezt jelöli 
meg az erdélyi báró regényeivel kapcsolatos olvasói alapélményként: „Jósika mai átlagolvasója is arra emlékszik 
főkép vissza, hogy egész lapokat fútott át olvasatlanul, amelyeken vidékek, öltözetek stb. hosszadalmas s végre 
egyhangúvá váló leírása foglalta el a helyet". - It, 1913., 133. 
87 Figyelmező, 1839., 343. 
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kapcsolatos irodalomtörténeti perspektívából megfogalmazott nézetekre. Hiszen, mint azok 

esetében, itt is érzékelhető a leírás történeti jelenségként való affirmativ értékelése, illetve az 

elméleti - esztétikai, poétikai, illetve jelentős mértékben erkölcsi alapú - megítélésben a 

kétely hangja, illetve a korlátozásra való törekvés. 

2. Egy történeti példa 

Jósika Miklós leíró technikájának irodalomtörténeti jelentősége, illetve a deskriptív 

elemeknek a történelmi regény műfaji sajátosságai tekintetében való konstitutív szerepe jól 

észlelhető, amint ezeket a megelőző évtizedek hazai prózairodalmának termékeivel vetjük 

össze. E tekintetben elsősorban talán azt a munkát - Kisfaludy Károly 1825-ben az Aurorában 

napvilágot látott Tihamér című írását - érdemes tüzetesebben szemügyre venni, amelyet 

irodalomtörténet-írásunk, mint a Jósika fellépte előtti legjobb történelmi elbeszélést tart 

számon88. 

Ez a mű legalább két tekintetben tartható jelentősnek a korszak hazai 

prózairodalmában. Egyrészt mivel a historiográfiai hitelesség benne tetten érhető igényével, 

jócskán különbözik a XIX. század első évtizedeinek történelmi tematikájú szépprózai 

termését alapvetően jellemző - általában Kisfaludy Sándor ezidőtájt népszerű várregéinek 

hatásával összefüggésbe hozható - , az elmesélt események, illetve ezek történeti hátterének 

referencialitására nem sok gondot fordító, „regeszerű" elbeszélések tömegétől. Horváth János 

88 Kismonográfiáikban legalábbis így nyilatkoznak a műről Szinnyei Ferenc és Horváth János. „Bármennyi 
gyenge oldala van is ennek a romantikus elbeszélésnek, mégis ez a legjobb történeti novellánk Jósika Miklós 
előtt (1836), s ez megint nagy érdeme Kisfaludynak." /Szinnyei Ferenc: Kisfaludy Károly, Pallas, Bp., 1927., 
33./ „Kétségtelen, hogy Abafng ez a legfigyelemreméltóbb történeti elbeszélésünk. Stílusában a kezdet túlzásai 
már leköszörülődtek s készen van benne az az új, mindig választékos elbeszélő stílus, mely most már szinte 
Petőfi jöveteléig uralmon marad a jobb íróknál..." /Horváth János: Kisfaludy Károly és íróbarátai, Művelt Nép, 
Bp, 1955., 61-61./ 
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ezen az alapon különbözteti meg a művet nem csak a korban más szerzők tollán született 

történeti témájú elbeszélésektől, hanem Kisfaludy e műfajba tartozó két korábbi munkájától -

A vérpohár (1822), A viszontlátás (1823) - is: „Komoly novellája három van: magyar múltban 

- Róbert Károly, Kálmán, Nagy Lajos korában - játszik mind, de történetinek csak az egy 
OQ 

Tihamér mondható." Szinnyei Ferenc, aki szintén az 1836-ig terjedő időszak legjobb 

történeti elbeszélésének mondja a Tihamért, még annak a történelmi regény seotti modelljével 

való kapcsolatának lehetőségét is felveti, kijelentve ugyanakkor, hogy az teljesen hatástalan 

maradt elbeszélő irodalmunk alakulására nézve a következő évtizedben90. Poétikája 

tekintetében tehát, mint egy korát messze megelőző, zárványszerű jelenséget értékeli a művet. 

Másfelől, noha a mű az Aurorában a cím alatt közölt novella megjelöléssel jelent meg, 

mégis, terjedelme s-cselekményének viszonylagos bonyolultsága okán a róla megemlékező 

irodalomtörténészek feltűnően bizonytalanok a műfaji besorolás tekintetében. A szerző 

válogatott müveiből készült 1907-es kiadás vígjátékokat és elbeszéléseket tartalmazó második 

kötetének címében - Vígjátékok. Tihamér. Elbeszélések - a kötetet szerkesztő Heinrich 

Gusztáv az utóbbiaktól elválasztja az általa írt bevezető tanulmányban többször is „kis 

regénynek" nevezett munkát, amelyet azért tekint minden hibája mellet is figyelemre méltó 

alkotásnak, mivel az „a magyar történeti regénynek első szerény hajtása"91. Ehhez hasonlóan 

Szinnyei Ferenc szerint Kisfaludy novellája „valóságos ki regény, melyben hosszabb, 

bonyolultabb történetet mond el Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből" . Hasonlóan 

vélekedik e kérdésben Horváth János is: „Terjedelme és huzamosabb bonyodalma miatt már-

már történelmi regénynek is nevezhető: mindenesetre afelé halad benne."93 A két XX. századi 

89 Horváth, im, 60-61. 
90 vö. Szinnyei, im, 1927, 33. 
91 vö. Heinrich Gusztáv: Bevezetés, in: Kisfaludy Károly munkái, II. kötet, Franklin, Bp , 1907, 22-23. 
92 Szinnyei, im, 1927, 32. 
93 Horváth János, im, 61. 
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irodalomtörténész, a műfaji besorolást illető bizonytalankodásuk ellenére94, végül mégsem 

minősíti történelmi regénynek a Tihamért, mégpedig egyazon okból, Kisfaludy tervezett 

Várna regényére hivatkozva, amelyről a szerző egy 1829-es levelében értesítette Döme 

Károlyt: „egy hisztóriai Románt is kezdek 2 könyvben ezen cím alatt: Várna. Ez új tünemény 

lesz nálunk, s reménylem, hogy kedvelőket nyer"95 Szinnyei ennek vonatkozásában kijelenti, 

hogy csak amennyiben e tervét megvalósította volna, lehetne Kisfaludyt, Jósika szerepét rá 

átruházva, a magyar regényirodalom megalapítójának tekinteni96. Horváth János pedig úgy 

érvel, hogy mivel az 1829-es levélben a történelmi regényt „új tüneménynek" mondja, négy 

évvel korábbi művét Kisfaludy maga sem tarthatta e műfajba tartozónak97. 

Ezzel szemben a XIX. század folyamán többen is a (történelmi) regény műfajába 

T 

sorolták a Tihamért. így értékeli Kölcsey Ferenci833-ban, a Muzarionban még az Abaß, 

vagyis később az irodalomtörténet-írás számára a magyar regényirodalom kezdetét jelző mű 
QO 

megjelenése előtt . Ehhez hasonlóan Toldy Ferenc a Magyar nemzeti irodalom történetében 

két helyen is regénynek nevezi Kisfaludy művét, anélkül azonban, hogy problematizálná e 

műfaji besorolás és a Jósika figurája kapcsán ekkorra már kijelölt korszakhatár között feszülő 

ellentmondást99. 

94 Különösen Horváth János esetében érezhető ez a bizonytalankodás, hiszen annak ellenére, hogy 
monográfiájának a Tihamérröl szóló szakasza elején novellaként meghatározott művet, a későbbiek folyamán 
többször is regénynek nevezi, /vö. Horváth János, im., 63./ 
95 Kisfaludy Károly minden munkái /sajtó alá rendezte Bánóczi József/, Franklin, Bp., 1893., 7. kötet, 411. 
96 Szinnyei, im., 1927., 33. 
97 Horváth János, im. 64. 
98 A Toldy Ferenc által szerkesztett Kisfaludy Károly minden munkái című összkiadásról készült ismertetőjében 
Kölcsey, a Tihamért tartalmazó hetedik kötetről szólva először ugyan novellának minősíti a művet, ám a 
cselekmény összetettsége miatt utóbb mégis „históriai románnak" nevezi: „Tihamér; novella Nagy Lajos 
korából, komoly nemben. Kisfaludynak ily nemű művei közt legkiterjedtebb. A beszéleti tárgy a nápolyi 
háborúval, s a Zács nemzetség történeteivel lévén öszvekapcsolva, históriai románná válik." - Kölcsey Ferenc 
összes művei, Franklin, Bp., 1943., 830. 
99 A 92.§-ban az Auróra köré csoportosuló szerzők műfaji újításainak felsorolásakor a Tihamér, mint „az első 
tisztán költői regény" kerül említésre, míg a Jósika előtti regény- és novellairodalmat bemutató szakaszban a 
szerző víg beszélyeivel szemben, mint „maradandó becsű történeti regényt" értékeli Toldy. /vö. Toldy, im., 
1987., 238., illetve 397./ 
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Az egyetlen olyan írás, amely nem negligálja a műfaji besorolással kapcsolatban 

felmerülő problémákból adódó feszültséget, Benkő László Kisfaludy Károly elbeszélései100 

című tanulmánya, amely meglepő határozottsággal teszi le a voksát a Tihamér regényként 

való besorolása mellett. „A Tihamér (1824) azért is figyelemre méltó, mert benne írónknak 

ismét új tulajdonsága jelentkezik: Kisfaludy itt mint regény- (vagy legalább kisregény) író 

mutatkozik be."101 A továbbiakban pedig felhívja a figyelmet ennek irodalomtörténeti 

következményeire, vagyis az 1836-os korszakhatár áthelyezésének lehetőségére: „Tihamér 

tehát komoly értékű alkotás fogyatékosságai ellenére is. Helyet kér a magyar regényszerű 

elbeszélés, a kisregény történetében. Bátran állíthatjuk az Abafi mellé, időrendben eléje. 

(Érdemes volna alaposan megvizsgálni azt a kérdést, vajon tényleg olyan nagy-e a minőségi 

különbség kettejük közt, hogy azért tizenegy évvel hátrább tegyük regényírásunk kezdetét. 

Vajon Jósika egykori tömjénezésében és hagyományos elismerésében nem játszottak-e túlzó 

109 

szerepet a szubjektív tényezők?)" 

A Tihamér műfaji hovatartozásának és ezen keresztül irodalomtörténeti jelentőségének 

meghatározása körüli bizonytalanság jó kiindulópontnak látszik a történelmi regény -

egyébiránt meglehetősen bizonytalan - műfaji normáinak és határainak vizsgálatához, illetve 

- reményeim szerint - a leírás e tekintetben vett jelentőségének meghatározásához. 

Az mindenesetre kétségtelen, hogy amennyiben a historigráfiai hitelességre törekvést, 

egészen pontosan az elbeszélés eseménytörténeti hátterének a történettudomány adataival 

egybevágó ábrázolását tekintjük a seotti módszer alapvető karakterjegyének, annyiban 

Kisfaludy munkája valóban nem marad el Jósika későbbi regényei mögött. A Tihamér 

szövege ugyanis nemcsak, hogy felhasznál olyan történetírói műveket, mint a magyar 

romantika legkedveltebb történetírójaként jellemezhető Ignaz Aurelius Fessler - Jósika által is 

gyakorta citált - Geschichte von Ungarriykt, vagy az általa ábrázolt korszakra vonatkozó 

100 in: A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve, /szerk,: Lerner Károly/, Szeged, 1958., 3-29. 
101 Benkő, im, 6. 
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legfrissebb tudományos munkát, Teleki József Első Lajos nápolyi hadviselése című, 1823-ban 

szintén az Aurorában megjelent történeti rajzát, hanem gyakran szó szerinti - vagy csaknem 

szó szerinti - átvételeket tartalmaz e művekből. Az elbeszélés cselekménye ilyenformán 

bővelkedik az olyan történelmi szempontból kétségkívül referenciális elemekben, mint a 

hadjárat megkezdésének okai, a fontosabb történelmi személyek neve, a hadjárat útvonala és 

jelentősebb csatái, az első visszavonulás okaként szereplő pestis stb. S noha Kisfaludy -

elsősorban politikatörténeti szempontból - jelentős mértékben egyszerűsíti a forrásaiban 

megjelenő képet, azonban még ez sem jelent számottevő különbséget Jósika szokványos 

eljárásához képest. (E tekintetben érdemes a fiatal Szalay László Abafi kritikájának azon 

mondatára gondolni, amelyben a kritikus éppen a XVI. század végi Erdély vallási 

viszonyainak teljes negligálást rója fel a szerzőnek103.) Ilyen tekintetben tehát valóban nem 

igazolható Kisfaludy és Jósika munkáinak különbsége. Mint ahogy a mennyiségi, terjedelmi 

szempontokra való hivatkozás sem igazán állná meg a helyét, hiszen a Tihamér terjedelmét -

és cselekménye összetettségét - tekintve nem marad alul Jósika általában történelmi 

regényként számontartott Zólyomijával szemben. 

Szembeötlő különbségek tapasztalhatók azonban Jósika regényeinek és a Tihamérnak 

stiláris és poétikai szempontú összevetése esetén. E tekintetben megfigyelhető, hogy a 

történelmi regény műfaji jellegzetességeinek szempontjából konstitutív jelentőségű 

elbeszéléstechnikai fogások, illetve narratív elemek egyszerűen hiányoznak az elbeszélésből. 

Ide tartoznak például a történetileg hiteles, illetve fiktív elemek vegyítésének, 

homogenizálásának, plauzibilis szövegvilágot létrehozó eljárásai, de itt említhető meg a 

deskriptív elemek feltűnően csekély jelentősége is Kisfaludy munkájában. 

Annak ellenére, hogy az elbeszélt események földrajzi tekintetben meglehetősen nagy 

területen játszódnak, a narráció folyamán felbukkanó számos város és vidék pusztán 

102 Benkö, im., 6. 
103 Tudományos Gyűjtemény, 1836., 120. 



megnevezve, az esetek túlnyomó részében minden jelzőtől vagy leíró mozzanattól mentesen 

jelenik meg a szövegben. Jól példázza ezt a novella elején található szakasz, amelyben a 

szerző Nagy Lajos hadjáratának kezdeti sikereit beszéli el: „Az olasz fejedelmek mély 

tisztelettel fogadták Lajos királyt, s azonnal több hatalmas frigyesült vele; csak Imola- s 

Faenzánál akará Romagna gróíja gátolni útját a pápa parancsára, de látván Lajost, igazságát 

fegyverrel védendő eltökéltében, hamar kaput nyitott. így haladott gyorsan a magyar sereg, s 

csak Rimini környékén, gróf Malatesta birtokában állapodék meg rövid nyugalomra."104 Az 

ezekhez hasonló, a cselekmény keretéül szolgáló hadjárat eseményeit tömören közlő, ám az 

annak hátterét képező világ bemutatásával mitsem törődő mondatok viszonylag nagy 

tömegben fordulnak elő az elbeszélés szövegében. Általános jellemzőjük a nagy fokú 

történelmi hitelesség, hiszen a legtöbbjük valójában nem is Kisfaludy tollán született, hanem a 

forrásként használt történetírók műveiből származó meglehetősen szöveghű átvétel105. A 

csaknem pontos citátumoknak az elbeszélés szövegébe építése jelzi a Tihamér szerzőjének 

arra irányuló szándékát, hogy művét a regékhez és az ezekhez hasonló poétikai elvek alapján 

működő prózai elbeszélésekhez képest a nagyobb mértékű történelmi referencialitás irányába 

mozdítsa el, s az ilyen módon valóban a történelmi regény ábrázolástechnikájához látszik 

közeledni. Megjegyzendő azonban, hogy ezek a nagy tömegben előforduló, jelzés nélküli 

idézetek, tekintve, hogy műfajuk és céljuk szerint a regényektől és elbeszélésektől egészen 

különböző szövegekből vétetnek, akadályozzák a plauzibilis szövegvilág kialakulását. A 

Kisfaludy Károly által idézett munkák ugyanis nem érdekeltek abba, hogy a befogadóban az 

olvasott történet valóságosságának illúzióján keresztül feloldják az ábrázolt világ 

idegenségének érzetét, s számára az abba való belehelyezkedés, a belső nézőpont 

104Kisfaludy Károly válogatott művei, Szépirodalmi, Bp, 1983, 699. 
105 Az idézett két mondat, ha nem is teljes egészükben azonos formában, Fesslernél olvasható. Az első estében 
egy roppant hosszú mondat második felét fordítja le némi változtatással - amelynek jelentőségére a 
későbbiekben még röviden visszatérek - Kisfaludy: „...und ward als „der Befreier Italiens" mit Jubel begrüßt; 
nur zu Imola und Fuenza wollte der Graf von Romagna ihm auf papstlichen Befehl den Durchzug verwehren, 
öffnete aber, erschrocken über die entschiedene Sprache des Königs, die Thore". A második mondat zárlata 
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kialakításának lehetőségét kínálják föl. Ennek jelentősége pedig a későbbi történelmi 

regények esetében nem elhanyagolható, sőt bátran állítható, hogy a tudományosan hiteles és 

fiktív elemek összjátékából kiépített, az olvasó által elfogadható és képzelete számára 

birtokba vehető világ megteremtése s műfaj conditio sine qua nonja. Erre utal Jósika Miklós A 

csehek Magyarországban előszavában, ahol a mű egyik céljaként az olvasóban felkeltett azon 

érzést jelöli meg, hogy maga is élt „Mátyás korában", s látta azt „a tróntól a kunyhóig, 

fényében s borzalmaiban"106. Ugyanezt fejtegeti a tárgyalt korszak végén Kemény Gyulai 

Pályáról szóló bírálatában Bánffay általában véve az egész műfaj tekintetében, amikor azt a 

történészi munkák kiegészítőjének állítja, mivel a história a tudomány eszközeivel 

elérhetetlen területeire is képes behatolni. A történelmi regények ugyanis a tudományos 

megközelítésből adódó referenciális, ám pusztán az eseménytörténet kauzális logikája mentén 

feltáruló kép idegenszerűségét képesek a recenzens véleménye szerint - elsősorban a hű 

jellemábrázolásban megmutatott karakterek által - élményszerű közelségbe hozni, sőt a 

cselekedetek pszichológiailag hiteles motivációjával azt egészen újszerű összefüggésben 

láttatni, „mert a' regény föladata bevezetni bennünket az élet azon színkörébe is, mellynek 

küszöbe fölé a hisztoria non plus ultrája van fölírva, 's hol azon néha kicsinyszerű 

drámácskák játszatnak el, mellyhez a' német tudákosság a' világ színpadára kiállított 

bámulatos nagyságú drámákat kötni szégyenlene"107. E funkció ellátására a Kisfaludy által 

citált művek, amelyek noha meglehetős körülményességgel mutatják be tárgyuk politika- és 

hadtörténeti aspektusait, azonban nem terjeszkednek ki az eseménytörténeti mozzanatok 

keretét adó világ érzékletes megjelenítésére, kétségkívül alkalmatlanok. Ilyenformán az 

azokból átvett szakaszok, referencialitásuk okán ugyan erősítik a Tihamér történeti jellegét, 

ugyancsak a Geschichte von Ungarnból való: „Am längsten verweilte er in Rimini...", /vö. Ignaz Aurelius 
Fessler: Geschichte von Ungarn, Brockhaus, Leipzig, 1869., 2. Band, 109./ 
106 Jósika Miklós: A csehek Magyarországban, Az Est lapkiadó Rt. és a Pesti Napló Rt. Kiadása, Bp., é. n., I. 
kötet 14. 
107 Társalkodó, 1847., 40. sz., 153 

47 



más vonatkozásban azonban olyan ábrázolástechnikai hiátusokra hívják fel a figyelmet, 

amelyek gyengítik a mű - mint irodalmi alkotás - értékét. 

A deskriptív mozzanatokat teljesen negligáló, általában a forrásszövegekből származó 

szakaszok mellett ugyan helyet kapnak a novellában olyan részek is, amelyek némileg 

bővebben jellemzik az események környezetét adó tereket, illetve az ábrázolt korhoz tartozó 

tárgyi rekvizitumokat, Kisfaludy azonban ezekben az esetekben is megelégszik egy-egy 

meglehetősen semmitmondó jelzős szerkezettel. így tudja meg az olvasó, hogy Nagy Lajos 

gróf Malatesta házát elhagyva „Volturno kies partjain telepedett meg"108, vagy hogy a 

Johanna zsoldjába szegődött Werner, „gróf Sanseverino szép kastélyában vevé lakását"109. 

Magának az itáliai tájnak az elbeszélésbeli megjelenítése is pusztán néhány nagyon általános, 

a mediterrán vidék jellemzésének tradicionális toposzaira - mint az olaj faligetek, a narancs és 

füge - történő utalásra szorítkozik110. Hasonló egyszerűség figyelhető meg a kor tárgyi 

rekvizitumainak bemutatása esetében is111. 

Ennél bővebb jellemzést csak akkor kap a tér, ha ennek a cselekmény szempontjából 

valamiféle közvetlen funkciója van, ahogy ez Róza fogsága helyszínének leírása esetében 

történik. Ezzel kapcsolatban Kisfaludy az elbeszélés egyéb részeihez képest szokatlan 

körülményességgel közli, hogy a lány rabtartójának, Brigittának a háza „Nápolyban, egy 

tengerparton" áll, s Rózát annale felső emeletén „egy ékes szobába, amelynek ablakjai a 

tengerre szolgáltak"112 zárják el. E leírás olyan információkat közöl az olvasóval, amelyek 

lényegesek lesznek a későbbi események - Róza hollétének felfedezése és a kiszabadítására 

108 Kisfaludy, im., 1983., 713. 
109 Kisfaludy, im., 1983, 734. 
110 Ezt Heinrich Gusztáv erősen kifogásolja a műben, mégpedig azért, mivel Kisfaludynak rendelkezésére 
állottak személyes élmények is az itáliai környezettel kapcsolatban, ám mégsem használta fel azokat. „A novella 
stílje és nyelve is majd színtelen és száraz, majd feszes és erőltetett, és az olasz föld leírása sem igen árulja el, 
hogy a költő oly országot fest, melyet saját élményeiből ismer." - Heinrich Gusztáv, im, 1907.23. 
111 így a novella elején, a rákosi tábor bemutatásában - amelyhez hasonló szcénák Jósika és az őt követő írók 
műveiben hosszas leírásokra adtak alkalmat - , Kisfaludy alig alkalmaz deskriptív elemeket, s ezek is teljesen 
függetlenek az ábrázolt kortól, mint a „tomboló" paripák, „lobogó" zászlók, vagy a „késztő nyers tárogató" 
említése, /vö. Kisfaludy, im, 1983, 699./ 
1I2Kisfaludy, im, 1983, 717. 
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tett kísérlet - tekintetében, ám érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy még ez sem tartalmaz 

semmiféle, a történelmi kor, vagy a hazai közönség számára térbeli távolsága miatt is idegen 

vidék és kultúra jellemzésére szolgáló, s a közvetlen cselekmény tekintetében redundáns 

mozzanatot. Az elbeszélés e leghosszabb leíró szakasza ilyenformán nem igazán mutat 

rokonságot a XIX. század eleji történelmi regények hasonló részeivel, s poétikai funkcióját 

tekintve a deskripciónak az elbeszélő irodalom annál jóval régebbi példányaiban 

megfigyelhető alkalmazási módjára emlékeztet. Homo fabulator című munkájuknak a leírás 

funkciójának történeti változásait tárgyaló szakaszában Jean Molino és Raphael Lafhail-

Molino az ehhez hasonló, a fizikai világnak csak a cselekmény szempontjából közvetlen 

jelentőséggel bíró elemeire koncentráló eljárást a középkor és a reneszánsz időszakának 

elbeszélő műveinek hagyományához kapcsolják, s a XIX. század prózairodalmára már 

> 1 n t 

kevésbé jellemző jelenségnek állítják . Az efféle eljárás különösen távol áll a történelmi 

regényektől, hiszen e műfaj alapvető jellegzetessége, a benne ábrázolt világnak a mindenkori 

olvasóétól való radikális idegensége. A hajdani és saját kort egymástó elválasztó 

töréstapasztalat felmutatása és egyben feloldása pedig nem kis mértékben éppen a fizikai 

világot megjelenítő leírásokra hárul, hiszen ezek az események logikai, intelligibilis, vagyis 

kortól függetlenül kvázi azonos módon értelmezendő kibomlásával szemben, az ilyen módon 

nem hozzáférhető egyediségekre vonatkoznak. A történelmi regény XIX. századi formája 

esetében tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy abban a tér leírása egyben az idő, pontosabban 

a kor specifikumainak megjelenítésében is kardinális jelentőségre tett szert. A tér és a tárgyi 

világ elemeinek ábrázolásai tehát nem evidenciák redundáns leírásaiként épülnek be az e 

műfajba tartozó szövegekbe, hanem az időbeli távolság okán, mint az ismeretlen világ 

113 A szerzőpáros a rövid, s kizárólag a cselekmény megértése tekintetében jelentőséggel bíró részekre kiterjedő 
leíró technikát Boccaccio Dekameron\ábó\ a harmadik nap második novellájának példáján demonstrálják, ám 
általánosan érvényesnek tartják az említett időszakok prózai formájú epikus műveire. „Qu'il s'agisse de 
Vexemplum, du fabliau ou des contes du Décaméron, il n'y a le plus souvent que de brefs détails descriptifs 
appelés par le déroulement du récit. Dans la deuxiéme nouvelle de la troisiéme journée du recueil de Boccace, 
les seuls détails mentionnés concernent l'aménagement d'un palais, les vétements et les circonstances qui 
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idegenségének feloldói, az olvasó számára a valóság illúziójának biztosítói. Ilyen értelemben 

a történetiség érzékeltetésében nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az eseménytörténetileg 

hiteles elemeket fiktív mozzanatokkal vegyítő cselekmény, hiszen míg az logikailag 

formalizálható, vagyis végső soron redukálható olyan mozzanatok sorozatává, amelyek 

értelmezése független a történetiségtől, addig a deskripciókban megjelenített fizikai világot 

éppen az egyediség, egyszeriség, a szigorú korhoz kötöttség jellemzi114. 

A Tihamér esetében, részben a leírások hiánya miatt elvész az ábrázolt világ történeti 

jellege egy másik aspektusból is. Negligálódik ugyanis azoknak a hosszú távú struktúráknak a 

bemutatása, amelyek történeti jelenségek ugyan, ám változásuk ritmusa eltér az 

eseménytörténetétől. A braudeli értelemben vett társadalmi idő ábrázolásáról van szó, 

amelynek elemei a mindenkori valóságban a cselekvés keretét, lehetőségfeltételeit jelentik115. 

Ez a történelmi regény szempontjából azért fontos, mivel az ehhez tartozó elemek jelentik a 

mindenkori jelen konstans összetevőit, vagyis azt a „teret", amelyben a szereplők 

mozgathatók, amely cselekedeteik motivációját és értelmét adja. E tekintetben ugyan a 

leírások tárgyát képező fizikai világ csekélyebb jelentőséggel bír, mint az ábrázolt korszakok 

társadalmi -, politikai-, jogi viszonyainak, vagyis szellemi arculatának bemutatása, azonban a 

társadalmi idő két aspektusa egymástól nem függetlenül szorul háttérbe a novella szövegében. 

Ahogy a kultúra anyagi vonatkozásai, úgy a „korszellem" is alig kerül bemutatásra, 

olyankor is csupán a szerzői szólamhoz tartozó egy-egy mondat, vagy tagmondat formájában. 

permettent de comprendre comment un palefrenier réussit á coucher incognito avec la reine." - Jean Molino -
Raphael Lafhail Molino: Homo fabulator (Théorie et analyse du réci)/, Leméac, Montéal, 2003, 292-293. 
114 Ennek alapján tesz különbséget Roland Barthes a fiktív és a történeti reprezentációs módok között: „La 
résistance du <réel> (sous sa forme écrite, bien entendu) a la structure est trés limitée dans le récit fictif, 
construit par définition sur un model qui, pour les grandes lignes, n'a d'autres contraintes que celles de 
intelligible; mais ce mérne <réel> devient la référence essentielle dans le récit historique, qui est censé rapporter 
<ce qui est réellement passé>: qu'importe alors l'infonctionnalité d'un detail, du moment qu'il dénote <ce qui a 
eu lieu>; le <réel concret> devient la justification süffisante du dire." - Roland Barthes: L 'effet de reel, in: 
Roland Barthes: Oeuvres completes, Paris, Seuil, 1993,, tome 2 , 483. 
115 vö. Jean Leduc, im. Le temps de la conjoncture című fejezete /im, 29-30./ Braudel elmélete alapján született 
korszakmonográfiájában Pierre Chaunu kifejezetten hangsúlyozza a kétféle - vagyis az eseményekhez és a 
társadalom struktúrájához tartozó - időbeliség egymástól elválaszthatatlan voltát: „Az esemény elválaszthatatlan 
a struktúráktól, a struktúrák nem léteznek másként, csak az eseményben." - Pierre Chaunu; A klasszikus Európa, 
Gondolat, Bp, 1971, 18. 
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Míg azonban az előbbi esetében Kisfaludy forrásaihoz alkalmazkodik, pontosabban alig-alig 

lép túl az általa használt történetírói munkák szövegén, addig az utóbbi tekintetében 

erőteljesen redukálja az alapszövegekben kibontakozó képet. Nem állítva, hogy azokban a 

társadalmi idő minden aspektusból részletes ábrázolást nyerne, de mindenesetre Fessler 

hosszan és körülményesen tárgyalja a hadjárat politikai hátterét, szól az elindítását gátló 

magyarországi helyzetről, Nagy Lajos hatalmának bizonyos gyengeségeiről is. Kisfaludy 

mindezektől eltekintve a legközvetlenebb és legfelszínibb okot - a király öccse, András 

meggyilkolása miatt érzett haragját - használja csupán az eseménysor megindulásának 

indoklására, s a továbbiakban szinte kizárólag a hadjárta egyes mozzanatainak bemutatásában 

követi a történetírót. Mivel gyakran vesz át szó szerinti szövegrészeket forrásaiból, ezért a 

novellában néha oda nem illő figurák bukkannak fel. Ilyen a már idézett mondatban Romagna 

grófjának a magyar hadakkal szembeni, pápai parancsra történő ellenállása. A pápa ugyanis a 

Geschichte von Ungarnban közölt történetnek kulcsfigurája, hiszen politikai állásfoglalása 

nagyban befolyásolja annak alakulását, ellenben a novellában való egyszeri felléptetése 

értelmetlen, hiszen az egyébként nem igazán terjeszkedik ki a politikatörténeti közeg 

jellemzésére. Ez utóbbinak az oka nyilvánvalóan az, hogy Kisfaludy, mint a jelen számára 

példa értékű történelmi toposzt kívánja bemutatni a kort. Az ilyen módon való 

értelmezhetőségre már a szöveg első mondatai figyelmeztetik az olvasót: „A hajdankor hős 

vonásin fellengve mulat a buzgó maradék; s a lefolyt idők homályiból 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, egyezség, 

szabadság, szövetkezve törvényes királyi hatalommal addig nem ért fényre emelék 

Magyarországot?"116 A kor az elbeszélő által jellemzőnek állított vonásainak felsorolásában 

egy teljesen egynemű, problémamentes, idealizált múltkép bontakozik ki. Ennek bizonyos 

elemei ugyan bírnak némi referencialitással - ilyen például az „addig el nem ért fény" 

116 Kisfaludy, im., 1983., 698-699. 
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említése, amennyiben az az ország legnagyobb kiterjedésére vonatkozik - , azonban 

többségükben XIX. század eleji értékek anakronisztikus visszavetitései - a polgári hűség, 

szabadság, egyezség - , amelyeknek maguk a forrásszövegek mondanak ellent. A történet 

folyamán aztán a magyar szereplők, az expozícióban megadott jellemzők mentén kerülnek 

bemutatásra, így alapvető tulajdonságuk a hazafiság és hűség117, az elpuhult olaszokkal 

szemben a törvény szigorát képviselik118, s azok kétszínűségével ellentétben egyfajta 

természetes erkölcsiség jellemzi őket119. Királyuk pedig a megbékélés és nemzeti szabadság 

garanciáját jelenti a meghódított területeken120. Mindezek az egész nemzethez szóló erkölcsi 

példázat rangjára emelik az elbeszélést, s ennek tekintetében valóban zavaró lenne, a 

történetíróknál megjelenő, morális tekintetben olykor kétes háttér ábrázolása. Jellemző, hogy 

a számos esetben Fessler „hű fordítójának" bizonyuló Kisfaludy éppen olyan helyeken „érti 

félre" forrását, ahol az rossz fényt vet a magyarokra. Ilyen a már említett, Romagna gróíjának 

megadását említő szakasz, amelyben a szöveghű fordítás csak a kapunyitás okainak megadása 

tekintetében siklik félre, hiszen míg az eredetiben a gróf Lajos határozott szavaitól 

megrettenve - „erschrocken über die entschiedene Sprache des Königs" - , addig az 

elbeszélésben csaknem az igazság belátása okán, méltányosságból - „látván Lajost igazságát 

fegyverrel védendő eltökéltében" - cselekszik a pápai parancs ellenében. Noha csak néhány 

szó megváltoztatásáról beszélhetünk ebben az esetben, ezek mégis jelentőséggel bírnak az 

elbeszélés tekintetében, hiszen míg azok így a magyar uralkodóról kialakított pozitív erkölcsi 

képet erősítik, míg eredeti formájukban azzal ellentétesen, agresszív hódítóként állítják be őt. 

A magyar seregek és királyuk szigorú erkölcsei a novellában természetesen a 

meghódított itáliai területek lakosságát is meggyőzik, s a nápolyiak ünnepelve fogadják őket. 

„A fővárosnak minden újságon kapó lakosi örömzajjal fogadák az érkezőket, s látván a szoros 

117 vö. Kisfaludy, im, 1983, 704, 745, 749. 
118vö. Kisfaludy, im, 1983, 716. 
119 vö. Kisfaludy, im, 1983, 744. 
120vö. Kisfaludy, im, 1983, 710. 



rendet, mely a magyarokat leginkább különzé, szűnve szűnt a rettegés, mely nemrég minden 
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szívet nyugtalaníta." A jelenet azért bír különös jelentőséggel a mű megítélésének 

szempontjából, mivel a Jósika fellépte után született történelmi regényekben éppen az ehhez 

hasonló szcénák azok, amelyeket az írók leginkább kiaknáznak az általuk ábrázolt kor 

gondolkodásmódjának, szellemi arculata összetettségének ábrázolásában. A városi tömeg 

beszélgetései - úgy az Abafibaxi, mint Eötvös és Kemény regényeiben - amellett, hogy széles 

társadalmi tabló bemutatására teremtenek lehetőséget, az adott helyzet poliperspektivikus, a 

valóságosság illúzióját felkeltő megjelenítésére is alkalmasak. Nem állítva, hogy a későbbi 

történelmi regények mentesek volnának a Tihamért jellemző példázatszerűségtől, azt 

mindenesetre nem a háttér egyneműsítésével, ahistorikus toposszá tételével érik el. 

A legnagyobb differenciát Kisfaludy novellája és a Jósikával kezdődő hazai történelmi 

regények között nem az eseménytörténeti hitelesség, hanem az ennek keretét adó társadalmi 

időhöz tartozó elemek ábrázolásának módja jelenti. így annak ellenére, hogy a Tihamér az 

előbbi tekintetében kétségtelenül megközelíti, vagy akár el is éri a XIX. századi történelmi 

regénytől elvárt színvonalat, maga mögé utasítva ezzel a Kisfaludy Sándor regéinek 

poétikájából táplálkozó prózai elbeszélések tömegét, azonban a hosszú távú - a megjelenített 

kor szempontjából konstans - struktúrák ábrázolásában mégis azok szintjén marad. Mivel az 

események referencialitása nem kap támogatást a leírások és a kor szellemi arculatának 

bemutatása felől, vagyis nem épül ki köré olyan világ, amely a valóság illúzióját keltené fel az 

olvasóban, így elbeszéléstechnikáját tekintve Kisfaludy novellája közelebb áll bátyja regéihez, 

mint a regényekhez122. A szöveg kétféle síkja közötti széttartás azért minősíthető jelentősnek 

121 Kisfaludy, im., 1983., 715. 
122 Erre utal a Tihaménöt szólva Wéber Antal, aki a korabeli hazafias költészet termékeihez hasonlítja az 
elbeszélést, éppen azért, mivel annak hiteles eseményei egy a nemzeti erényeket magasztaló, szinte minden 
történeti referenciától mentes, idealizált háttér előtt bomlanak ki. Gondolatmenetének konklúziója pedig az, hogy 
pusztán eseménytörténeti igazolhatósága miatt, a novella nem hozható összefüggésbe a történelmi regény Scott 
által megteremtett műfajával: „Voltaképpen nem is marad más a történeti valóságból, mint a cselekmény kerete, 
de az újabb Walter Scott-féle iskola erényei nélkül, az elmúlt idők jellegzetes atmoszférájának, szokásainak 
aprólékos és mégis meggyőző, költői szépségű ábrázolása nélkül. A régi Olaszország és a régi Magyarország 
fantasztikus díszletként jelenik meg." /Wéber Antal: A magyar regény kezdetei, Akadémiai, Bp., 1959., 79./ 
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prózatörténeti szempontból, mert rávilágít arra, hogy pusztán az eseménytörténeti hitelesítés, 

egyéb narratív elemek - mint az e szempontból nagy jelentőségű leírások - támogatása nélkül 

nem elégséges a történelmi regény műfajába való besoroláshoz, hiszen azok a 

történetmondásban érvényesülő logikai, intelligibilis - vagyis időtől független - jellege nem 

képes létrehozni önmagában a történetiség illúzióját, 

A Tihamér kapcsán érdemes röviden megemlékezni a szöveg egy másik alapvető 

jellegzetességéről is, ami ugyan nem áll közvetlen összefüggésben a leírás problematikájával, 

ám a műfaji besorolás, s így a korabeli történelmi regény poétikájának kérdésével igen. Az 

elbeszélés egyes összetevőinek a referencialitás tekintetében való eltérő kezeléséből adódó 

diskrepanciája mellett a szövegben tetten érhetők egyéb - azoktól nem teljesen független -

„szakadások" is. így nagyfokú stiláris eltérés tapasztalható a regényes cselekményt - vagyis 

Tihamér és Róza történetét - elbeszélő, illetve a történetileg hiteles eseményeket 

meglehetősen száraz modorban előadó, jórészt a forrásokból átvett, adatközlő szakaszok 

között. A történetírói munkákhoz való gyakran szövegszerű ragaszkodás szinte két 

párhuzamosan futó és egymással alig-alig összekapcsolódó történetre szakítja szét a Tihamért. 

Kisfaludynak érezhetően problémát okoz a történelmileg hiteles szereplők - mint Nagy Lajos, 

vagy Apor István - a regényes történetben való mozgatása, és viszont. A valós és fiktív 

figurák mintha nem ugyanazon térben mozognának. Egyetlen kivételként Werner, a 

zsoldosvezér említhető, aki annak ellenére, hogy történelmi figura, fontos és eleven szereplője 

a regényes cselekménynek is. Megjegyzendő azonban, hogy e sikerült alakot Kisfaludy 

gyakorlatilag készen kapja Fesslertől. A zsoldosvezér a Geschichte von Ungarn 

elbeszélésében is kiemelt figura, akit a történetíró számos anekdotikus elbeszélés által, 

meglehetősen irodalmias stílusban jellemez. Ezeket az anekdotákat pedig Kisfaludy szinte 
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változtatás nélkül emeli át saját szövegébe123. Ezt az egy kivételt leszámítva azonban a 

Tihamérban megoldatlan az az ábrázolástechnikai probléma, ami a történelmi regény esetében 

a tudományos hitelesítés és a narráció fiktív elemeinek ezzel való egyeztetésének, vagyis a 

plauzibilis szövegvilág létrehozásának igénye vet fel, s amelyre a későbbiek folyamán - mint 

arról még szó esik - különböző poétikai javaslatok születtek. 

Emellett figyelmet érdemel az a törés is ami az általában vett cselekmény és a 

lélekábrázolás mikéntje között figyelhető meg. E tekintetben már nem is egyszerűen stiláris, 

vagy műfaji, hanem műnembeli eltérések vannak. Maga a lélekábrázolás a történelmi figurák 

esetében szinte teljesen hiányzik, s a fiktív főhős, Tihamér tekintetében is pusztán a tetteiből 

kikövetkeztethető, sablonos - kifogástalan lovagi - erkölcsi portrét kapunk. A legárnyaltabb 

jellemzés ebből az aspektusból a női főszereplő, Róza kapja, azonban nem az elbeszélés 

prózai szövegében, hanem attól elkülönülő versbetétekben. Ezek egy része ugyan illeszkedik 

a narrációba, hiszen valóban elhangzó dalként jelenik meg, azonban arra is akad példa, hogy a 

lírai vers egyszerűen átveszi az elbeszélő próza szerepét124. 

A prózai szövegben a hiteles és fiktív elemek ábrázolása mentén megfigyelhető 

stiláris/műfaji eltérések, illetve a külső cselekmény és a lélekábrázolás közti műnembeli és 

formai szakadások azt mutatják, hogy noha Kisfaludy bizonyos tekintetben érzékeli azokat a 

jegyeket, amik a korabeli történeti tárgyú elbeszélések poétikáját a valódi történelmi 

regényekétől megkülönböztetik, azonban mégsem képes olyan alapvető elbeszéléstechnikai 

fogások érvényesítésére, amelyek szavatolnák az egységes szövegvilág létrejöttét. 

123 Ilyen Fessler művéből átvett anekdotikus betét például Cornetto várának éjszakai ostroma, amikor Apor 
István a kapukon betörő serege elől az álmából felriadó Werner a háztetőn keres menedéket, /vö., Fessler, im. 
118., illetve Kisfaludy, im., 1983., 753./ 
124Ilyen funkciójú a mű utolsó két versbetéte, amelyek közül az első - a Tihamér haláláról értesülő Róza érzéseit 
megjelenítő strófa - esetében az elbeszélő maga hívja fel a figyelmet arra, hogy az érzelmek ábrázolásában 
átadja a szót a lírának: „Belseje képét egy szép elmének ezen soraival festjük: 

Keblét szomorún bezárja, 
Nem szeret semmit, de nem is gyűlölhet; 
Szíve óhajt még, de üres vadonban 
Hal ki nyögése!" 
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Ilyenformán müve, noha fontos lépést jelent a históriai tárgyak szépprózai reprezentációjának 

hazai történetében, mégsem tartható történelmi regénynek. 

3. A leírás Jósika Miklós munkáiban 

A deskripció olyan alapvető jelentőségű összetevője a XIX. századi (történelmi) regényeknek, 

amelynek megléte vagy hiánya - mint az az egykorú kritikai és szépirodalmi szövegek 

példáján igazolható - a műfaji besorolást is meghatározhatja. Noha e poétikai elem nagy 

arányú jelenlétét, mint Jósika munkáinak egyik legfontosabb karakterjegyét általában minden 

irodalomtörténeti munka hangsúlyozza, sőt egyes esetekben, mint Szinnyei Ferenc és 

Zsigmond Ferenc írásaiban, még azok tárgyaik és perspektívájuk szerinti tipologizálására is 

sor kerül, mégsem állítható, hogy különösebben differenciált kép élne a regényekben betöltött 

szerepükről. A továbbiakban elsősorban az irodalomtörténeti szempontból legfontosabbnak 

ítélt mű, az Abafi kapcsán, annak bemutatására tennék kísérletet, hogy a leírások, a tér és a 

tárgyi világ valósághű ábrázolása mellett milyen egyéb, a történelmi regény műfaja 

tekintetében fontos funkciót töltenek be a művek narratív szerkezetében. 

Ugyanilyen szerepű a Wernerre és Rózára egyaránt érvényes, az elbeszélés szövegét záró utolsó versbetét is. /vö. 
Kisfaludy, im., 1983, 757-758./ 
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a. A leírás mint poétikai kulcs 

Első történelmi regényünk, az Abafi egy meglehetősen hosszú leíró szakasszal kezdődik, s 

noha ez, mivel tárgyainak körülményes bemutatása semmiképpen nem áll arányban azok 

narrációbeli jelentőségével - hiszen sem Alvinc „panorámájának" ismerete, sem a „falusi lak" 

szinte az etnográfiai leírás pontosságával rögzített felépítése és berendezése nem nyújt olyan 

információkat, amelyek bármiféle módon hozzájárulnának az események jobb megértéséhez -, 

ilyenformán a részlet értékelésében kézenfekvő és csábító lehetőségnek tetszik, hogy azt -

Walter Scott korabeli követőivel kapcsolatban gyakorta hangoztatott vád alapján125 -, a múlt 

külsőségeinek túlzottan precíz, pusztán dekoratív, az olvasó elbűvölésére szánt, ám a 

cselekmény gördülékeny lefolyását gátló, az elbeszélés organikus egységét megbontó, 

feleslegesen artisztikus elemnek gondolja a befogadó. Amennyiben azonban figyelembe 

vesszük a leíró szakasz regénybeli elhelyezkedését, a deskripció perspektíváját, s a szakasz 

ebből adódó struktúráját, némiképp megváltozik a helyzet. Nem állítva, hogy a szorosabb 

analízisben akár a szakasz részletes leírásának az ábrázolt eseményekre gyakorolt közvetlen 

befolyására, akár arra mint valamiféle metaforikus többletjelentés hordozójára ismernénk rá, 

ám ezen keresztül mégis érzékelhetővé válik annak a regény egésze szempontjából való, nem 

annyira az általában vett narratív struktúrát, mint inkább a szűkebb műfaj, a történelmi regény 

poétikáját erősítő funkciója. 

1 A korábbiakban már utaltam arra, hogy Scott és követői műveiben a történelmi háttér ábrázolásában 
tapasztalható körülményesség már a korabeli kritikákban is megrovó ítélet alapját képezhette. Történeti távlatból 
a már az angol mester műveiben is megmutatkozó „antikváriusi" felfogás felerősödését mutatja ki annak 
utánzóinál műfajtörténeti monográfiájában Heinz-Joachim Müllenbroch. Állítása szerint, míg Scott műveiben a 
fizikai világ részletes ábrázolása még zökkenőmentesen összekapcsolódott az azokban bemutatott történettel, 
vagyis jelentős funkciót töltött be a hiteles és plauzibilis szövegvilág kialakításában, addig utódai munkáiban az 
egyre inkább öncéllá, pusztán dekoratív szerepű, s a regények organikus egységét veszélyeztető elemmé válik, 
/vö. Heinz-Joachim Müllenbroch: Der historische Roman des 19. Jahrhunderts, Carl Winter Universitätsverlag 
Heidelberg, 1980., 41-44./ 
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A szövegrész értelmezésekor semmiképp nem hagyható figyelmen kívül annak 

pozíciója, nevezetesen, hogy mint a regény elején álló szakasz, a fikció egésze szempontjából, 

• 19 (\ • 

mint abba bevezető „keret" funkcionál, ilyenformán feladata nem más, mint hogy lehetővé 

tegye a befogadó számára a mű világának elfogadását, az azzal való azonosulást, illetve az 

azon belüli „belső nézőpont" felvételét. Mint ahogy az sem, hogy ezt a szerepét egy a fikció 

és valóság, referencialitás viszonya tekintetében meglehetősen speciális igényekkel fellépő 

műfaj, a történelmi regény szövegvilágában játssza el. Ez a megkülönböztetés a regény 

műfajának egyéb alfajaitól azért bír különös jelentőséggel, mivel a valószerűség 197 

műfaj specifikus igényei a történelmi regény esetében nem pusztán a pszichológiai, logikai 

hihetőségre, hanem legalább ilyen hangsúlyosan a faktikus igazolhatóságra is vonatkoznak. A 

problémát ebben az esetben pedig éppen az jelenti, hogy míg a valószerűsítés eljárása az 

előbbi értelemben, az esetek nagyobb részében mindenki számára közismert, általános 

vélekedésen alapulhat128, addig a történelmi regény műfaji terrénumának specifikus részét 

képező, a már elmúlt időhöz tartozó, letűnt egyediségek éppen idegenszerűségükkel tüntetnek. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a regényírónak nem pusztán egy valószerűnek tetsző fiktív 

univerzumba, hanem egyúttal az ennek hátterét adó tény világba is be kell vezetnie olvasóját. 

A kettő különbségének jelentősége, s az ábrázolástechnikát befolyásoló volta már a korabeli 

elméletek számára is nyilvánvaló volt. Az erre vonatkozó legjellemzőbb, s talán 

leggyakrabban idézett kijelentés a korszakból Victor Hugo CromweII]ének előszavában 

található. A francia szerző éppen a képzeletnek határokat szabó referancialitás tekintetében 

tesz különbséget a pusztán költői és történelmi eredetű témák ábrázolása között: „szinte isteni 
126 A terminust itt abban az értelemben - vagyis mint a valóság és az ábrázolás világa közti átmenetet biztosító 
poétikai fogást - használom, ahogy azt Borisz Uszpenszkij is teszi A kompozíció poétikája című művében, /vö. 
Borisz Uszpcnszkij: A kompozíció poétikája, Európa, Bp, 1984, 225-243./ 
127 Tzvetan Todorov Poétique de la prose című művében felhívja a figyelmet a valószerű (vraisemblable) és a 
valószerűség (vraisemblance) terminusok többféle, egymástól jelentősen eltérő használati lehetőségeire, a 
szigorú referencialitás igényétől a közvélekedésnek való megfelelésen át a puszta „elhitetésre" való törekvésig. 
Ennek kapcsán utal arra is, hogy a valószerűség követelménye az egyes irodalmi műnemek és műfajok 
tekintetében eltérő módon vetődik fel, vagyis ezek mindegyikével kapcsolatban körvonalazható annak 
műfajspecifikus jelentése, /vö. Tzvetan Todorov: Poétique de la prose, Seuil, Paris, 1971, 94-95./ 
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a művészet célja: ha történelmet ír - feltámasztani; ha költészetet ír - teremteni"129. A már 

meglévő anyag újraélesztésének, egy tárgyi rekvizitumaiban megmaradt város 

megelevenítésének célját tűzi ki maga elé, Pompeji egykori anyagi valóságát archeológusi 

precizitással bemutató regényében Bulwer is: „On visiting those disinterred remains of an 

ancient City, more perhaps than either the delicious breeze or the cloudless sun, the violet 

valleys and orange-groves of the South, attract the traveller to the neighbourrhood of Naples; 

on viewing, still fresh and vivid, the houses, the streets, the temples, the theatres of a place 

existing in the haughtiest age of the Roman empire - it was not unnatural, perhaps, that a 

writer who had before laboured, however unworthily, in the art to revive and create, should 

feel a keen desire to people once more those deserted streets, to repair those graceful ruins, to 

reanimate the bones which were yet spared to his survey; to traverse the gulf of eighteen 

centuries, and to wake to a second existence - the City of the Dead!"130 Az írói tevékenységet 

Hugohoz hasonlóan az „újraélesztés" és „teremtés" művészeteként (art to revive and create) 

meghatározó angol író, jelen, történeti témájú regényének céljaként határozottan az előbbit 

jelöli meg, vagyis azt, hogy áthidalva a tárgyától elválasztó tizenkilenc évszázadot új, 

második életre keltse a halott várost (to traverse the gulf of eigtheen centuries, and to wake to 

a second existence - the City of the Dead). 

Mármost, a történelem regénybeli ábrázolásához kapcsolt korabeli funkció, az egykori 

világ „újraélesztése", nem pusztán azt jelenti, hogy a költői képzelőerő a história tényei által 

korlátok közé szoríttatik, vagyis az ilyen jellegű szövegek az egyéb irodalmi formákhoz 

képest nagyobb fokú referencialitással kell, hogy bírjanak. Az „újraélesztés", amelynek valódi 

értelmét az életszerűvé-, élményszerűvé tétel fogalma ragadja meg leginkább, felvet ugyanis 

egy komoly ábrázolástechnikai problémát. A történelmi fakticitásoknak nem pusztán 

128 Barthes, im., 483. 
129 Victor Hugo válogatott drámái, Európa, Bp., 1962., 659. 
130 Edward Bulwer, Lord Lytton: The Last Days of Pompeii, (Preface to the edition of 1834), Bernhard 
Tauchnitz, Leipzig, 1879., V. 
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önmagukban kell ugyanis igazolhatóknak lenniük, hanem a mű egésze tekintetében is hozzá 

kell járulniuk egy plauzibilis szövegvilág létrehozásához. Más szóval, az olvasó számára 

idegen historiográfiai, archeológiai, esetleg geográfiai egyediségek nem alkothatnak az 

általános valószerűségen alapuló regényes fikciótól elkülönült szövegvilágot, mint az például 

Kisfaludy Tihamérjának esetében látható. A feladat tehát az, hogy miközben megmarad az 
n i 

ábrázolt világ egyedisége , „nem-otthonossága", ugyanakkor biztosíttatik annak mindenkori 

átélhetősége is. Ezt a nem kis részben a leírásokra háruló feladatot végzi el Jósika regényében 

A falusi lak című fejezet felütésében szereplő deskriptív szakasz. 

E részlet tekintetében a legfeltűnőbb vonás a perspektíva két tengelyen való 

mozgatása. E kettő közül kétség kívül a nézőpontnak a leírás tárgyához való térbeli közelítő 

mozgása a szembeötlőbb. Ez a vidék panoramatikus megjelenítésétől, a falu ábrázolásán 

keresztül a fejezet címében megjelölt - az első szcéna közvetlen környezetét adó - „falusi 

lak" minuciózus deskripciójában éri el végpontját. Az egész táj nagyvonalú festményének 

hátterén kibontakozó, egyre apróbb tárgyi részleteket feltáró térábrázolást azonban keresztezi 

egy a térelemek időbeliségét tudatosító perspektivikus „keresőmozgás". Ez utóbbi a térbeli 

nézőponttal többé-kevésbé párhuzamosan haladva tulajdonképpen egyszerre mutatja és oldja 

fel az olvasó számára az ábrázolt tárgyiasságok idegenszerűségét. 

Az expozíció első szakaszának panorámája ugyanis a megjelenített tárgyak 

tekintetében még időtlen nézőpontot képvisel. A látvány itt még jórészt a természeti környezet 

elemeiből épül fel, s mint ilyen, ha nem is időn kívüli, de mindenesetre úgy az ábrázolt múlt, 

mint a jelen számára kvázi konstansként tételeződik, vagyis a mindenkori olvasói 

13'Müllenbroch Scott regényeinek újszerűségét - és egyben a történelmi regény poétikájának differentia 
specificaját - a korábbi, fikciójuk szerint a történelmi múltban játszódó elbeszélésekhez képest elsősorban abban 
látja, hogy míg azok csak valamiféle aktuális mondanivaló megjelenítésére szolgáló exemplumként használják 
azt, vagyis csupán történeti köntösbe bújtatott, ám valójában a jelenre vonatkozó államelméleti vagy erkölcsi 
mondanivalót kifejező „kulcsregényként" értelmezhetők, addig Scott igyekszik műveiben az egyes korokat a 
maguk egyediségében megragadni („die beschriebene Epoche /.../ in ihrer Einzigartigkeit zu erfassen") - H-J. 
Müllenbroch, im, 25. 
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tapasztalattól nem idegen. Erre a jellegre utal az első bekezdésben használt igék következetes 

jelen idejűsége is132. 

A nézőpont térbeli közelítésével azonban már explicitté válik a leírt elemek temporális 

tekintetben változó jellege. Az Alvinc közepén álló fejedelmi kastélyra ugyanis többféle 

időbeli állapotban történik utalás. „A helység közepe táján láthatók ősz falai egy hajdani 

fejedelmi kastélynak, mely történetünk idejében épségben állott. Az épületnek két magas 

szárny áll még, melynek egyikében a kapu nyílik magas boltozat alatt; a más két oldal rom 

jelenben, s csak rakhelyül használtatik. Ennek egyik szögletében mutatják még egy-két 

fennálló falait azon teremnek, melyben Martinusius Györgyöt megölték s kivetették az 

ablakon, hol több ideig temetetlen sorvadtak tagjai."133 Az épület időbeli állapotrajzainak 

keresővonalai, mintha a történet időbeli - ekkor dátummal még meg nem jelölt - elhelyezését 

akarnák elvégezni. A jelenbeli, (megismerhető látvány - a „rom" - , illetve a történet idejét 

megelőző, közismert esemény - Martinuzzi meggyilkolása - között helyezkedik el a kastély 

ép állapotának a regénybeli események idejéhez tartozó képe, mint idegen elem. 

Az időbeli perspektíva óvatos keresőmozgása tehát két olyan momentumot is felszínre 

hoz, ami különösen alkalmas arra, hogy egyszerre éreztesse és oldja fel a megjelenített tér 

idegenszerűségét. A kastély látványának, jelenbeli, már romos állapotában történő ábrázolása 

ugyanis ebben a környezetben nem tartható egyszerűen romantikus toposznak, mivel 

különösen fontos szerepet játszik a regény világának élményszerűvé tételében. A rom 

ugyanis, ahogy azt Moshe Barasch e tárgyban született tanulmányában134 írja egyszerre 

kétféle időbeliséggel bír: „Die Ruine - ob nun in der Natur oder in einer bildlichen 

Darstellung - muß auf zwei verschiedenen Ebenen erfahren werden. Auf der einfachsten und 

132 „A szép Maros völgyében Alvinc a legkiesb falvak egyike Erdélyben. Termékeny szántóföldek simulnak 
alatta, gazdag aratást igérve a szorgalmas fóldmívelőnek; a Maroson túl elevenzöld szőlőhegyek emelkednek, 
melyek alatt regényes fekvésben tűnnek ki a szemben fekvő Borbereknek egyszerű szalmafódelei." -Jósika 
Miklós: Abafi, im., 1. 
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unmittelbaren Ebene ist die Ruine ein tatsächliches, physisch greifbares Zeugnis für die 

Vergangenheit. Was uns in der Gegenwart als Ruine erscheint, war in der Vergangenheit ein 

Gebäude, Teil einer Stadt, ein dingliches, materiales Element im umgreifenden Gefüge einer 

Kultur. Zugleich ist die Ruine aber Zeugnis für etwas anderes. In ihrem verfallenen Zustand 

bezeugt sie eben, daß das Gebäude, die Stadt oder Kultur, der sie entstammt, nun der 

Vergangenheit angehört. Die Ruine ist also ein Zeugnis für das Fortleben der Vergangenheit 

als Vergangenheit in der Welt, in der wir jetzt leben, in der Gegenwart. In diesem Sinn ist die 

ITC 

Ruine ein echtes historisches Denkmal." Ebben az értelemben a történelmi regények 

meglehetősen gyakori romábrázolásai - mint az élményként megragadható múlt 

reprezentánsai -, akár mint a műfaj megelevenítő attitűdjének emblémái is értelmezhetőek. 

Hiszen a „rom", ami a fentiek szerint egyrészt a múlt fizikai megtapasztalhatóságának 

biztosítékát jelenti a mindenkori jelen számára, ugyanakkor felhívja a figyelmet ugyanezen 

múlt idegenségére is. Poétikai értelemben hasonló kettősség jellemzi a történelmi regények 

tárgyukhoz való viszonyát is. Lényegüket tekintve Jósika Miklós romábrázolási nem 

egyszerűen hangulatiságuk, „romántos" jellegük miatt, s nem is valami módfelett egyszerű 

gondolati tartalmat kifejező - a múlandó dicsőséget szemléltető, avagy a nagyszerű múltat az 

elkorcsosult jelennel szembeállító - képi elemként nyernek jelentőséget, mint az Kisfaludy 

Sándor regéiben136, illetve az azok hatására született történeti elbeszélésekben történik, hanem 

134 Moshe Barasch: Die Ruine - ein historisches Emblem, in: Historische Sinnbildung (Problemstellungen, 
Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungstrategien), Klaus E. Müller - Jörn Rüsen (Hg.), Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1997, 519-535. 
135 Barash, im, 520. 
136Ez a funkció leginkább explicit módon talán a Somló az Első éneket megelőző, bevezető strófáiban nyilvánul 
meg, ahol az ihlet forrása éppen a Balaton-felvidéki várromok - „ősink üres" fészkei - kapcsán a nemzet egykori 
dicsőségéről, s az idő hatalmáról folytatott elmélkedés. A romok ezekben az esetekben pusztán mint e 
tartalmakat demonstráló képi jelek nyernek jelentőséget: „Pusztán áll, - az enyészetnek / Szomorító bús jele; / 
Hajdan büszke nemeseknek, - / Most a baglyok lakhelye." /vö. Kisfaludy Sándor: Regék /sajtó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Heinrich Gusztáv/, Franklin, Bp, é. n , 110./ Naplója tanúsága szerint hasonló okokból 
érdeklődött a szerző utazásának elsősorban ausztriai szakaszán látott „romántos" omladékok iránt is. Ezek 
leírásakor Kisfaludy sem a hozzájuk kapcsolódó hiteles történelmi emlékekkel, sem azok részletes képének 
bemutatásával nem foglalkozik, pusztán a látványukhoz kapcsolódó hangulatot, illetve a fantáziaműködést 
beindító hatásukat tartja fontosnak. A legjellemzőbb e tekintetben Unzmarckt leírása, ahol „egy régi várnak 
dőledéke kevélyen láttatik truttzolni az időt puszta magánosságában - hajdan büszke vitézeknek, most varjak', és 
csókáknak lakóhelye. Ha a' hajdani kornak regéiből mellyeket Veit Weber oly eredetien, és szépen ád elő, 
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kifejezetten a műben ábrázolt világ „újraélesztésének" lehetőségét igazoló és annak módszerét 

demonstráló mozzanatként szerepelnek. 

Hasonló jelentőség tulajdonítható Martinuzzi György meggyilkolásának a kastély 

ábrázolásához kapcsolt felidézésének is. A történelmileg jelentős és köztudott esemény 

kapcsán a tér, mint a történések még létező kerete értelmeződik, mégpedig olyanként, amely 

az ezen eseményekhez való legközvetlenebb kapcsolósási lehetőséget biztosítja. A jelenbeli 

emlékezés kiindulópontjaként az épület mint olyan valóságelem jelenik meg, amely mintegy 

felülírva a kronológiát, Aleida Assmann szavaival élve a távoli és közeli „kontaktzónájaként" 

működik. „Die Gedächtnis kennt nicht den behäbigen und unbestechlichen Maßstab 

chronologischer Zeitrechnung: Es kann das Allernächtse in unbestimmte Ferne und das Ferne 

in bedrängende Nähe rücken. Während über das Geschichtsbewußtsein einer Nation die 

chronologisch geordneten Geschichtsbücher Aufschluss geben, findet das Gedächtnis einer 

Nation seinen Niederschlag in der Gedächtnislandschaft seiner Erinnerungsorte. Die 

eigentümliche Verbindung von Nähe und Ferne macht diese zu auratischen Orten, an denen 

man einem unmittelbaren Kontakt mit der Vergangenheit sucht. Die Magie, die den 

Erinnerungsorten zugeschrieben wird, erklärt sich aus ihrem Status als Kontaktzone. Heilige 

Orte, die eine Verbindung zu den Göttern herstellen, gab es in allen Kulturen. Gedenkorte 

kann man als ihre Nachfolge-Institution betrachten; von ihnen erwartet man sich, daß sie 

einen Kontakt mit den Geistern der Vergangebheit herstellen."137 A jelentős eseményekhez, 

illetve egyszerűen csak bizonyos történelmi személyekhez kapcsolódó helyek ilyen módon 

való értelmezésére - vagyis mint ahol a tér feltételezett azonossága megszünteti a kronológiai 

távolságot - számos példával szolgálnak nem fikciós jellegű, mindenekelőtt az utazási 

némelly Scénákat ezen vár-omladékokba helyheztetek, / . . . / és szárnyra kéltt képzelő-erőm eleven színekkel 
rajzolja körülöttem a' történeteket, mellyekből annyi nagy, olly ditső tétemények tündöklenek; nagy érzemények 
támadnak bennem is, és lelkem emelkedik." /Kisfaludy Sándor: Napló és Frantzia Fogságom, in: uő. Szépprózai 
művek /sajtó alá rendezte Debreczeni Attila/, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997., 47./ 
137 Aleida Assmann: Erinnerungsräume (Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses), Beck, 
München, 1999., 337. 
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irodalom körébe tartozó művek is , ám - mint arról a későbbiekben még bővebben szó esik 

- az „emlékhelyként" felfogott tér múlt és jelen közötti kapcsolatteremtő jellegét a XIX. 

század eleji történelmi regény kifejezetten önnön poétikai alapelveinek demonstrálására 

használja fel. A történelmi tudásból ismert események felidézése és az ezek hátterét adó, a 

jelenben is érzékileg megtapasztalható tér leírásának együttese ugyanis kiválóan alkalmas 

arra, hogy áthidalja a műben ábrázolt világot az olvasótól elválasztó időbeli távolságot, s 

feloldja annak idegenszerűségét. 

A térnek, mint múlt és jelen összekapcsolási pontjának, mint az időnek némiképp 

ellenálló, s így a jelenbeli tapasztalás számára az egykori világ közvetlen megragadását 

lehetővé tevő szemléleti keretnek a funkciója a történetileg jelentős tárgyról - a kastélyról -

az Abafibm a továbbiakban átvitetik az első jelenetek terére, a falusi lakra is. A kastélyhoz 

hasonlóan a fejezet címében szereplő „lak" is - a szövegben hangsúlyozottan - kétféle 

időbeliséggel bír. A leírás élén álló mondat ugyanis egyszerre vonatkozik egy olyan hajdani 

architektúrára, amely a múltban köznapi volt, illetve magára a házra, mint egy ilyen már 

felbomlott struktúra jelenbeli, egzotikus, ugyanakkor a közvetlen tapasztalat számára még 

elérhető darabjára: „E szép fekvésű falunak napnyugati végén volt egy alacsony, egyszerű 

falusi lak, milyeneket most is sokhelyt láthatni úton kívüli falukon."139 A múlt 

hétköznapiságának a jelen néprajzi különlegességeiből való rekonstruálásához a nyomozás 

történészi/etnográfusi attitűdje szükséges. A módfelett körülményesen leírt ház így a 

„romhoz" hasonlóan egyszerre tartozik a jelenhez - s mint ilyen a megtapasztalhatóság okán 

közeli illetve mint a múlt hétköznapjaiból kiszakított valóságelem, a hajdani világ 

138Számos korabeli útirajzból citálhatóak volnának a tér efféle „kontaktzónaként" való felfogására utaló 
megjegyzések, most azonban csupán Kisfaludy Sándor már idézett művének az út itáliai szakaszát tárgyaló 
részeire utalnék, amelynek központi élménye az otthon megismert római költőkkel (Catullus, Vergilius) való 
„közvetlen" kapcsolatteremtés. így Verona környékén a költő elbűvölve szemléli ,,a' gyönyörű mezzőket, és 
Lúgosokat, mellyekben a' szerelmes Katull /.../ gyermek korában játszodozott, és lelkét az őtet környülvevő 
szép természettel táplálá". /Kisfaludy Sándor, im., 1997, 60./ Mantova kapcsán pedig a legfontosabb élménye, 
„hogy én a' halhatatlan Virgilnek pásztori dalait kényemre ugyan azon vidékben olvashattam, a' hol Ő azokat írá 
hajdan, ugyan azon helyen érezhettem, a' hol Ő azokat érzé, és éneklé hajdan", /uo. 61./ 
139 Jósika Miklós: Abafi, im, 1. 
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távoliságát, egzotikus jellegét emeli ki. A ház külsejének és az interieure-nek leltárszerűen 

részletező deskripciója, funkcióját tekintve, amellett, hogy az ábrázolt világ valóságosságának 

érzését kelti, illetve, hogy rajta keresztül megnyilvánul a XIX. századi regény ember és 

környezet egymásra hatását, egymást meghatározó voltát hangsúlyozó álláspontja, mint arra 

Jósika is utal a szakasz végén140, fontos szerepet játszik a regényvilág elfogadhatóvá tételében 

is. A mind a „rom", mind a „falusi lak" esetében érzékelhető kettős időbeliség ugyanis - az 

írói tapasztalat igazolása, illetve az olvasói tapasztalás lehetőségének felvillantásaként -, mint 

„bizonyíthatóságra alapozott információk"141 hordozói, a már látott, vagy látható és a csak 

képzelet, vagy tanulás útján rekonstruálható, „ismeretterjesztő" elemek összjátékában, a 

történelmi regény alapját alkotó egyediségek ábrázolásbeli hitelesítését és átélhetőségét teszik 

lehetővé. Az Abafi felütésének ismert és idegen elemek együtteséből megalkotott térleírása, 

ilyen módon úgy végzi el az olvasónak a mű világába való bevezetését, hogy egyben a 

regénytípus speciális valószerűsítési eljárásának modelljét is feltárja. Szinte a regény, mint 

történelmi, regény poétikájának „kulcsát" adva a befogadó „kezébe", felhívja figyelmét arra, 

hogy milyen előfeltevésekkel kell közelítenie a szöveghez, illetve, hogy milyen stratégiát kell 

követnie annak olvasása során. 

b. A fiziognómiai leírás 

Az Abafi szövegének következő jelentősebb térleírása, az események legfontosabb színhelyét 

bemutató Kolozsvár 1594-ben című fejezetben található. E részlet azért bír különösen 

jelentőséggel, mert miközben a város ábrázolását adja, tematizál a leírással kapcsolatban 

140 „Minden középszerűségen alóli, kényelmetlen helyzetére mutatva a ház birtokosának." - uo. 2. 
vö. Radnóti Sándor: Elbeszélés vagy leírás, in: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései, Szeged, 1980., 40. 



felvetődő néhány alapvető elméleti problémát is, mégpedig módfelett precízen tárgyalva az 

irodalmi deskriptio különböző aspektusait. 

A szakasz elején felvázolt nehézségek elsősorban a médium jellegéhez kapcsolódnak, 

mintegy megismételve az ezzel kapcsolatos kérdéseket tárgyaló legjelentősebb elméleti 

szöveg, Lessing Laokoonjának. meglátásait. Ahogy a XVIII, századi német szerző, úgy Jósika 

is a látvány, a tér, illetve a neki megfelelő ábrázolásmód, a festmény egyidejűségének a nyelv 

időben lineárisan kibomló közegébe való tökéletes transzformálhatóságának lehetetlenségére 

világít rá. E tekintetben az alapvető problémát Lessing szerint az jelenti, hogy, noha a látvány 

szem által történő felfogása ugyan időbeli folyamatként megy végbe, amelyen belül 

elkülöníthető az egyes részek és az azok közötti kapcsolatok felismerése, valamint a látottak 

egységes egésszé formálásának stádiuma, azonban e processzus időbelisége szinte 

érzékeihetetlenül csekély. Ennek a nyelv közegébe való átültetése nem csak azért 

problematikus, mivel az olyan időbeli kiterjedést igényel, amely a látvány felfogásához nem 

szükséges képességet, a memóriát is igénybe veszi, hanem mivel a nyelvi közeg egyszerűen 

képtelen követni a látás mechanizmusát. Hiszen, noha megnevezhetőek bármely tárgy elemei, 

s feltárhatóak, jellemezhetőek az ezek közötti összefüggések, azonban a nyelv nem képes a 

harmadik stádiumnak, vagyis a látvány egészeleges megragadásának eleget tenni142. Jósika 

ehhez módfelett hasonlóan értelmezi a részek egységes egésszé formálásának 

ábrázolástechnikai problémáját: „Egy érdekes tájt, agg omladékot vagy csak fatömeget is 

festőileg leírni, nehéz feladat; mennyivel nehezebb egész várost képzetben előteremteni, 

összeszedni, mint gyúltükörbe az egyes színsugárokat, míg azokból kép olvad össze, mely 

igaz is, érdekes is."143 A „szó teljes értelmében kivihetetlen"144 feladattal kapcsolatban 

142 vö. Lessing: Laokoón, in: Gotthold Ephraim Lessing válogatott esztétikai írásai, Gondolat, Bp., 1982., 259-
263. 
l43Jósika Miklós: Abafi, im., 22. 
144 uo. 
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felvetett nehézségek itt, a szakasz elején még elsősorban az ábrázolásmódot, a médiumban 

adott technikai lehetőségeket illetik. 

A tökéletes leírás technikai értelemben vett lehetetlenségének problémáját 

megkerülve, a szerző a továbbiakban - jó retorikai érzékkel - egy a puszta utánzásnál 

magasabbrendűnek állított, ugyanakkor a nyelv lehetőségeinek inkább megfelelő 

ábrázolásmód taglalásába csap át: „...még sokkal nehezebb egy tájnak vagy városnak 

arculatját elővarázsolni, azaz: szavakba önteni azon benyomást, melyet egy helynek minősége 

idéz elő minden oldalú fogalom után"145. A felütésben még inkább az ábrázolásmód 

értelmében szereplő festőiség e szakaszt követően az élet- és élményszerűség, a karakterizáció 

jelentését veszi fel. „Bámuljuk méltán a festőt, ki eredetijének nemcsak vonásait s alakját 

találta el, de képes lelket lehelni képmásaiba vagy táj festéseibe; mert ő holt vászonra eleven 

életet ihlet, szemei szólnak, homloka jelent, ajka mond s egésze igéz, hat, vonz vagy 

visszataszít: szóval festménye néz, lehel, nyilatkozik. De az író is érdemel némi méltánylást, 

ki holt írlapjára életet önt; kinek sorain haladva, képek fejlődnek le, érdekek nyilatkoznak, s 

élet s indulatok állnak elő."146 E nehezebbnek állított út valójában könnyebben járható az író 

számára, hiszen a látvány egészének egy csapásra való összefoglalásának technikai 

értelemben lehetetlen aktusát, a hatás és karakter, az általános benyomás - nem annyira 

érzéki, mint inkább érzelmi és értelmi - költői közvetítésével cseréli fel. Az irodalmi 

térábrázolások esetében a „festőiség" ilyen értelme, mint a genius loci megragadása a XIX. 

század elején147 már megszokott jelenség. E tekintetben nem az egészen pontos 

u u . 
147Jean Molino és Raphael Lafhail-Molino monográfiájuknak az irodalmi deskripció történetével foglalkozó 
szakaszában éppen a természeti környezetre vonatkozó leírások kapcsán feltételezik egy újfajta modell 
felbukkanását a XVIII-XIX. század fordulója táján. Gondolatmentük szerint ennek oka a tájképfestészet korabeli 
fejlődése, ami erőteljes hatást gyakorolt az irodalmi szövegekre. Ezek ugyanis általában nem „valós" tájak 
megjelenítéseiként, jóval inkább az ekphrasis speciális típusaként épültek be a szövegekbe, vagyis nem 
rendezetlen, természetes állapotában lévő, hanem eleve művészileg konstruált tereket jelenítenek meg a 
képzőművészet területéről vett terminológiával. Saját mondanivalóm tekintetében ez azért bír jelentőséggel, 
mivel magyarázatot szolgáltat arra nézvést, hogy a kritika és irodalomtörténet számára Jósika leírásai közül miért 
éppen a tájleírások tűnnek elfogadhatóbbnak. Ezek modelljének nem természeti, hanem képzőművészeti eredete 
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részletábrázolás, hanem a részletek jellemző tulajdonságainak megragadásából előálló 

összbenyomás, hatás, a „lélek" és Jelentés" a fontos. Ebben az értelemben az irodalmi leírás 

érzéki egészlegességre való képtelenségét, egy másfajta, elvontabb teljesség pótolja. 

Az Abafi Kolozsvár-leírása esetében azonban még csak nem is pusztán valamiféle 

önmagáért való hangulat megjelenítéséről van szó, hiszen, mint Jósika kijelenti, ebben a 

városnak „nem annyira külső alakját, mint arculatát, phisiognómiáját Kolozsvárnak e történet 

korában szeretném megismertetni"148. 

E fiziognómiai érdekű leírásnak a mű egésze tekintetében legalábbis két rendkívül 

nagy előnye van. A szerző ugyanis ezzel egyrészt elkerülheti a deskripcióval, illetve a tisztán 

leíró költészettel kapcsolatos azon vádat, amely szerint az nincs tekintettel az irodalom 

magasabb - morális, nevelő - céljára. Jellemző e tekintetben a XIX. század elején megjelent 

Dictionnaire de l'éloeution frangoise Descriptif szócikkének intése a (tisztán) leíró költészet 

művelőihez: „Que si vous voulez parcourir le vaste champ de l'imagination, parlez-nous de 

ses influences: vous aurez des vérités morales et politiques ä faire entendre; vos tableaux en 

feront le développement. Vous aurez décrit pour instruire, et comme Pope, vous n'aurez fait 

qu'animer la raison et colorer la pensée."149 Jósika a város fiziognómiai leírását adva elkerüli 

az „önmagáért való" deskripció csapdáját, mivel az - ahogy az idézett szócikk is javasolja -

morális tartalmakat fejez ki, s eleget tesz a leíró elem „értelmet megelevenítő" és 

„gondolatokat színező" funkciójának. A külső vonásokat mint a belső tulajdonságok 

indikátorait szemlélő fiziognómia ugyanis per definitionem az erkölcsiség feltárásában 

ugyanis azzal a következménnyel jár, hogy azok elsősorban nem a térelemek valós rendjének, hanem a tájhoz 
kapcsolódó érzelmi, morális, intellektuális tartalmakat kifejező „genius loci" ábrázolásai, ahogy azt a szerzők a 
deskripció alkalmazásának tekintetében a korban példaértékűnek számító Chateaubriand Lettre sur l'art du 
dessin dans les pays ages című írására hivatkozva állítják: „Le pay sage est en mérne temps associé á des 
impressions et á des états d'äme: <Le paysage a sa partié morale et intellectuelle comme le portrait; il faut qu'il 
parle aussi, et qu'á travers l'exécution matérielle on éprouve ou les réveries ou les sentiments que font naítre les 
différents sites.>" /Jean Molino - Raphael Lafhial-Molino, ím. 295./ A tájleírás így a portréhoz hasonlóan, mint 
a regény erkölcsi céljával szoros kapcsolatban lévő. s így az egyéb deskriptív részekhez képest a szöveg 
struktúrájába kétségkívül szervesebben beépülő elem értelmezhető. 
148 Jósika Miklós: Abafi, im., 22. 
149 Dictionnaire de l'éloeution frangoise, Delalain fils, Paris, 1802., 429-430. 
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érdekelt eljárásként értelmezhető. Nem meglepő tehát, hogy Jósika is éppen ilyen 

perspektívából adja meg városleírásának célját: „Valóságos fogalma tehát ezen érdekes 

magyar városka arcáról csak annak lehet, ki számtalan szeretetreméltó családját ismeri 

jelenben, vagy ismerte e történet korában; s ennek Kolozsvár mint csinos, vidám, egészen 

magyar szellemű város, a magyar szívesség s egyenesség, a mívelt társalkodás lakhelye, 

bizonyosan tetszeni fog, s hasonló leend oly ember arcához, ki mellett egyelőre kis részvéttel 

megyünk el, kivel másodszor szóba állunk, kit harmadszor keresünk, végre nehezen, igen-

igen nehezen válunk el tőle."150 Az ilyen módon perszonifikált város fiziognomikus analízise 

legitimálja a külsőségek részletes ábrázolását, amelyek annak ellenére, hogy 

hosszadalmasságuk, körülményességük miatt az elbeszélés tempóját lassító - Gérard Genette 

terminusával élve - „narratív szünetként"151 jelennek meg a regény szövetében, mégis, az 

általuk hordozott erkölcsi jelentés okán jól illenek a mű felsőbb, morális-nevelő céljához. 

Másfelől a fiziognómiai leírás jól illeszkedik a történelmi regény műfajának speciális 

plauzibilitás igényéhez is. A regény felütésének ismert és idegen elemeket szembesítő 

leírásmódjához hasonlóan, ebben az esetben is az idegenszerűnek az otthonoson keresztüli 

felfoghatóságát elősegítő eljárásról van szó ugyanis. Hiszen a fiziognómia eljárásának lényege 

éppen az egyediségek, konkrétumok általános szabályszerűségek alá való szubszumálása, 

mégpedig olyan módon, hogy egyediségüket meg nem szűntetve ugyan - hiszen éppen ezek 

jelentik annak „premisszáit" - belőlük általános következtetés levonására ad lehetőséget. 

Ilyen elvek alapján legitimálódnak a szövegben felbukkanó, Kolozsvár általános jellemzését 

különböző részletek bemutatásával elmélyítő további leíró szakaszok is. Ezek közül a 

leginkább figyelemre méltó a város arculatának egyetlen olyan szegmensére vonatkozó 

deskripció, amely az általános karaktertől eltérő, „deviáns" elemet jelenít meg. Az azonos 

című fejezetben bemutatásra kerülő Rása-házról van szó, amely a regénybeli Kolozsvár 

150 Jósika Miklós: Abafi, im, 23. 
I51Gérard Genette: Az elbeszélő diszkurzus, in: Az irodalom elméletei I., Jelenekor-JPTE, Pécs, 1996, 61-98. 



legrészletesebben leírt épülete. Az építmény bemutatásának körülményességét ebben az 

esetben éppen az architektúra egészével ellenkező karaktere indokolja. Mint a város 

egészének fiziognómiai leírásában, a külső jellegzetességek itt is bizonyos erkölcsi tartalmak 

szimptómáiként értelmezhetőek. Ahogy a ház fizikai megjelenésével kilóg Kolozsvár 

építészeti összképéből, úgy felépítésének okai is ellenkeznek a város általános 

architektúrájának hátterében feltáruló morális jelleggel. Mint a szövegből kiderül, a házat 

„birtokosa, Bogner Imre, gazdag kereskedő, /.../ egyedül szeszélyének kielégítésére 

építtette"152. S noha a szerző szavai szerint „a különcöktől, bárminő nevetségesek legyenek, 

1 r - j 

némi érdeket nem lehet megtagadni" , maga a szeszély, mégis mint „erkölcsi balgaság" 

értelmeződik a szövegben. A továbbiakban a felütésben az összképtől való különbözősége 

okán még mulatságos és üdítő színfoltként megjelenő épület külső képe mögött egyre 

erőteljesebben bomlik ki az az erkölcsi deviancia, amire a ház fizikai valójában utal. A 

regénybeli funkcióját tekintve a Rása-ház ugyanis a gonosz tanácsadó, Carigli lakhelye, 

illetve az a hely, ahonnan Bátori Zsigmond végignézi, Bucella pedig levezényli az erdélyi 

főurak kivégzését. Ez a megoldás a város fiziognómiai leírása tekintetében igen következetes, 

hiszen az általános fizikai és erkölcsi karaktertől való eltérése miatt Kolozsvárnak ez az 

egyetlen téreleme, amelyhez a váratlan gonosztett egyáltalán köthető. Az épület részletekbe 

menő leírása tehát ebben az esetben közvetlen összefüggést mutat a cselekménnyel, hiszen a 

tér jellemzése - a fiziognómia elveinek megfelelően - következtetni enged a benne 

végbemenő események várható jellegére, lehetőséget teremt a cselekménymenet olyan 

irányba terelésére, ami - amennyiben komolyan vesszük a térleírás fiziognómiai módszerét -

az architektúra egyéb elemeiből egyszerűen nem következhetne. 

Végül a fiziognómiai elemzés célja, vagyis a pszichológiai karakter felderítése, 

eredményét tekintve általános érvényű, vagyis kortól független jellemzést ad. Ilyen módon az 

152 Jósika Miklós: Abafi, im, 36. 
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elemeiben idegen város karakterképe végeredményben egybeesik Kolozsvár jelenbeli 

jellegével: „Kolozsvárnak arca, valamint most, úgy akkor is hasonló volt azon neméhez az 

emberi arcoknak, melyek általános benyomással nem bírnak s melyeknek érdekük a közelítő 

önségéből fejlik ki..."154. A város karakterének az emberi arc fiziognómiájával való 

összehasonlítása azért mondható szerencsés megoldásnak az Abaßhan, mivel ez egy - már a 

történelmi regény történetének korai szakaszában is felvetődő, s ekkorra már megoldottnak 

tekintett - ábrázolástechnikai problémával hozza összefüggésbe az architektúra leírását. Már 

Walter Scott műveivel kapcsolatban is felmerül ugyanis a kérdés, hogy miként lehetséges az 

író számára hajdani, tehát tapasztalatból nem ismert korokban élt személyek jellemének 

ábrázolása. A választ Scott Ivanhoe című regényének előszavában arra a meggyőződésre 

alapozva adja meg, hogy az emberi jellem alapvonásai történeti értelemben szubsztanciálisnak 

tekinthetők, vagyis az író saját jelene tapasztalatainak alapján képes rekonstruálni bármely 

más korszak embereinek erkölcsi karakterét155. Ez az elgondolás a magyar kritikai 

diskurzusba is átkerült, s Szontagh Gusztáv erre építi Figyelmezőbeli kritikasorozatában 

Jósika történelmi regényeinek tapasztalati megalapozottságát igazoló legfontosabb érvét156. 

Amennyiben pedig az egyén pszichológiai vonásai mint szubsztanciális elemek a kortól 

függetlenül hozzáférhetőek a mindenkori tapasztalat számára, úgy a hasonló elvek alapján 

működő fiziognómiai leírásban megjelenő architektúra is elveszti radikális idegenségét, s 

könnyen átélhetővé kell hogy váljon a befogadó számára. 

A fiziognómiai leírás tehát némiképp hasonló funkcióval bír, mint a tárgyi világ 

elemeinek időbeli állapotait szembesítő rekonstrukció, azzal a különbséggel azonban, hogy 

míg ott az idegenség feloldása elsősorban fizikai bizonyítékokon nyugszik, ebben az esetben 

az, egy a benne megfogalmazott tételek igazságát időtlennek állító tudományos, elméleti 

konstrukción alapul. Kétségtelen előnyük továbbá a fiziognómiai szempontú leírásoknak, 

154 Jósika Miklós: Abaß, im., 22. 
155 vö. Walter Scott: Ivanhoe, Európa, Bp., 1993. /Bart István fordítása/, 28. 
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hogy mintájukhoz, az arcleírásokhoz hasonlóan képesek a tárgyi világ ábrázolása és a mű 

cselekménye, valamint annak erkölcsi célja között közvetlen kapcsolatot kialakítani. 

c. A tájleírás lehetőségei 

A tájleírások a történelmi regényekben, mint az ábrázolt események hátterének 

megjelenítései, a fizikai világ emberalkotta összetevőihez - architektúra., ruházat, fegyver stb. 

- képest eltérő státuszban állnak. Maga a természeti környezet időbelisége, a történeti 

változásoknak kitett jellege ugyan számos esetben tematizálódik, különösen a nagy időbeli 

distanciával dolgozó regényekben. Ilyen jellegűek Walter Scott Ivanhoe-]énak a középkori 

Anglia erdőségeinek eltűnését említő nyitómondatai, amelyek a radikális idegenség érzetét 

keltik az olvasóban157. A táj történeti változásainak érzékeltetésére Jósika regényei is 

szolgálnak néhány példával. Ezek közül talán a legradikálisabb Erdély - Szinnyei Ferenc által 

erősen kifogásolt158 - madártávalatú leírása, Az utolsó Báthori lapjain. „Emelkedjünk fel a 

képzelet tarka szárnyain, mint a sas, mely maga alatt látja úszni a fellegeket; keljünk ki a szűk 

völgyekből, haladjuk túl a bérczeket s tekintsünk fellegmagasságról Erdélyre, mely mint 

varázskép, ezer változataival fekszik alattunk. /.../ Az első, a mi feltűnik s mi az akkori 

Erdélyt a mostanitól lényegesen megkülönbözteti: a természetnek bujább tenyészete. 

Rengetegek, melyek az irtó bárd és tűznek rombolásai alatt rég elenyésztek már, vonultak el a 

merész hegytetőkön lenyúlva a völgyekig: sűrűk, járatlanok s mérföldekre terjedők, főleg 

156 vö. Figyelmező, 1837, 63. 
157 „A régi jó Angliának azon kies vidékén, amelyet a Don folyó öntöz, régente nagy erdőség terült el, majdnem 
egészen elborítva a szépséges dombokat és völgyeket, amelyek Sheffield és Doncaster város között húzódnak. E 
nagyterjedelmű erdő maradványai még ma is láthatók Wentworth és Wharncliffe Park nemesi udvarai és 
Rotherham körül" /Salgó Ernő fordítása/ 
I58vö. Szinnyei, im, 1915, 65-66. 
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keletre a Székelyföldön roppant tömegekben; de több részeiben is Erdélynek leginkább a 

széleken, a dús erdőterületek a vidéknek ifjú s nagyszerű tekintetet adtak. A most annyira 

kopár Mezőségen, oázonkint, mint annyi lombbal fodor szigetek, borultak agg s ifjú erdők a 

halmokra."159 A természet ilyen változásai azonban csak megfelelően távoli perspektívából 

válnak szemlélhetővé, hiszen az egykori és jelenbeli táj differenciája csak a mind a tér, mind 

az időbeliség tekintetében holisztikus nézőpontból érzékelhető. Az író feladata ezekben az 

esetekben csaknem ellentétes mint az architektúra és egyéb, az emberi világhoz tartozó 

tárgyiasságok tekintetében, ugyanis nem az ábrázoltak idegenségét kell feloldania, hanem a 

perspektíva helyes megválasztása által éppen az egyébként alig észrevehető változásokat, a 

természeti környezet rejtett történetiségét kell érzékelhetővé tennie. Az esetek nagyobb 

részében a változás érzékeltetése azonban sokkal kisebb volumenű, s csak bizonyos elemek 

nehezen észrevehető hiányára vonatkozik. Ilyen például a XVI. századi Erdély arculatához 

hozzátartozó, ám azóta kiveszett bölény említése a Zólyomi, az Abafi, a Jósika István, illetve 

a II. Rákóczi Ferenc szövegében ,vagy Kőhalom már elpusztult ősi tölgye Az utolsó 

Báthoriban160. 

A változásnak olykori tudatosítása ellenére azonban a természeti környezet mégis 

inkább a konstancia, az egykori és jelenbeli szemlélő számára azonos módon való adottság 

jellegével bír e munkákban. Otthonosságával, s különösen a „hajdan és most" állapotait 

összekötő, azokat a szemlélet azonosságában érintkezésbe hozó kontakt jellegével 

mindenképpen a múlt világának élményszerűvé tételét segíti elő. Mint a korok és események 

kvázi változatlan kerete, kevésbé igényli a leírásban az emberi világ rekvizitumainak 

ábrázolására jellemző szembesítő-rekonstruktív módszert. Jósika ezt kihasználva gyakorta 

hangsúlyozza az általában változásukban bemutatott épületek környezetének, a belőlük 

megnyíló panorámának állandó jellegét. Ilyen módon kerül bemutatásra az Abafi nyitó 

159Jósika Miklós: Az utolsó Báthori, Franklin, Bp., 1881. /hatodik kiadás/, III. 3-4. 



fejezetében Alvinc vidéke, ahol a település architektúrájának többféle időbeli állapotot 

szembesítő deskripcióját a táj korhoz nem kötött, szinte időtlennek tűnő leírása keretezi. 

Ehhez hasonló ellentétezés figyelhető meg A csehek Magyarországban című regényben a 

világosi vár Mátyás korabeli és XIX. századi állapotának szembesítő leírása, illetve a múltbéli 

erődítményből és jelenbeli romból nyíló panoráma azonosságának hangsúlyozása között161. A 

tájnak, mint az egykor benne végbemenő események megőrzőjének, amely állandóságával az 

emlékezést segíti, a talán legjellemzőbb megjelenése a II. Rákóczi Ferenc elején található. A 

havasok egyes pontjai, mint olyan a jelenben is változatlanként szemlélhető térelemek 

kerülnek bemutatásra, amelyekhez bizonyos történeti emlékek konzervációja köthető: 

„Hunyadiak, Zápolyák, Báthoriak, az erdélyi fejedelmek mindannyian, gyakran fordultak meg 

fényes vadászkísérettel e magasokon. 

Ott egy kiálló szirtorom, mely alatt talán az ifjú Hunyadi Mátyás - a bálványozott 

király - állt; amott agg fatörzsök, hol egykor Vesselényi István az utolsó belényt ejtette, 

azután egy hétig borús ege volt a sibóiaknak, mert tudva lőn, hogy a pompás belénytehénnel, 

két kiképezett példányban, az ifjuló faj kiirtatott. Itt Apafy Mihály rejtődzött lesben 

medvékre, míg a nélkülözhetetlen csikóbőrös kulacs, ékesen ezüstszegélytől, kézügyben 

függött egy ágon."162 

Az a szabadság, amit a táj leírások otthonossága a tárgyi világ egyéb szegmenseinek 

idegenszerűségével szemben biztosít, lehetőséget ad az író számára, hogy a referencialitás 

igazolása helyett, a természeti környezet ábrázolását a deskripcióban lévő egyéb poétikai 

potenciálok hangsúlyozása felé mozdítsa el. Nem egyszerűen arról a hatásról van szó, amit 

Szinnyei e szakaszok „festőiségeként" tárgyal, Zsigmond Ferenc pedig „líraiként" értékel, e 

két irodalomtörténész ugyanis e terminusokkal jószerével csupán a táj leírásoknak az egyéb 

160vö. Zólyomi, Belény című fejezete, Abafi, im,69, Jósika István, Franklin, Bp , 1901. /negyedik kiadás/, I. 192, 
II. Rákóczi Ferenc, im, I. 8 , Az utolsó Báthori, im, I. 44. 
161 vö. Jósika Miklós: A csehek Magyarországban, I. kötet, im, 383. 
162 Jósika Miklós: II. Rákóczi Ferenc, Franklin, Bp, 1909. /negyedik kiadás/, I. 8. 
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tárgyú deskripciókhoz viszonyított nyelvi, stiláris különbségeit kívánta kifejezni. Jóval inkább 

arról, hogy a Jósika regények táj leírásainak egy része egyszerűen nem azonos fikciós szinten 

áll, mint az architektúra, interieure stb. ábrázolása. Míg ugyanis az utóbbiak - s a hozzájuk 

kapcsolt tájleírások is - hangsúlyozottan referenciális jellegűek, addig az efféle 

igazolhatósággal nem rendelkező tájak gyakran éppen hangsúlyozottan „költött", fiktív 

jellegükkel tüntetnek. Ezek a tájak Jósika „a leghívebb valót a legszebb idealizálással" 

keverő, vagyis a referenciális és költött elemek arányos vegyítésére épülő regényeiben, a 

„hiteles" tereknek - amelyek, mint ilyenek általában ha nem is történelmileg igazolható, de 

legalábbis ilyen értelemben valószerű cselekményelemek háttereként szolgálnak - az 

ellenpólusát, a regényes epizódok „festői", Jósika gyakorta használt kifejezése szerint, 

„tündéri" díszleteit adják. Ezekkel kapcsolatban teljes mértékben igaza van Szinnyeinek, 

amikor megállapítja, hogy a térelemek száraz, listaszerű elősorolása helyett, inkább 

valamiféle jól körülhatárolható összbenyomás, hangulat közlésére törekszenek. Nem véletlen 

az sem, hogy székfoglalójában éppen az Abafi A fürdő című fejezetét választotta Jósika 

táj leírásai költői stílusának és erős hangulatiságának demonstrálásához, hiszen az említett 

szakasz - mint az elemzésből kitűnik - valóban erőteljes stiláris eltérést mutat a referenciális 

leírásokhoz képest. E tény konstatálásán azonban nem emelkedik túl Szinnyei, noha a stiláris 

eltérés a deskripció - illetve az általa ábrázolt tértartomány - , narráción belüli, más 

térábrázolásokhoz viszonyított funkcionális különbségére is utal. 

A fürdő szcénájának környezeteként bemutatott tér ugyanis az elbeszélés fikciójának 

más síkjához tartozok, mint a regény valós terei - Alvinc és Kolozsvár. Legalábbis több olyan 

narratív elem kapcsolódik hozzá, amely arra utal, hogy e tér, mint a reális tértartományok 

közé ékelt zárvány működik a szövegben. Nem pusztán arra a lexikai differenciára kell 

gondolni, amely a hiteles, vagy valószerű helyek és tárgyak „száraz" leírásai és az e környezet 
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ábrázolásában alkalmazott expresszívebb jelzők hangulatkeltő ereje között van, hanem a 

hozzá kapcsolt motívumok e hatást erősítő tömegére is. 

Az Erdély világában pontosan el nem helyezett, névvel el nem látott „tündéries" tájban 

lezajló jelenet - a fürdőző Izidora egykori szerelmese általi kilesése - meglehetősen szorosan 

követi ugyanis a Zalán futásának Hajna fürdője epizódját. Ahogy Vörösmarty, úgy Jósika is 

felhívja a figyelmet arra, hogy az epizód a cselekmény hadi eseményeit megszakító 

szakaszként ékelődik a szövegbe . Maga a jelenet szcenírozása pedig szinte kínos 

pontossággal „másolja" az eposzbeli eseménysor mozzanatait a napszak, a táborból kiosonó 

lány ruházatának és fegyvereinek leírásán, a vetkőzés és a fürdő mindkét műben kirívóan 

erotikus ábrázolásán keresztül, egészen a fürdőző hölgy egykori szeretője általi kilesésének, 

az elmúlt szerelem felidézésének és az új érzelem miatti megtagadásának mozzanatáig. Az 

eposzi reminiszcenciákra irányítja a figyelmet a Vörösmartytól vett mottó is. Ez ugyan nem 

az eposzból, hanem az Abafi születésével nagyjából egyidőben napvilágot látott A rabló című 

elbeszélő költeményből származik, azonban a szerző azonosságán keresztül még így is erősíti 

az eposzi szcénára való utalást, sőt ki is egészíti azt, a Zalán futásából átvett kiinduló 

szituációnak ugyanis attól eltérő kifejlődését készíti elő. A fürdő című fejezetben ábrázolt 

jelenet ugyanis az azonos szituációba helyezett karakterek különbsége miatt az eposztól 

eltérően meglehetősen erőszakosan végződik. Mivel - ahogy arról a későbbiekben még szó 

esik - Jósika éppen ilyen, „előkészítő" funkciót tulajdonít a mottónak, így nem tartható 

teljesen esetlegesnek a fejezet élén álló paratextus kiválasztása. Az epizód Zalán futása 

reminiszcenciáival a szerző azonossága okán erős asszociatív kapcsolatban álló mottó, illetve 

az általa bevont A rabló című költemény - elsősorban a jelenet szereplőinek, Dandárnak és 

163 Az eposzban Hajna fürdőjét a következő sorokkal vezeti be Vörösmarty: „Óh, kiket a hadi zaj, kiket a bús 
tárogatóhang / S rettenetes kürtszó ébreszt, nagy lelkű vezérek, / Hagyjatok egy kissé távoznom harci mezőről, / 
S míg nagy táborokon szendereg a szörnyű halálnak / És veszedelmeknek szikrája vitézi kebelben, / Hadd kössek 
gyengéd koszorút a hü szerelemnek." A Jósika regényben a Hadi készületek című fejezetet követő A fürdő, ehhez 
hasonlóan vezeti át olvasóját a szerelmi szálhoz: „Míg így a hadikészületek történnek, nem lesz érdektelen egy 
személyhez közelítenünk, ki már többször megjelent e történetben, s kit mégis oly kevéssé ismerünk." / im, 158./ 

76 



Izidorának, az elbeszélő költemény címszereplőjével való karakterbeli hasonlósága, illetve a 

regényben csak megkísérelt, ám ebben végre is hajtott nőrablás motívuma miatt — egyfelől 

előkészíti a fejezet a vele párhuzamos elégikus hangulatú eposzi jelenettel ellentétes kifutását, 

másfelől megelőlegezi - szinte a mű végéig előreutalva - a regény Izidora és Dandár sorsát 

tárgyaló szálának tragikus befejezését is, hiszen ez, ahogy az elbeszélő költemény is a 

haramia és az általa viszonzatlanul szeretett hölgy kettős halálával zárul. 

A jelenet tehát két olyan elbeszélő műfaj felidézésével teremtődik meg, amelyek 

kétségtelenül ellentétben állnak a XIX. századi regénnyel annak referencialitásigénye 

tekintetében. Az eposz és a regény, mint nagy terjedelmük szempontjából egymásnak 

megfeleltethető elbeszélő műfajok a korabeli elmélet szerint részben éppen e tekintetben 

állnak ellentétben egymással, így Szontagh Gusztáv kritikasorozatát indító regényelméleti 

fejtegetéseiben az eposztól a regényt többek között abból a szempontból látja 

megkülönböztethetőnek, hogy az előbbi „története /.../ semmikép sem hasonlít a' 

hőskölteményéhez, mert nem csodálatos, 's legfeljebb az esetit veszi fel körébe fordulatai' 

meglepőbb eszközlésére"164. A Hajna fürdőjére, s ezen keresztül a lány és egy kimondottan 

mitikus figura, a délszaki tündér szerelmére való utalásával Jósika regénye pedig éppen az 

eposznak egy kifejezetten csodás elemével teremt asszociatív kapcsolatot. Az sem hagyható 

figyelmen kívül továbbá, hogy ebben az esetben éppen két olyan műfaj felidézéséről van szó, 

amelyek leginkább a történelmi tárgyak ábrázolásában érdekeltek ugyan, ám ezt nem a 

történelmi regénytől elvárt hitelesség normája alapján teszik. Ennek hatása az epizód 

környezetét adó táj ábrázolásában is tetten érhető, hiszen az nemcsak, hogy egy Erdély 

területén belül közelebbről meg nem határozott helyen található, hanem, mint az elbeszélő 

kijelenti „egyjében Erdélynek azon oly ismeretes, majdnem tündéri, völgykeblei közül, 

melyek mindent felülmúlnak regényes bájjal, s mellyeken számtalan mondák s regék 

164 Figyelmező, 1837., 111. 
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visszaemlékezései szunnyadnak"165. Ilyenformán a tér, a benne lezajló jelenettel együtt 

megfosztatik mindenfajta referencialitásától, s a regény egyéb tereivel ellentétes, azoktól 

egészen különböző műfaji modellekhez társítható befogadási stratégiát hív életre. Mindezek 

alapján kijelenthető, hogy az ehelyütt ábrázolt vidék költői, szinte irreális zárványként épül be 

a mű referenciális, „regényszerű" terébe. 

Ilyenformán a költészet nem reális, a történelem ábrázolásának archaikusabb 

felfogására való utalásokkal átszőtt tér, mint a költői és valós elemek összjátékából felépülő 

regénymodell ideális, a képzelet szabad játékára alapozott pólusának kerete épül be a 

szövegbe. Ezt igazolja, hogy a benne megjelenő szereplők is ehhez alkalmazkodó funkciót 

töltenek be a regény cselekménymenetének egészében. Különösen Izidora alakjához 

kapcsolható ilyen, az archaikusabb elbeszélő műfajokhoz köthető funkció és jelentés. Ennek 

legérdekesebb példája az Abafi kastélyában éjszaka, fekete lovagként ellátogató lány 

alakjához a kétféle szövegmodell szempontjából fűzött interpretáció: „Az egyszerű, 

természetes eset sok mondára nyújtott alkalmat, s a babonás nép ajkain néhol regévé 

alakult."166 A múlt perspektívájához tartozó babonás értelmezést - amely a monda, illetve a 

rege műfajával kapcsolódik össze - a regény saját valóságigénye szerint visszaracionalizálja 

ugyan, azonban - ahogy a fürdő jelenet esetében is - , mégis megtartja a benne lévő hangulati 

erőt, mintegy felmutatva a történelem reprezentációjának korábbi formáival, mint önnön 

eredetével való kapcsolatát, illetve az azokra jellemző előadásmódokhoz fűződő viszonyát. 

Mint az eddigiekből látható, Jósika leírásai nemcsak, hogy szorosan követik az 

elbeszélés menetét, annak referencialitása tekintetében, de mintegy jelzik is a befogadó 

számára az egyes szövegrészek esetében megkívánt olvasási stratégiát, szinte kulcsot adva 

azok megfelelő értelmezéséhez. A leírások, amelyek skálája e művekben a pontos 

rekonstrukció igényével születettektől a mindenféle referencialitást nélkülöző, a modern 

165 Jósika Miklós: Abafi, im., 159. 
166 uo. 123. 
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regénynél arehaikusabb műfaji modellekre utalókig terjed, végső soron a leghívebb való és 

legszebb idealizálás vegyítésére törekvő, Jósika által követett poétika lenyomatának tűnnek. S 

noha kétségtelen, hogy e történelmi regények szövegvilágának kialakításában ezek 

mindegyikének alapvető szerepe van, mégis figyelemre méltó, hogy szerzőjüket ugyan, mint 

kifejezetten e műfaj hazai megteremtőjét tartja számon irodalomtörténet-írásunk, az azokban 

felbukkanó leírások közül mégis a történeti ábrázolást nem feltétlenül igénylő táj leírásokat, 

vagy éppen a hangsúlyozottan nem referenciális, inkább az eposz és rege, semmint a regény 

műfajának megfelelő ábrázolásokat tartja értékesebbnek ugyanez a hagyomány. 

II. A mottók 

„A mottók legtöbbször a regény oeconomiájához tartoznak; s néha egy szó előkészít 

valami jelenetet, vagy függőben tartja az olvasót, vagy figyelmét ébreszti. - A legjelesebb 

regényírók e rendszert követték. - Kissé unalmas, hogy nálunk még ilyesek fölött kétség van; 

de mivel van: - említeni nem felesleges."167 E szavakkal veszi védelmébe történelmi 

regényeinek jellegzetes paratextus típusát 1839-ben A csehek Magyarországban jegyzetei 

között Jósika Miklós. Noha a mottók narratív-poétikai szerepének tekintetében nem született a 

korban - a citált nyilatkozaton kívül - elméleti értékelés, s 1839-ig nem jelent meg egyetlen 

olyan, Jósika valamely művét tárgyaló recenzió sem, amely szükségessé tette volna a szerző 

ezirányú védekezését, azonban a kritikai irodalmat egész életében figyelemmel kísérő és 

műveit harciasan védelmező író kijelentése talán mégis összefüggésbe hozható egy hasonló 

szövegkomponenst illető bírálattal. Szontagh Gusztáv egy három évvel korábbi kritikájáról 

van szó, amelyben Gaal József Szirmay Ilonáját - többek között - éppen a fejezetek elején 
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álló tartalmi összefoglalók használatáért marasztalja el. Szontagh legerőteljesebb kifogásainak 

egyike a regénnyel kapcsolatban ugyanis így hangzik: „Gáncsolom: hogy a' czikkelyek' 

fölírásai hellyel hellyel azoknak tartalmát elárulják, mi a' regény' érdekének árt." A 

recenzens tehát - a minden bizonnyal egyébként is kissé divatjamúltnak érzett - tartalmi 

összefoglalókat elsősorban azért kárhoztatja, mivel előre megadják az egyes fejezetek 

eseményeit, s így nem hogy nem tartják fenn az olvasó érdeklődését, hanem inkább elveszik a 

kedvét a további olvasástól. Ezzel összevetve meglehetősen fontosnak mondható Jósika a 

mottók funkciójával kapcsolatos megállapítása, hiszen azok között legalább kettő - az olvasó 

függőben tartása, illetve figyelmének felébresztése - éppen ezzel ellentétes hatást tulajdonít e 

paratextusnak. 

A Jósika regényeit illető későbbi irodalomtörténeti értékelések, amennyiben egyáltalán 

említésre méltónak találták a mottókat, azokat e művek számos egyéb komponenséhez - mint 

a terjedelmes leírások, jegyzetek és előszavak - hasonlóan, mint Walter Scott munkáinak 

Jósika írásművészetére gyakorolt hatásának bizonyítékát tárgyalták, az eredet kérdésének 

tisztázásával kerülve meg a funkció problémáját169. Egyetlen kivételként Szinnyei Ferenc 

monográfiája említhető, amely egy teljes - bár jószerével csak a Jósika által citált szerzők 

névsorát tartalmazó - bekezdést szentel a problémának. Az irodalomtörténész azonban, noha 

idézi A csehek Magyarországban idevágó, a mottók regénybeli funkciójára vonatkozó 

jegyzetét, ám értékelésében, hangsúlyozottan retrospektív nézőpontból, mindenfajta poétikai 

jelentőséget megtagad a paratextusok e típusától: „A mottókról ma már legtöbb regényíró úgy 

167 Jósika Miklós: A csehek Magyarországban, im, II. 421. 
168 Figyelmező, 1837, 124. 
169 így tesz többek között Weber Antal is, aki műfajtörténeti monográfiájában aki Jósika regényeinek három, 
tradicionálisan Scott hatásának tulajdonított jellemzőjét - a leírások nagy számát, a jegyzet- és mottóhasználatot 
- együtt tárgyalva kijelenti: „Azt a kedvtelést, amellyel az író épületek, szokások, ruhák, fegyverzetek leírásánál 
elidőz, az irodalomtörténet mint Scott-hatást könyvelte el. A hatás ez esetben kétségtelen, mint ahogy 
kétségtelen a könyvek végére illesztett tudós, nem egyszer tudálékos jegyzetek s a kedvvel, de nem mindig 
szerencsésen alkalmazott mottók esetében is." - Wéber Antal, im, 145. 
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gondolkozik, hogy fölöslegesek és művészietlenek, mert valami külsőséggel előre hatást 

kelteni valóban művészietlen és reklámhoz hasonló."170 

Noha, mint látható, kétségkívül csekély azon szövegek köre, amelyek egyáltalán 

figyelembe veszik a mottókat, mint Jósika regényeinek szövegkomponensét, s még ezek sem 

adnak különösebben differenciált képet tárgyukról, és ez minden bizonnyal az e paratextust 

illető érdektelenség jele, azonban Jósika kijelentése okán, miszerint azok a „regény 

oeconomiájához" tartozók lennének, mégis érdemes megvizsgálni azt, valójában milyen 

befolyással is bírnak a mottók regényszövegeinek működésmechanizmusára. 

A mottókban idézett szerzők listájának összeállításában, különösen az Abafi esetében 

kis rosszindulattal valóban feltételezhető némi önreklám, ahogy arra Szinnyei Ferenc is utal 

sommás ítéletében. A szépirodalmi olvasottságáról híres Jósika feltűnően sokféle szerzőt idéz 

a regény fejezeteinek élén. Az antik történetíróktól (Plutarkhosz, Polybiosz, Cornelius 

Neppos), az irodalomtörténet különböző korszakainak fontos figuráin át (Shakespeare, 

Scuderi, Voltaire, Rousseau, Wieland, Lessing, Schiller), az aktuálisan legfontosabb külföldi 

(Scott, Hugo, Bulwer, Balzac) és legújabb hazai (Vörösmarty, Garay, Tóth Lőrinc) szerzőkig 

terjedő névsor szinte kínos tudatossággal kiválogatottnak tűnik. Amellett azonban, hogy a 

mottók, illetve az általuk megidézett szerzők impozáns listája, mint a történetírás és 

szépirodalom területén egyaránt járatos, kétségkívül nagy műveltségű írót állítja Jósikát 

olvasói elé, figyelmet érdemel az is, hogy a névsorban ott találjuk a korban a történelmi 

regény műfajának kapcsán feltétlenül megemlítendő szerzőket, Scottot, Bulwert, Victor 

Hugot is. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Jósika a mottóknak e tekintetben nem csupán a 

konkrét mű, az Abafi, hanem általában a regény műfajának a hazai irodalom közegében való 

legitimációjában is jelentős szerepet szánt. Az idézett művek listája általánosságban a szerző 

műveltségének hangsúlyozásával - retorikai értelemben, mint egyfajta az ethoszból vett érv -

ugyanis garanciát jelenthet a regény, mint addig általában meglehetősen kétes erkölcsi 

170 Szinnyei, im., 1915,. 48. 
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megítélésű és pusztán szórakoztató olvasmánynak tekintett műfaj magas irodalmi értékének 

igazolása tekintetében. A mottókban idézett szerzők névsorában ezen felül azért tulajdonítható 

különös jelentőség a modern regény külföldi nagymestereinek, mivel, ahogy az az egykorú 

kritikai szövegekből kitűnik, éppen az ő műveik által képviselt regénymodellek azok, amelyek 

adaptációja és meghonosítása a korszakban kívánatosnak tartatott. Ilyen értelemben a 

mottókon keresztül történő hivatkozásuk a szerző olvasottságának igazolása mellett azt is 

bizonyítja, hogy ismeri azokat a poétikai fogásokat, amelyek egy korszerűnek tekinthető 

regény létrehozásához elengedhetetlenül szükségesek. Jósika mottói ilyenformán némiképp a 

történelmi regények jegyzetapparátusához hasonló feladatot is ellátnak, azzal a különbséggel, 

hogy míg azok az ábrázolt világ tudományos értelemben vett hitelességét garantálják, ezek az 

ábrázolás technikai fogásainak tekintetében szavatolnak. Ezt a talán túlzónak tűnő kijelentést 

némiképp igazolni látszanak Szontagh Gusztáv a Jósika első munkáival nagyjából egy időben 

megjelent Tárcsái Bendéve, illetve Petrichevich Horváth Lázár Az elbujdosott című regényére 

vonatkozó bíráló megjegyzései. Az előbbi tekintetében - ahogy arról már a leírások 

tárgyalásakor szó esett - éppen azért látja célszerűnek a mű a regény „alsóbb nemébe" 

sorolását, mivel a szerző nem látszik ismerni a modern regény ábrázolástechnikai eljárásait. 

Ehhez hasonló okokból recenziójában Petrichevich Horváth számára kifejezetten javasolja a 

külföldi irodalomban való elmélyedést, s a jobb regények poétikai elveinek megismerését: 

„Minden művészi és tudományi munkára sok tanúlmány szükséges. Ha a' szerző a' remek 

regényeket nem csak olvassa, hanem azoknak belső mechanizmusát széttagolván, azon 

titkokat is mélyebben kinyomozza, mellyek által íróik a' történet' előadását úgy tudták 

elrendelni, hogy az fokonként érdekesbbé váljék, 's figyelmünket haladó mértékben feszítse; 

's ha a' mellett bő beszédje' szétfolyó árját a' szükséges korlátok közé szorítja: tehetségei 's 

ember- és világ-ismerete mellett, kétségkívül olly új társalkodási regénnyel ajándékozza meg 

literaturánkat, melly várakozásunkat ki fogja elégíteni."171 Ebben az összefüggésben Jósika 

171 Figyelmező, 1837. 114. 
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mottói, mint a pályatársai esetében hiányzó poétikai ismeretek meglétére utaló hivatkozások 

értelmezhetők. 

Mindezeken túl - legalábbis bizonyos esetekben - a mottók az általuk bevezetett 

fejezetek értelmezését is jelentősen befolyásolják. Kétségtelen, hogy ezek a 

fejezetösszefoglalóktól eltérő hatást fejtenek ki a szövegekben, hiszen elsősorban nem az 

elbeszélés cselekménymenetének párhuzamát, az esetek jó részében annak fordulatait 

kiemelő, vagy éppen karikírozó rezüméjét adják, hanem pretextusok bevonásával metaforikus 

jelentéstöbblettel látják el azt. Mint az előző szakaszban arról már szó esett, az Abafi A fürdő 

című fejezetének mottója a szöveghelynek a regény egészétől némiképp eltérő műfaji kódok, 

fikcionalizálási eljárások alapján történő működésére való utaláson keresztül az olvasó 

figyelmét az általa eddig követett befogadói stratégia megváltoztatásának szükségességére 

irányítja. Az epizód szcenikájában így különösen nagy szerep tulajdonítható a regényszöveg 

és a benne a mottó által felidézett pretextusok narratív összjátékának. 

Ehhez hasonlóan erőteljes és összetett hatást gyakorol a főszöveg interpretációs 

lehetőségeire az Abafi A veres ember című szakaszának látszólag semmitmondó, a 

fejezetcímet szinte csak megismétlő mottója: „Ahol a veres ember"172. Az ebben a formában a 

mai olvasó számára kissé nehezen érthető mondat deiktikus jellegű. Mint ahogy azt Jósika is 

jelzi, az idézet Victor Hugótól származik, egészen pontosan a francia szerző Marion de 

Lormme című drámájának utolsó, a címszereplő szájából elhangzó mondata. Eredeti 

formájában: 

„Marion, debout, échevelée, et montrant la litiere au peuple. 

Regardez tous! Voila l'homme rouge qui passe! 

Elle tömbe sur le pavé."173 

172 Jósika Miklós: Abafi, im., 42. 
173 Hugo, Victor: Oeuvres completes de Victor Hugo, Drame. II, Paris, 1881. 332. 



Első pillantásra a fejezetcím és az alatta olvasható mottó Jósika regényében pusztán a 

szakaszban ábrázolt ki végzési jelenet egyik központi figurájára, a hóhérra látszik utalni. Az 

egyik szemlélő, Cyrill nézőpontjából ábrázolt jelenetnek ugyanis ő az egyetlen vörös ruházatú 

szereplője: „Az első, mit megpillantott, a faalkotmány volt, sötét dombján egy keleti barna 

férfiú, veres palástba burkolva, fekete süveggel, melyen vörös toll ingadozék."174 Ez az 

értelmezés azonban a mottó által játékba hozott pretextust figyelembe véve nem állja meg a 

helyét. Annak ellenére ugyanis, hogy az idézett mondat Hugo drámájában szintén egy 

kivégzéshez — Marion szerelme Didier, illetve párbaj beli ellenfele lefejezéséhez -

kapcsolódik, az ottani „homme rouge" nem a hóhér - a drámában ez a szereplő meg sem 

jelenik, hiszen az ítélet végrehajtása a színfalak mögött zajlik -, hanem a Mariont a kegyelem 

ígéretével kecsegtető, ám ígéretét megszegő Richellieu bíboros. Ilyen módon a mottó 

megtévesztő, kettős szerepet játszik Jósika regényében, kétféle viszonyt alakít ki annak 

szövegével, hiszen csak látszólag utal az erdélyi főurak jogtalan kivégzésében csupán 

eszközként jelen lévő, valójában indifferens szerepű, s az Hugo dráma Richellieu figurájával 

pusztán némi külső hasonlóságot mutató kolozsvári hóhérra. A mottó, az általa felidézett 

szöveg ismeretében jóval inkább a francia bíborossal számos lényegi vonásában megegyező 

funkciójú Bucellára utal. Nem csupán azért, mert mindkettejük egyházi személy , sőt a 

megelőző fejezetből az is kiderül, hogy Bucella - miként Richellieu - a „Loyola-rendhez" 

tartozik, vagyis jezsuita. Ennél lényegesebb a figurák közötti funkcionális hasonlóság, hiszen 

mindketten a gyenge uralkodót befolyásoló, a valódi döntéshozást kezükben tartó, és mint az 

a kivégzések kapcsán kiderül kegyetlenségre hajlamos személyiségek. 

Bucellának, mint az uralkodó helyett döntő figurának a szerepe egészen nyilvánvaló a 

fejezet szcenikájából. Maga a kivégzés itt is, ahogy Victor Hugo drámájában, a „színfalak 

mögött" megy végbe, s annak lefolyását csupán az ingadozó Báthori Zsigmondot tüzelő 

Bucella szavaiból ismeri meg az olvasó. A jelenet során látszólag mindig Zsigmond 

174 Jósika Miklós: Abafi, im., 42. 



jóváhagyására váró jezsuita valódi uralkodói szerepe a fejezet végén, az utolsónak maradt 

• 175 

Kendi kivégzésnek elrendelésekor teljesen egyértelművé válik . 

A szöveg és a mottó viszonyának kétféle értelmezhetősége mintha két különböző 

befogadói szintnek felelne meg. A különlegességeken kapó, naivabb olvasó számára az 

egyszerűen a jelenet érdekességét, borzalmas voltát emeli ki, míg a műveltebb olvasó 

számára, az intertextuális játék által annak mélyebb Összefüggéseire utal. A szöveg kétféle 

befogadóhoz, befogadói stratégiához való alkalmazkodás az irodalom funkciójával 

kapcsolatos nézetekkel hozható összefüggésben, hiszen a tömegigények kielégítése, illetve a 

magas kulturális értékek egyidejű hordozása feltétlenül elismerendő vonásként jelenik meg a 

korabeli kritikai szövegekben. Ennek oka pedig a (regényirodalomnak tulajdonított kulturális 

funkcióban keresendő. 
A korszak Jósika recepcióját kritikáival erőteljesen meghatározó Szontagh Gusztáv 

* 176 

nézetei szerint az irodalom célja, akárcsak a filozófiáé az emberiség nevelése , emellett 

megegyeznek tárgyaik tekintetében is, hiszen azok egyik esetben sem „valami egyes dolgok, 
* 177 

hanem minden, a' mi csak észrevehető, sőt képzelhető és gondolható: a' mindenseg" . 

Hasonlóságaik ellenére a két terület azonban jelentősen különbözik egymástól eszközeik 

tekintetében, hiszen míg a filozófia tárgyait az „elme és ész' fogalmai által belső lényekre, 

törvényeikre és czéljaikra nézve (az igazság' eszméje szerint) magyarázza, hogy minket 

felvilágosítson"178, addig az irodalom ugyanezen tárgyakat az „érzelem és képzelődés' 

segítségével, inkább külső alakjaikra nézve, képekben adja elő, a' szépség' eszméje' 
175 uo. 49. 
176 Kritikasorozatát indító elméleti fejtegetéseiben Szontagh az ember tevékenységi körök általános rendszerében 
a következőképpen helyezi el a költészetet és a filozófiát: „Az ember' munkássága két világra terjed, az 
eszményire (idealisra) és valódira (realisra). Amott művészetet és tudományt űz, szépet és igazat valósítandó; itt 
polgári és házi körben forog, a' jót 's boldogságát előmozdítván. A' művészet és tudomány tehát eszményi 
munkásságunk' két különvált testvérága. Végirányok a' gyakorlati munkásság' felvilágosítása 's elősegítése: 
mert csak tettleg valósíthatjuk rendeltetésünket. Külön fontosságúak itt azon művészetek és tudományok, 
mellyeknek az életre közvetlen befolyások van, a' hasznosak az úgynevezett kenyértudományok; de szintolly 
nagy vagy nagyobb tekintetűek azok mellyek az embert mint embert, alaki (formális) tekintetben képezik, azaz 
a' közönséges emberi művelődéshez tartoznak. Hlyen a' művészetek közt a' költészet, a' tudományok közt pedig 
a , philosophia." - Figyelmező, 1837, 110. 
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útmutatása szerint, mulattatólag"*79. Ilyenformán az irodalom eszközeit tekintve a filozófiánál 

alkalmasabb a széles körű nevelő funkció betöltésére, hiszen a lélek „alsó tehetségeit 

18fl 

míveli" , így ott is hatással bír, „hol még az elme és ész az emberben ki nem fejlettek, 's 

keble a' meggyőződés' elvont okainak zárva van"181. 

Az az elgondolás, hogy az irodalom, mint az alsóbb tehetségeket befolyásoló nevelési 

eszköz a közönség szélesebb tömegeire képes hatni, mint az elvont gondolkodást igénylő 

filozófia, a kétféle területhez tartozó művek kritikai megítélését is erősen befolyásolja. Míg 

ugyanis az utóbbiak bírálata során a tudomány aktuális, a közönségtől független fejlettségi 

foka jelenti az értékelés elsődleges mércéjét, vagyis, ahogy Szontagh fogalmaz „általános 

mérték" szerint kell ítélni azokról, addig a szépirodalmi munkák esetében az azok által 

megcélzott, nemzeti olvasóközönség átlagos műveltségéhez alkalmazott „viszonyos mérték" a 

mérvadó, hiszen egy ilyen „mű lehet jótékony hatású, sőt a nemzeti irodalmat haladásában 

előmozdító, tehát viszonylag nagy érdemű, a nélkül hogy a világ irodalmában előkelő helyt 

foglalna el"182. Ezt az elméleti tételt Szontagh kritikai gyakorlatában is érvényesíti. Ennek 

alapján jelenti ki A könnyelműek bírálata során: „én a' magyar Musa' szüleményeit nem a' 

tudomány, 's művészet' magas álláspontjáról, hanem az alacsonyabbról, literaturánkéról 

szoktam bírálgatni"183. Két évvel később Csatskó Imre természetjogi könyvének 

recenziójában viszont így nyilatkozik: „Tudományos munkát először a világliteratura 

állapotjából kell megbírálni, hogy meghatározhassuk: vájjon nem maradott-e, előadandó 

u u . 
180 Figyelmező, 1837., 111. 
181 uo. Hasonló okokból tulajdonít különös jelentőséget kifejezetten a regényirodalomnak Gigler József az 
Athenaeumban megjelent, A' regények című cikkében: „Csak a' regényírónak jutott a' szerencse mindenkitől 
kerestetni, örömest 's örömmel olvastatni. 

Nem is nehéz az irodalom e' fajának bűvhatalmát megfejteni. A' bonyolódott okozatzk' sorát 
áttekinteni, az okerők' ferdeségét kimutatni, vagy az ellenvélemények' helyességét megítélni csak jól készült 
elmeélnek sikerül. Innen az illyfajú elmetermékek nincsenek annyira az olvasók' nagyobb részének felfogásához 
alkalmazva, mint mellyek ismeretes tartalommal könnyű írásmódban szerkesztvék. Csak kevés tud ítélni, 
következtetni, de mindenki tud érezni; 's kit bármelly világos okerők meg nem győzhetnek, annak szívét, 
kedélyét megragadja egy elbeszélés." - Athenaeum, 1843., 223. 
182 Szontagh Gusztáv: Propylaeumok a társasági philosphiához, tekintettel hazánk viszonyaira, Buda, 1843., 28. 
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tárgyára nézve a' tudomány' elért fokán alul; másodszor azon literatura' szempontjából, 

melyhez tartozik, annak kifürkészéséhez, mennyire felel meg épen fenforgó szükségeinek 's 

a' jogosan támasztható követeléseknek.,."184. 

A „viszonyos" kritika lényege egyfelől tehát az volna, hogy az egyes művek értéke ne 

a hazai irodalom által még el nem ért színvonal perspektívájából ítéltessék meg, másfelől 

azonban benne foglaltatik az is, hogy a szépirodalomnak, és különösen annak legpopulárisabb 

műfajának, a regénynek, kulturális feladata teljesítése érdekében tekintettel kell lennie az 

olvasóközönség csekélyebb műveltségű részére is, amelyet nem annyira a művekben rejlő 

elvontabb gondolati tartalom, mint inkább a „külsőségek", az érdekes cselekmény és az érzéki 

hatások ragadják meg185. Ennek tudható be, hogy a korszak regénykritikáiban rendre 

felbukkannak olyan értékítéletek, amelyek egyazon mű tekintetében kétféle perspektívából - a 

művelt és a képzetlenebb olvasó szempontjából - fogalmazzák meg állításaikat. így a 

Figyelmező Bulwer Eugen Maltraverséröl szóló recenziója szembeállítja a regény értelmezése 

tekintetében a csak az események iránt érdeklődő „alacsonyabb rendű" olvasót, a szöveg 

rejtett tartalmait is felfogó „gondolkozó" olvasóval186. Vajda Péter Dalhonának bírálója a 

szerző műveinek naiv modorát, s kissé idejétmúlt elbeszéléstechnikáját abban a tekintetben 

látja védhetőnek a hazai irodalom szempontjából, hogy „ha művei az európai literaturát 

ismerőkre nézve hatással nem mindenkor bírhatnak is; de bírnak azon osztályra, melly keveset 

olvasott, 's azt is csak magyarul"187. Az ideális regény ebből a szempontból természetesen az, 

amely mindkét olvasótípus igényeit kielégíti. Ilyen mű a Pesti Napló kritikája szerint az Abafi, 

183 Figyelmező, 1837., 163. 
184 Figyelmező, 1839. ,810. 

Ezt hangsúlyozza az Abafi Toldalékának azon passzusa is, amely az írók aktuálisan legfontosabb feladataként 
a széles olvasóközönség megteremtését jelöli meg. Ennek égisze alatt pedig olyan regények írását propagálja, 
amelyek elsősorban a műveletlenebb tömegek ízlésére vannak tekintettel, vagyis amelyekben az izgalmas 
cselekmény és érzéki képek - mint mindenki számára könnyen befogadható hatáselemek - dominálnak az egyéb 
vonatkozásban fontosabbnak tartott, ám csak kevesek által érthető elvontabb erkölcsi/gondolati mondanivalóval 
szemben: „Neki azon kell jelenben lenni, hogy olvasót szerezzen, s így inkább a külső élettel kell bíbelődnie, 
mely a nagyobb résznek ízléséhez szól, mint a belsővel, mely csak a műveltebb, gondolkozó olvasót mulattatja." 
- Jósika Miklós: Abafi, im, 217. 
186 Figyelmező, 1838, 14. 
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hiszen ahogy a bíráló állítja annale talán legfontosabb jellemzője, hogy a „mindennapi" és a 
1 o o 

„mélyebben gondolkodó" olvasót egyaránt képes mulattatni . 

A regényszövegek kétféle elvárásnak való megfeleltetésére, ahogy azt elsősorban a 

művek paratextusai igazolják, Jósika maga is nagy gondot fordít. Az olvasóhoz, 

átlagolvasóhoz mért értelmezési segédletnek tűnnek nem csupán az előszavak magyarázatai, 

hanem a szövegek értelmezését segítő, pontosabban félreértésüket meggátló olyan jegyzetek 

is, mint az Abafi leghosszabb, Gizella lázálom-jelentét pszichológiailag hitelesítő és jelentése 

tekintetében egyértelműsítő jegyzetpontja. A szerző a „felüleges olvasó" kedvéért iktatja be 

ezt a magyarázatot, hiszen az a szövegben „semmi összefüggést, semmi rendet nem talál". Az 

asszociációk látszólag véletlenszerű sorj ázásában „a felüleges elme" csupán hézagokat lát, s 

nem fedezi fel az „első tekintetre észrevehetlen, de mégis létező kapcsolatokat". Mint látható 

Jósika nagyon is számol olvasóközönségének kevéssé művelt, kevésbé fejlett ízléssel, 

ítélőképességgel bíró részével. Fontosnak tekinti magyarázatait egyrészt a szokatlan 

ábrázolási eljárások újszerűségeinek megismertetése, a fejlettebb irodalmisághoz való 

hozzászoktatás tekintetében, másrészt az erkölcsi célok biztos megvalósulása érdekében is. E 

kettős funkciót látszik betölteni az Abafi direkt és indirekt erkölcsi hatás kérdését tárgyaló 

Toldaléka is. 

Hasonló módon látom értelmezhetőnek A csehek Magyarországban előszavának Hites 

Sándor által a történelmi reprezentáció problémája tekintetében kiválóan elemzett passzusát 

is. „Ha az olvasó, könyvemet átolvasván, mondja: hét évet éltem Mátyás korában, láttam azt a 

tróntól a kunyhóig, fényében s borzadalmaiban: munkám céljához közelített. 

De ha a lelkes ifjú felkiált: Mint eme férfiú, oly eltökélt szilárd akarok lenni, tettben s 

erőben, mint amaz, oly hű honomhoz s királyomhoz; becsületem oly szent lesz előttem, mint 

övé; féfiú leszek, mint ő! - Vagy a hon leánya szól: Mint e hölgy, oly tisztán őrizem 

187 Figyelmező, 1840., 791. 
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erényemet; szert oly nemes önérzetre teszek; oly hű leszek vallásomhoz, s higgadt erkölcsben 

s kedélyben: akkor a regény célt ért."189 

E szövegrészt Hites Sándor - saját gondolatmenete tekintetében kétségkívül jogosan -

úgy értelmezi, hogy abban Jósika kétféle, egymástól jelentősen eltérő befogadási stratégiát 

kínál fel olvasóinak, amelyek közül a magasabb rendűnek állított második lehetőség, vagyis a 

mű morális tartalmainak célba juttatása, problematikus a regény mint történelmi regény 

tekintetében, hiszen ellentmond a műfaj konstitutív elveinek. „Ha a regény célba érkezése a 

tanulság alkalmazásában áll, akkor az olvasás sikere a regény műfaji Önazonosságát teszi 

kérdésessé, vagy legalábbis eltekint attól. Ha a történelmi regényt úgy határoznánk meg, hogy 

az a tények minél hívebb tálalásában érdekelt, akkor A csehek Magyarországban című 

történelmi regény önmaga helyes olvasását a műfaji kódon túlra helyezi."190 Elismerve, hogy 

a korszak történelmi regényekre vonatkozó elméleti/kritikai szövegeiben kétségkívül létező 

anomália egyik megjelenésére figyelmeztet a szöveg kapcsán Hites, mégis megjegyzendő, 

hogy A csehek Magyarországban című regény előszavában megfogalmazott kettős cél, 

eredetét tekintve nem a történelmi regény műfaját illető követelmény, hanem általában 

érvényes mindenféle regény vonatkozásában. Abban ugyanis a valósághűség és idealizáció 

együttesének az erkölcsi hatás előidézése tekintetében kardinális jelentőségű kettős elvárása 

nyilvánul meg. Ez ugyan kétségkívül problematikus a történelmi regények esetében, hiszen -

mint arról a leírások tárgyalásakor már szó esett - az időtlen érvényű idealizáció, illetve 

erkölcsi tartalom elsőbbsége éppen a történeti elemek reprezentációjának rovására érvényesül, 

mindazonáltal a Jósika által a citált szövegben megfogalmazott kettős célkitűzés, mégsem 

tekinthető két, egymástól élesen elkülönülő olvasási stratégiára tett javaslatnak. Jóval inkább 

arról van szó, hogy Jósika a regényekkel kapcsolatos kritikai elvárásoknak megfelelően 

188 Az Abafi harmadik kiadásának megjelenése alkalmából megjelent recenzió a Pesti Napló 1854. március 19-i 
számában olvasható. 
189 Jósika Miklós: A csehek Magyarországban, im., I. 14. 
190 Hites Sándor: A múltnak kútja, Ulpius-ház, Bp, 2004, 88. 

89 



igyekszik úgy feltüntetni munkáját, mint ami egyszerre alkalmazkodik a közönség műveltebb 

és kevésbé művelt tagjainak elvárásaihoz is. Ilyenformán pedig az általa megfogalmazott 

célok nem a befogadás két eltérő útjára, mint inkább ugyanazon értelmezési processzus 

különböző, ám egymásra épülő szintjeire utalnak. Az irodalom nevelő céljának, a művelt 

közönség fokozatos megteremtésének szempontjából az idézett passzus nem mint 

alkalmazásuk esetén egymást kölcsönösen negligáló interpretációkat állítja szembe az általa 

felkínált lehetőségeket, jóval inkább egymást kiegészítő - bár kétségkívül hierarchikusan 

rendezett viszonyban lévő - értelmezési módokra utal rájuk. E tekintetben nagyon tanulságos 

a regényről a Honművész hasábjain napvilágot látott egykorú recenzió, amelynek az írást 

lezáró, összefoglaló laudációjában a bíráló, kifejezetten a művelt olvasót megszólítva 

kizárólag a történelmi reprezentációtól független elemek felsorolásával méltatja a művet: ,,A' 

gondolkozó olvasó nem tudja meghatározni, mit bámuljon e becsülhetetlen munkában inkább, 

a' képzemény és eszmék dússágát, a' cselekvény bonyolítását 's magából folyó kifejlését, a' 

charakterekhez hű maradást, a' virágos, folyvást tisztulóbb nyelvet, vagy a' meglepő képek 

tömérdekségét?"191 

Jósika regényeinek kétféle olvasóra és ezáltal kétféle befogadói stratégiára számító 

jellege, amely a különböző paratextusokban - az előszavakban és jegyzetekben - explicit 

módon nyilvánul meg, rejtettebb formában felfedezhető a mottók használatában is. Az ezek 

által játékba hozott pretextusok ugyanis, amennyiben azokat a „művelt" olvasó felismeri, 

nagy mértékben kitágítják az interpretáció lehetőségeit. így a Veres ember című fejezet 

mottója, ami a naiv olvasó számára a hóhér képének megelőlegezésével, az érzéki 

kapcsolatok felismerése által pusztán mint várakozást, izgalmat keltő effektus értelmezhető, a 

„müveit" olvasó szempontjából általános morális és politikai tartalmak felidézésére is 

alkalmassá válik. Ilyenformán pedig Jósika mottói nem tekinthetőek funkciótlannak, hiszen 

nemcsak, hogy erősen befolyásolják a szövegek értelmezhetőségét, hanem ezen felül úgy 

191 Honművész, 1839.309. 
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tűnik, többféle interpretálhatóságuk jól alkalmazkodik az irodalom kulturális/nevelő céljához 

III. A jegyzetek 

„A történeti és egyéb jegyzeteket a kötetetek végéhez csatoltam, azért, hogy a regény olvasása 

közben a figyelmet ne zavarják. - Kényelmesb lett volna mindenesetre a jegyzeteket egészen 

kihagynom; de mivel regényem történeti adatokon alapul, senki rossz néven nem veheti, hogy 

olvasómmal láttatni akarom, hogy az ily munka fáradságba kerül; s hogy történeti regényt 

szükségképpen történeti adatokkal kell támogatni."192 Jósika az idézett szövegrészben kétféle 

tekintetben állítja a történelmi regény szükséges tartozékának a jegyzeteket. Egyfelől a 

szerzői ethosz, a felkészültség és megbízhatóság kinyilvánítása okán, másfelől, az (al)műfaj 

speciális referencialitásigénye miatt. Bármennyire hangsúlyozza is annak a történelmi 

regények tekintetében való jelentőségét Jósika, a jegyzetkészítés gyakorlata ennek ellenére a 

szépirodalmi művektől némiképp idegen eljárásnak tűnik. Ilyen meggyőződés alapján utasítja 

el az író magyarázatát Szinnyei Ferenc: „Igen gyenge érvelés. Jegyzetekre csak tudományos 

munkában van szükség, regényben nincsenek helyükön."193 Minden bizonnyal ugyancsak a 

jegyzeteket illeti Toldy Ferenc eszmefuttatása Az utolsó Báthori recenziójában, a túlzott 

mértékű historiográfiai hitelesítés, a kompozíció és a költői hatás egységét veszélyeztető 

voltáról. A kritikus meggyőződése szerint, a történelmi regényben „a' történeti elem teljesen 

alá van rendelve a' poétái czéloknak"194. Ez azonban, mint az a továbbiakban világossá válik, 

nem jelenti azt, hogy a történetileg hiteles elemeket a költötteknél alacsonyabb rendűnek 

192Jósika Miklós: A csehek Magyarországban, im, II. 421. 
193 Szinnyei, im, 1915,48. 
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tekintené, pusztán azt, hogy e kettőnek harmonikus egységet kell alkotnia a kompozíció 

egészében: ,,A' história itt szintolly eszköz a' költészi végczélra: a' szépre, mint a' tiszta 

költés; 's midőn a' költő azzal él, költeménye' hatását akarja emelni, költői czélját annál 

bizonyosabban, annál nagyobb mértékben elérni. Neki tehát e' czélra, ha nem is határtalan, de 

felette tág szabadsággal lehet hitoriai elemekkel vegyitni történeteit; de az egészen, egy 

harmoniás poétái színnek kell elömleni, 's nem szabad éreznünk, hol szűnik a' való 's 

kezdődik a' költés: különben a' költői csalás meg van zavarva."195 Toldy tehát nem a történeti 

hitelesítés jelentőségét vitatja el a műfajtól, hanem csupán a historiográfiai adatok és tények 

olyan túlhangsúlyozását, „mi által /.../ kivétetünk az olly kedves illusióból"196. A tudományos 

hitelesség igazolására felhozott „véd-adatok" és idézett tanúk197, mint a kritikus szerint a 

költői hatást leginkább megbontó elemek, minden bizonnyal az elsősorban ilyen funkcióban 

használt jegyzetapparátusra utalnak, s így lehetséges, hogy Jósika következő regényében 

elhelyezett apológiájában éppen erre a recenzióra reagál. 

Megjegyzendő azonban, hogy a müvek hátterében álló történelmi referenciák 

jegyzetekkel való igazolásának esetenkénti elutasítása ellenére, maga az ebben megnyilvánuló 

attitűd, vagyis a történelmi regények tudományos igényű megalapozása, illetve - a befogadói 

oldal felől tekintve - az ilyen jellegű művek ismeretterjesztő funkciója, a műfaj konstitutív 

ismérve a korszakban. Efféle elvárások már a történelmi regény első hazai felbukkanását 

megelőzően kimutathatók a műfaj adaptációját sürgető, jelentőségét hangsúlyozó 

szövegekből198. Jósika fellépte után pedig a kritikák általánosan jellemző szempontjává válik 

a művek tudományos igazolhatóságának és ismeretterjesztő jellegének firtatása. Ennek első 

példája Szontagh Gusztáv A könnyelműek recenziójához csatolt, Jósika történelmi regényeit, 

azok valósághűsége tekintetében legitimáló elméleti fejtegetése. Szontagh ebben nem csak 

194 Toldy Ferenc, im., 1837., 372. 
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hogy javasolja az írók számára, hogy amennyiben a tárgy szükségessé teszi, használják fel 

műveikben ,,a' historia és földleírás' minden nemei"-t199, de hangsúlyozza az ilyen jellegű 

szépirodalmi munkák tudományos hasznát, vagy legalábbis a tudományok terjesztésében 

betöltött szerepét: „Illy eszközöktől segítve varázsolják a' nagy művészek eposban, drámában 

és regényben minden földrész 's kor' történeteit előnkbe, 's az érzékítő képzelődés e' 

tekintetben határain túl lépve még a' tudománynak is segítő kezet nyújt /.../ Ez nem csak 

megengedhető össze nem tévesztése a' históriának a' regénnyel, hanem maradandó becsű; 

mert ha a' költész segédforrásait szintolly kimerítőleg 's pontosan használja, mint a' tudós: 

miért ne legyen rajzolatja szintolly hív képmása a' múltnak és távol levőnek mint a' tudósé? 

's ha mindkettő egy személyben egyesül, nem tüntettetik-e az által a' tárgy lehető legnagyobb 

világosságban előnkbe? midőn azt illy esetben, nem csak észszel, hanem egyszersmind 

érzeménynyel 's képzelődéssel is, tehát összes tehetségeinkkel foghatjuk fel?"200 Ugyanezen 

tekintetben tartja fontos értékkritériumnak Kazinczy Gábor a Figyelmező 1838-as 

évfolyamában megjelent, az Abafi német fordításának fogadtatását ismertető cikkének 

tanúsága szerint az Eilpost recenzense az abban közölt tudományos érdekű, „földismereti 

901 

(ethnographiai)" adatokat. 

Efféle okokból gyakran találni a korabeli kritikák között olyanokat is, amelyek éppen a 

megfelelő felkészültség hiányát vetik a szerzők szemére. Vajda Péter írásaival kapcsolatban 

minduntalan visszatérő kifogás, hogy a keleti- és történeti tárgyú elbeszéléseiben a tárgyak 

valószerű és hiteles ábrázolásához nem rendelkezik kellő ismeretekkel202. Jósika műveivel 

I98vö. Fried István: Az „Abafi" előzményeihez. ItK, 1986/3, 222-230. 
199 Figyelmező, 1837, 161. 
200 Figyelmező, 1837, 161-162. 
201 Figyelmező, 1838,602. 
202 A Dalhon első füzetének bírálója többek között azért állítja az abban megjelent három beszély közül a 
legkevésbé sikerültnek az Attila idejében játszódó Hildegunda címűt, mert nem igazán képes érzékletesen 
bemutatni a történelmi hátteret, sőt jól észrevehető tárgyi tévedések rontják annak hitelességét. Ezért a 
recenzens Vajda elbeszélésmódját az olyan tárgyak esetében tartja alkalmazhatónak, amelyek nem igényelnek 
historiográfiai hitelesítést: „A' szerző általában sokkal szerencsésebb ott, hol minden köteléktől, minden 
formaságtól menten egyedül a' tisztán emberi viszonyok' kifejtésére bocsátkozik. Ő a' szív' és ész' legbelső 
titkait mélyen vizsgálta; de nem a' társaság' szerkezeti 's szokásbeli szabályait 's hol a' hely- vagy időbeli 
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szemben a Tárcsái Bende mint történelmi regény értékét meglehetősen kétségessé teszi 

Szontagh szemében már pusztán az a tény is, hogy az abban megjelenített korra vonatkozóan 

nem állnak rendelkezésre hiteles „kútfők"203, ilyenformán az író által ábrázolt világ eleve 

nélkülözi a historiográfia mércéje szerinti hitelességet. Az utolsó Báthori recenziójában a 

történelmi referencialitás túlhangsúlyozását kifogásoló Toldy Ferenc néhány évvel később, a 

magyar irodalom általános helyzetét tárgyaló írásában, a színvonalbeli emelkedés gátjaként 

,,a' philosophiai 's történeti tudományok' elhagyatottságát"204 jelöli meg. Az írókat e két 

terület tanulmányozására buzdítja, mégpedig azért, mert mint Szontagh A könnyelműek 

bírálatában, az irodalomnak jelentős funkciót tulajdonít a tudományos ismeretek 

terjesztésében: „a' költők /.../ a' népek' nevelői, ez által gyakorolják maiglan - e' század' 

költőietlensége' daczára is mind maiglan - a' legnagyobb hatást a' nemzetre, ők az 

embernem' gyermekkorában vivői, organumai a' philosophiának, sőt a' históriának is, a' 
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mostaniban annak közvetítői" . 

A történelmi regények hátterében álló tudományos felkészülés jelentőségét, ahogy az a 

fent idézett, a jegyzetek funkcióját tárgyaló szövegből is látható, Jósika is szívesen 

hangsúlyozta, mint munkái értékét emelő tényt. Az 1840-es években őt érő támadásokra, 

miszerint elhagyta volna a történelmi regény műfaját, s helyette az írói alkatának kevésbé 

megfelelő kortárs témákat feldolgozó művek írásával foglalkozik, az Akarat és hajlam 

előszavában adott válasza is pontosan a felkészülés és tanulás - A csehek Magyarországban 

idézett szakasza értelmében éppen a jegyzetekben explikálódó és visszaigazolódó -

jelentőségét emeli ki, mondván, hogy „az életből vett történetekkel" csupán azt a „közidőt" 

távolság megengedi, hol a' kor- vagy helyszerüség elleni botlásai a' nagy közönségtől (mellyhez a' 
szaktudósokat nem számítjuk) észre nem vétetnek, ott ö saját elemében van, 's munkái, mellyekben tiszta emberi 
érzelmeinek, gazdag képzelődésének szabad mező nyílik, nem csekély költői érdekkel bírnak." /Figyelmező, 
1840., 420-421./ Ehhez hasonlóan a második füzet Atila' halála című szövegével kapcsolatban a bíráló 
legfontosabb ellenvetése, hogy az abban ábrázolt hős „különböző azon Atilától, kit a' világ' történeteiből 
ismerünk". /Figyelmező1840., 789./ 
203 Figyelmező, 1837., 6. 
204 Toldy Ferenc: Szépirodalmunk' jelen állapotjárói, 's néhány jámbor óhajtás, Athenaeum, 1843., 155. 
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tölti ki, „melyet egy történelmi regény oly sokszerű és fáradságos előkészületei 

• 9 C\f\ 

igényelnek" . A megfogalmazásból úgy tűnik, hogy maga Jósika is - talán a kritikai nyomás 

kényszere alatt - alacsonyabb rendűnek tekinti saját „társadalmi" regényeit, legalábbis erre 

látszik utalni az azok írására szánt időnek, a történelmi regények elkészülte közti 

„közidőként" értékelése, mégpedig kifejezetten ez utóbbiak elkészítéséhez szükséges 

kutatómunkára hivatkozva, amely az ilyen jellegű művek valósághűségét biztosítja. 

Maga a valósághűség követelménye ugyan nem csupán a történelmi regényre, mint a 

műfajon belüli speciális altípusra, hanem általában véve a regényekre érvényes elvárás, ám az 

egykori és jelenbeli világ ábrázolásában alapvető különbségek jelentkeznek e tekintetben. Míg 

ugyanis az utóbbi esetében a világ hű ábrázolásához elegendő alapot jelent a közvetlen 

tapasztalat, addig a múlt kizárólag tárgyi- és szövegemlékekből, valamint tudományos művek 

alapján rekonstruálható. Ez a differencia a befogadói oldalon is megjelenik, hiszen míg a 

valósághűség követelménye az egykorú témák esetében pusztán a művek nevelő célzata miatt 

fontos - a megfelelő erkölcsi hatás ugyanis csak a reális és idealizált elemek összjátékából 

állhat elő -, addig a történelmi tárgyak ábrázolásánál - azok idegensége okán - ugyanez már 

ismeretterjesztő, oktató funkcióval is bír. A történelmi regény műfajának legitimációját 

kifejezetten e funkció tekintetében állítja jogosnak a Regény és a' társasélet nemesbítése című 

cikk szerzője. Gondolatmenetének alapvetése, hogy a regény valódi céljának, vagyis az 

erkölcsi nevelésnek tekintetében, az ábrázoltak az olvasó számára való közvetlen 

(tapasztalati) visszaigazolhatósága okán, a jelenkori, hazai témák feldolgozása a 

legmegfelelőbb. Az e tekintetben az általuk megjelenített világ ismeretlensége miatt kevésbé 

hatékony történelmi regényeket viszont a bennük rejlő oktató potenciál, a történelem hiteles 

képének közvetítése miatt tartja védhetőnek. ,,A' történeti regények, mellyek nemzetünk dicső 

előkorát fejtik, szinte tanulságosak lehetnek, de czéljokra annyit nem használhatnak, mint a' 

jelen időbeliek. A' történeti regényekben csak csudálni, csak magasztalni tanuljuk 

206 Jósika Miklós: Akarat és hajlam, im, I. kötet 5. 
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hajdankorunk becsületességét, lovagiságát, csak kárhoztatni vagy emelni tanuljuk az egyesek 

bűneit vagy erényét; de, ha buzdító erővel bár, tettre ösztönzőleg nem fognak reánk hatni, 

mert állásunk, helyzetünk, viszonyaink egészen különbözők az akkoriaktól. Azonban, ha a' 

történeti regényeknek más erényök nem volna is, minthogy hajdankorunkat, mellyről vajmi 

ferde 's fellengző fogalmaink vannak, ismertetik, ez is elég szép."207 

Noha a történelmi regény a műfaj felsőbb céljának, az erkölcsi nevelésnek 

tekintetében alászorulni látszik a kortárs témákat ábrázoló müvekkel szemben, azonban 

tudományos hitelességre törekvése, illetve az ennek okán benne rejlő oktató potenciál mint 

kétségbevonhatatlan értékkritérium jelenik meg a korszak diskurzusában. Több esetben Jósika 

is ennek alapján határozza meg saját munkáinak értékét. így Toldy Ferenchez írt levelében -

az egyébként érzése szerint az akadémia részéről méltánytalanul nem díjazott - A csehek 

Magyarországban jelentőségét igazoló érvként említi meg: „egy regényem sem került annyi 

kutatásba, olvasásba 's fürkészésbe mint ez"208. Hasonló okból utasítja el a Balassi életének 

regénybeli feldolgozására vonatkozó felkérést, mondván „Balassa Bálintról keveset tudok, 

talán alkalmasabb lenne egy érdekes novellára?"209 

Mivel az oktató, ismeretterjesztő attitűdöt elsősorban a tárgy idegensége vonja 

magával, így az annak alapját képező tudományos ismeretszerzés nem csupán a történelmi 

témákkal, hanem az olyan, a hazai olvasó számára ismeretlen, egzotikus világokat bemutató 

munkákkal kapcsolatban is érvényesülő elvárás, mint a korszakban divatos keleti 

elbeszélések. Ezek esetében - ahogy a történelmi regényeknél is - felvetődik az a probléma, 

hogy az olvasó, az ábrázolt világra vonatkozó személyes tapasztalatok hiányában nem 

feltétlenül tud különbséget tenni a referenciális és „költött" elemek között, nem képes ítéletet 

alkotni a fikcionalizálás mértéke és mikéntje, végső soron pedig akár a mű műfaji 

hovatartozása tekintetében. Éppen ez okból marasztalja el a Figyelmező kritikusa a Vajda 

207 Mokány: Regény és a' társasélet nemesbítése, Életképek, 1844, 187. 
208 Weber Arthur: Báró Jósika Miklós 1838 és 1847 közt folytatott levelezéséből, ItK, 1911, 67. 
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Péter Dalhonznak második füzetében található A máguszleány című elbeszélést: ,,A' nagy 

közönség nehezen fogja megítélhetni, mennyire hívek festései, /.../ épen ez von le sokat a 

munka érdekességéből; mert ha ismeretlen világot akarunk festeni, annak egész mélyéből kell 

merítenünk, hogy az olvasó bele tekinteni méltónak tarthassa. ' S az az, mi a' keleti élet' 

o I n • tökéletes ismerete 's avatottság nélkül lehetetlen." A valamilyen módon - akár időbeli, akár 

térbeli/kulturális távolsága okán - idegen világot ábrázoló műveknek segítséget kell tehát 

nyújtaniuk az olvasók számára saját valósághűségük, referencialitásuk mértékének 

megítéléséhez. Ellenkező esetben ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy oktató funkciójával 

ellentétben - ahogy az Vajda műveivel kapcsolatos kifogásként több ízben is felmerült - , 

éppen tévhiteket fog terjeszteni. Nem véletlen, hogy Jósika Miklós egy 1843-ban írt levelében 

saját keleti tárgyú elbeszéléseinek értékét Vajda hasonló munkáival szemben határozza meg: 

„Szuttin - Mohilok gyöngye - A Beduin leánya Keleti vázlatok: mellyekben igyekeztem: a 

Vajda Péter keleti elbeszéléseinek ellenére - megmutatni, hogy - egy-két — Ospiru 

Zajuskadala és Corcombábu még nem keleti beszély - ha a keleti szellem hiányzik."211 Mint 

ahogy az sem, hogy az említett novellák közül az első kettőhöz - a történelmi regényekhez 

hasonlóan - magyarázó, hitelesítő Jegyzéseket csatolt, elkerülve ezáltal a Vajda elbeszéléseit 

illető vádakat. Eljárásának oktató célzatát egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy a Szuttin 

kizárólag szómagyarázatokat tartalmazó jegyzetei végén bocsánatot kér „a míveltebbektől, 

* • 919 

ezen többnyire ismeretes dolgok magyarázatáért" . 

A tudományos, historiográfiai igazoltságra törekvés, s a történelmi regények ilyen 

értelemben vett oktató jellege érezhetően egyre erősödik Jósika 1848-ig tartó 

pályaszakaszában. Ez a folyamat - a szövegkonstrukciós eljárások bizonyos változásai mellett 

- éppen a jegyzetek számának emelkedésében összetételük megváltozásában érhető tetten. Az 

209 uo., 81. 
210 Figyelmező, 1840., 787. 
211 EPhK, 1912., 186. 
212 Jósika Miklós: Élet és Tündérhon, Heckenast Gusztáv, Pest, 1858. /harmadik kiadás/, III. rész 170. 
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ilyen jellegű paratextust még nem tartalmazó, elsőként megírt Zólyomi, illetve a mindössze 

nyolc jegyzetponttal kiegészített Abafi után a következő két regényben hirtelen száz fölé ugrik 

a hivatkozások száma. Az előszavában a főhős ábrázolásának hitelességét hangsúlyozó, 1847-

ben napvilágot látott Jósika Istvánban ez a mennyiség megközelíti a kétszázat, míg a II. 

Rákóczi Ferenc 1848-ig elkészült kötete önmagában is több mint százharminc jegyzetpontot 

tartalmaz (ez az arány a később megírt további három kötetre is érvényes). Pusztán e 

számadatokból is gyanítható, hogy Jósika, legalábbis munkásságának a szabadságharcig 

terjedő szakaszában, egyre nagyobb hangsúlyt fektetett regényei tudományos megalapozására. 

Méginkább jellemző e tekintetben a jegyzeteket illető tartalmi változás. Az Abafi 

esetében ezek még kevésbé tűnnek tudományos jellegűnek, hiszen jobbára a szóhasználatra, 

illetve bizonyos kevésbé ismert figurákra vonatkozó rövid magyarázatokat tartalmaznak 

csupán. A leghosszabb és tartalma tekintetében legfigyelemreméltóbb pont pedig nem is 

historiográfiai érdekeltségű, hiszen Gizella lázálom-jelenete kapcsán olyan ábrázolástechnikai 

és erkölcsi problémákat taglal, amelyek függetlenek a regény történelmi tárgyától. Az erdélyi 

történelem a regény által is tárgyalt eseményeinek rövid összefoglalóját adó utolsó jegyzet, a 

későbbi regényektől eltérően, módfelett hevenyészetten adja meg a közölt adatok forrásait. 

Ehhez képest valóban meglepő változás tapasztalható Az utolsó Báthoriban. Noha a jegyzetek 

egy része itt is csupán szómagyarázat — sőt ezek között közli a fejezetek élén álló mottók 

eredetét is, amit az Abafibm elmulasztott megtenni ám ezeket leszámítva is feltűnő az előző 

regényhez képest a historiográfiai jellegű hivatkozások, illetve az ezekben idézett szerzők és 

művek nagy száma. A korszak utolsó történelmi regényeiben, a Jósika Istvánban és a II. 

Rákóczi Ferencben Jósika ilyen irányú pedantériája pedig odáig fejlődik, hogy a müvek 

cselekményének minden történetileg adatolható mozzanatát igyekszik a vonatkozó 

forrásszövegek beidézésével alátámasztani, miáltal - kis túlzással - a jegyzetek csaknem 

folyamatos, a regények menetével párhuzamosan futó elbeszéléssé olvashatók össze. 
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Noha Jósika regényeinek modelljeként közvetlenül a műfaj létrehozóját, Walter 

Scottot szokás megjelölni, mégis - egyebek között - a paratextusok használatának módjában 

jelentős különbségek mutatkoznak közöttük. A jegyzetekben hivatkozott szövegek 

összetételét figyelembe véve feltűnő, hogy Jósika kizárólag történetírókra és emlékiratokra 

hivatkozik, vagyis az ábrázolt kor és események már eleve elbeszélésbe foglalt, s többé-

kevésbé a historiográfia igényei szerint elkészített munkákra. Vele szemben Scott regényeinek 

forrásaiként a legkülönfélébb műfajú írásműveket - levél, jegyzőkönyv, dráma, ballada stb. -

jelöli meg, sőt még az olyan szóbeliséghez köthető műfajok, mint az anekdota is központi 

szerepet játszhatnak műveiben. E szempontból kettejük eljárása között azonban mégsem az 

jelenti a szövegvilág tekintetében leglényegesebb különbséget, hogy a külföldi szerző 

„történészként" lényegesen alaposabbnak, körültekintőbbnek tűnik, hanem, hogy a források 

összetételének hatására eltérően alakul a főszöveg és a paratextusok viszonya. Scott műveiben 

ugyanis az előszavak és jegyzetek gyakran oppozícióban állnak a regény szövegével, aláássák 

annak történelmi hitelességét. Nem csak a már amúgy is fikciós szövegek forrásként való 

felhasználása miatt van ez így, hanem mivel az általa felkutatott és beidézett hiteles 

dokumentumok gyakran nem erősítik meg a regényben ábrázoltakat. Az egyik legjobb 

munkájaként számontartott Midlothian szíve című regényének213 különböző paratextusaiból 

világosan kiderül, hogy a cselekmény két központi elemének - a gyermekgyilkossági ügynek 

és az edinborough-i Porteous-lázadásnak - , noha mindkettő megtörtént eseten alapul, 

egymással való összekapcsolása időbeli távolságuk miatt pusztán a képzelet szüleménye. A 

paratextusok Scottnál tehát nemhogy nem erősítik meg feltétlenül regényei „hitelességét" -

legalábbis abban a közvetlen értelemben, hogy pontos adatokkal, szilárd tényekkel 

támasztanák alá a regényes cselekményt - , hanem éppen annak költőileg alakított jellegére 

hívják fel az olvasó figyelmét. 

213 vö. Walter Scott: Midlothian szíve /Gy. Horváth László fordítása/, Európa, Bp., 1980., 

99 



Vele szemben Jósika hivatkozásai jószerével mindig affirmativ viszonyban állnak a 

főszöveggel, s legfeljebb a história hiátusaira utalnak, ám ellentmondásokra sosem. A 

jegyzetek - még a negyvenes évek végének meglehetősen nagy apparátust megmozgató 

szövegeinél is - jól összeválogatott szöveghelyekből kialakított, problémamentessé tett 

háttértörténeteket mutatnak be, amelyek egyetlen célja a fikciónak a tudomány felőli 

közvetlen igazolása. A problémák elfedése, a simává tett s a regénnyel párhuzamosan 

kibomló történelem efféle bemutatására, minden bizonnyal szintén az olvasóközönség 

fejletlenségének és a történelmi regény oktató céljának figyelembe vétele szolgál 

magyarázattal. 

Jósika regényeinek hátterében tehát a történelemhez való olyan viszony látszik 

körvonalazódni, amely a história tényeinek megismerhetőségébe vetett hiten, illetve azok 

egyértelmű és biztos értelmezhetőségének feltételezésén alapul. A regényszövegeknek a 

jegyzetek általi megerősítése, hitelesítése azt sugallja, hogy a forrásanyagok hiátusai és 

esetleges ellentmondásaik pusztán leküzdendő akadályok, ám semmiképpen nem lehetnek 

gátjai a történelem valóságos megismerésének. Jósika műveiben nemhogy a Kemény 

Zsigmond Gyulai Páljára jellemző, a történelem látszólagos tényszerűségeit, a historiográfia 

eljárásait relativizáló, elbizonytalanító szemléletnek nincs nyoma, de még a Magyarország 

1514-ben forráskritikai attitűdjének sem. 

A történelmi adatok efféle problémamentes kezelése nem véletlen, hiszen a históriai 

tárgyú regényekben éppen ezek szolgáltatják azt a „valóságalapot", amelyben a művek 

legfontosabb célja, az erkölcsi hatás gyökerezik. A Jósika által hangoztatott regényelméleti 

nézetek szerint pedig ez nem enged meg semmiféle bizonytalanságot a morális alapeszme 

érvényesülése okán. A Jósika írások történelemképében megmutatkozó ellentmondás-

mentesség, a szövegek és jegyzetek affirmativ viszonya ilyenformán az erkölcsi célzat által 

uralt általános regényelmélet befolyását mutatja a históriai tárgyú regények kompozíciójában. 

100 



IV. A „korszellem" 

Annak ellenére, hogy Jósika regényeiben rendszerint nagy gondot fordít a cselekmény hátterét 

képező tárgyi világ történetiségének érzékeltetésére a leírásokban, s a szövegekhez csatolt 

jegyzetapparátusban az ábrázolt események és figurák egy részének historiográfiai 

hitelesítését is elvégzi, mégis, az irodalomtörténet-írásban munkáival kapcsolatban 

általánosan elterjedt az a meggyőződés, hogy azok inkább csak külsőségeikben jelenítik meg 

hűen az egyes korokat, míg a „korszellem", a történelem „belső törvényszerűségeinek" 

megragadásában jócskán alul maradnak az őt követő írók - elsősorban Eötvös József és 

Kemény Zsigmond - hasonló műfajú írásaival szemben214. 

Az irodalomtörténet azon ítélete, amely e regények bizonyos szegmensei tekintetében 

a „történeti felfogás" hibáira, hiátusaira, sőt némely elemek ahistorikus voltára utal, 

lényegében már Jósika első műveinek egykorú bírálataiban megalapozódik. 

Legkarakteresebben talán nem is az Abafit mint történelmi regényt illető egyetlen komoly - a 

vallástörténeti háttér figyelmen kívül hagyására vonatkozó - kifogást tartalmazó szöveg, 

214 Egy jellemző példát említve: a Badics Ferenc és Beöthy Zsolt neve alatt jegyzett irodalomtörténeti szintézis 
IA magyar irodalom története, II. kötet (Kisfaludy Károly felléptétől a kiegyezésig), Athenaeum, Bp , 1907./ a 
három történelmi regényíró műveinek viszonyát és az azokhoz kapcsolt értékítéleteket éppen a történeti tárgy 
„külső" és „belső" összetevőinek ábrázolásmódja tekintetében adja meg. Jósika művei e szempontból azért 
minősülnek csekélyebb értékűnek, mert ugyan „történelmi regényeket írt, de inkább csak külsőségekben fogta 
föl a történelmet s majd minden regényében egy-egy erkölcsi eszmét igyekezett megérzékíteni". /205./ Hibája 
tehát az, hogy a „külső" ábrázolás hűségével szemben a „korszellem" bemutatását egy ahistorikus elemmel 
pótolta. Ezzel szemben a Magyarország 1514-ben - „a történeti regény terén /.../ az első megállható mű 
irodalmunkban" /191./ - a „kor mozgató eszméinek", „érdekeinek" bemutatásában jeleskedik, míg Kemény 
művei azért minősíthetőek minden magyar regényt felülmúló, sőt a külföldiekkel is vetekedő alkotásoknak, 
mivel kevés gondot fordít ugyan „a külsőségre, melyre a történeti regényírók rendesen oly nagy súlyt fektettek; 
de annál többet a belsőre, a lényegre", vagyis a korhű jellemábrázolásra. / vö. 205-207./ Eötvös és Kemény 
művei tehát elsősorban azért minősülnek magasabb színvonalúnak, mint Jósikáéi, mivel a történelem ábrázolását 
a lényegibbnek gondolt „belső" összetevők, a „korszellem" valamely aspektusának reprezentációja felé terjesztik 
ki. Jósika történelmi regényeinek ilyen módon való elhelyezése az irodalomtörténeti elbeszélésben, illetve ennek 
kapcsán azoknak a műfaj későbbi példányaihoz viszonyított leértékelése általánosan jellemző. Említésre méltó, 
hogy műfajtörténetében az egyébként Jósika regényeinek „újraélesztése" mellett érvelő, azokat méltatlanul 
elfeledett, színvonalas és „iskolaalapító" alkotásoknak tartó Mezei József is átveszi az elmarasztaló ítéletek 
szempontjait, s a szerző jelentőségét olyan módon hangsúlyozza, hogy pozitív előjellel látja el az általában 
pejoratív értelmű „axiómát": „A történelmi díszletezésű, jelmezű lélektani regény mintája tőle származik." 
/Mezei József: A magyar regény, Magvető, Bp, 1973, 225.' 
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Szalay László Szontagh rosszallását és Jósika élethosszig tartó sértődöttségét kiváltó 
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recenziója utal erre , hanem éppen az elismerő hangvételű kritikák szemléleti vakfoltjai, 

illetve az ezek által a regények legfontosabb karakterjegyeinek tartott vonások alapozzák meg 

a későbbi elmarasztaló ítéletet. A legjobb példa erre Szontagh Gusztáv közismert, s az 

affirmativ Jósika kritikák hangvételét és szempontjait nem csak a tárgyalt időszakban, de 

gyakorlatilag a regényíró életében csaknem mindvégig216 meghatározó, Figyelmezőbeli Abafi 

recenziója. Szontagh bírálatának legmeglepőbb vonása, hogy noha - a korabeli vélekedéssel 917 • 

egybehangzóan -, az első magyar történelmi regényről szól, írásának homlokterébe mégis a 

karakterábrázolás, az önművelés és erkölcsi hatás, a műfaj speciális problematikájától 

lényegében független kérdéseit helyezi, mig a történelemábrázolás mikéntjének csupán 

egyetlen rövid bekezdést szentel. Az általa nyújtott értelmezés perspektíváját ugyan Jósika 

írásának a kor legfontosabb történelmi regényírójának, Walter Scottnak a műfaj poétikáját 
215 Szontagh A könnyelműek recenziójában Szalay Abafivól és Zólyomiról szóló, a regényeket saját bírálatainál 
kevésbé kedvező megvilágításba állító, fiktív levél formájában készült írását egyszerűen „derék rapszódiának" 
minősíti, „mert kritikának alig lehet nevezni". /Figyelmező', 1837., 159./ Jósika, mint az az Emlékiratból kiderül, 
élete végéig sérelmezi a Tudományos Gyűjteményben megjelent írás egyes megállapításait, így azt a Zólyomira 
vonatkozó kijelentést, miszerint az „legfeljebb egyheti munkába került". Az addigra már elhunyt Szalay 
„historikusi" érdemeit elismeri ugyan, ám a szépirodalom tekintetében több helyen is kétségbe vonja 
hozzáértését. 
216 Noha az irodalomtörténet-írás általában mint a közönség és a kritikai pártfogás elvesztésének időszakát 
tárgyalja Jósika pályájának szabadságharc utáni szakaszát, azonban ez nem felel meg teljes mértékben a 
valóságnak. Az Eszther szerzőjének felléptét /1853/ követő években ugyanis még egyértelműen az affirmativ 
kritikák dominálnak. Ilyenek a Pesti Napló 1853-as illetve 1854-es évfolyamaiban megjelent bírálatok, amelyek 
közül az Esztherre vonatkozó Greguss Ágost tollából származó cikk, illetve Gyulai Pál A nagyszebeni 
királybíróról szóló írása, nemhogy különösebb visszaesést nem észlel a szerző korábbi műveihez képest, hanem 
az írói eszköztár gyarapodását, az ábrázolástechnika fejlődését konstatálja /vö. Pesti Napló 1853. május 24. 4., 
illetve július 12. 3./. Brassai Sámuel 1855-ős, A tudós leányát tárgyaló kritikája után ugyan már megjelennek 
olyan írások is, amelyek Jósika írói módszerének korszerűtlenségét, stílusának egyre pongyolábbá válását 
hangsúlyozzák, s elválasztva egymástól az életmű 1848 előtti és utáni részét, ez utóbbit valóban meglehetősen 
kedvezőtlen ítéletben részesítik (ilyen Salamon Ferenc A rom titkairól szóló cikke /Budapesti Híradó, 1856., 84. 
sz./, vagy a két kései regényről - A szegény ember dolga csupa komédia; Sziklarózsa - a Kalauzban megjelent 
bírálatok/vö. Kalauz, 1864., 59-60., illetve 132-134./), ám ezekkel párhuzamosan még mindig jelentős számban 
születnek a Szontagh elveire hajazó, a műveket az erkölcsi cél szempontjából vizsgáló és ünneplő recenziók /vö. 
A tudós leánya, Családi Lapok, 1855., 11. sz., 525-527.; A rom titkai, Magyar Sajtó, 1856. május 15., 112.; 
Hunyadi Mátyás király, Magyar Sajtó, 1856. május 29.; A két barát, Nővilág, 1860., 39. sz., 619. stb./. 
217 Azt, hogy az Abafi történelmi regény, Szalay László sem tagadja, ám éppen a műfaji besorolás kapcsán vet fel 
néhány olyan szempontot, ami nem igazán egyeztethető össze a Jósikáról Szontagh által kialakított, s úgy a 
korabeli recenziókban, mint az irodalomtörténeti művekben továbbélő képpel. Felteszi ugyanis a kérdést, hogy 
az Abafi ,,a' históriai román' mellyik neméhez tartozik", s ennek kapcsán egyrészt elbizonytalanítja a szerző 
nevéhez hamarosan hozzákapcsolt „magyar Scott" antonomasia jogosságát, hiszen tisztázandónak érzi, „ha 
Scott-é, Bulwer-é, Hugo-é voltak több befolyással az írónkra". Ezen felül a kritika és irodalomtörténet-írás által 
egyaránt negligált Szirmay Ilonával való kapcsolatára is rákérdez - „ha vonhatni-é parallelát Abafy és Szirmay 
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megalapozó munkáival való összevetése, rokonítása határozza meg, hiszen az Abafi szerzője 

„Goethetői eltérve, Scott Valtert látszik követni"218, ez a megállapítás azonban nem a 

történelmi reprezentáció mikéntjére, hanem a munka „erkölcsi irányzatára" vonatkozik. 

Goethe ugyanis a Figyelmező recenziósorozatát bevezető regényelméleti fejtegetésekben, 

mint a Szontagh nézeteivel ellentétes, az irodalmi alkotások erkölcsi céljának primátusát 

tagadó álláspont képviselője jelenik meg. Scott ebben az összefüggésben nem mint a 

történelmi regény műfajának megalapítója, hanem mint az elsősorban az erkölcsi hatás 

elérését célzó poétika képviselője fontos a bíráló számára. Ennek megfelelően az Abafi 

értékelésekor Szontagh lényegében, mint erőteljes és világos morális tendenciával bíró 

„nevelési" regényt láttatja a művet, amelynek az e tekintetben a lehető legszerencsésebben 

kiválasztott alapeszme - az önálló szellem és erős akarat hatása „önmívelődésünkre, 

mivoltunk nemesítésére"219 - tökéletes „megérzékítése" a legfőbb érdeme. Az erkölcsi 

alapeszme és hatás, illetve az azt hordozó karakterábrázolás pedig független az ábrázolt kor 

történetiségétől, hiszen azt, ahogy Scott, úgy Szontagh is szubsztanciaként kezeli, mondván 

„az ember' belső lényegére, mint a' természet, mindenütt egyforma'220. Ilyenformán a 

történelmi reprezentációban érdekelt, s a kritikában ugyancsak röviden méltatott elemek -

„nemzeti életünk hív és szépen idealizált rajzolata, a' pórkunyhótól a' fejedelmi palotáig"221 -

, pusztán mint másodlagos, külsődleges vonások tárgyaltatnak a regény lényegi, s lényegében 

ahistorikusnak tűnő céljához képest. 

Hasonló értékrend jellemzi a korszak többi, Jósika történelmi regényeit tárgyaló 

kritikáját is. A csehek Magyarországban bírálója, annak ellenére, hogy Jósika e regényben az 

Abafihoz képest lényegesen nagyobb figyelmet szentel a tudományos hitelesítésnek, sőt, 

Ilona közt" - , mintegy elvitatva ezzel Jósikának a magyar történelmi regény kezdeményezőjének címéhez való 
jogát. /vö. .Szalay, im, 119-120./ 
218 Figyelmező, 1837, 128. 
2X9 Figyelmező, 1837, 127. 
220 Figyelmező, 1837, 129. 
221 Figyelmező, 1837, 128. 
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ennek fontosságát a jegyzetekben ki is emeli, csupán futólag említi meg annak „korfestésbeli" 

hűségét, ellenben módfelett hosszan foglalkozik annak erkölcsi hatásával, s lényegében ennek 

sikerültsége okán ünnepli a művet222. 

A történeti hűség másodlagos volta méginkább nyilvánvalóvá válik, amikor ellentétbe 

kerül a regény felsőbb céljával, vagyis veszélyezteti annak erkölcsi hatását. E tekintetben 

kifogásolja Toldy Ferenc Az utolsó Báthori recenziójában Báthori Gábor halálának 

történetileg hiteles, ám az olvasóra gyakorolt hatása tekintetében bizonytalan ábrázolását. A 

kritikus egyfelől azt kárhoztatja, hogy a műben zsarnokként ábrázolt fejedelem „hősi- 's 

fejedelmileg esik el, bánat nélkül, némileg dicsőén fejezve be a' vétek' 's gyalázat' pályáját. 

Itt a' szerzőt világosan ismét a' história téveszté el. Pedig mit gondol e' perczben az olvasó 

azzal, ha az évkönyvek tiszteltetnek, midőn a' költő által ébresztett ohajtások, vágyások így 

kijátszatnak." Másfelől a fejedelem gyilkosainak büntetését is elhagyandónak érezte a regény 

szövegéből, hiszen az ugyan „világosan a' históriai valóság' kedvéért" került a műbe, „de e' 

hűség a' jótevő poetai igazság, az ez által eszközlött érzet-enyhülés' rovására mentetett 

meg"223. 

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy - leszámítva Szalay recenziójának egyetlen 

megjegyzését - a „korszellem" belső jellegzetességeinek nem igazán hű ábrázolása, ami a 

Jósika műveivel kapcsolatos elmarasztaló irodalomtörténeti ítélet egyik legfontosabb eleme, a 

kortárs kritikai diskurzusban kevésbé lényegesnek minősül, sőt, mintha annak helyét a 

megfelelő erkölcsi hatás elérése okán, a karakterek, a cselekmény motivációja stb. 

tekintetében egy ahistorikus jellegű ábrázolásmód elvárása töltené be. Ennek az elvárásnak 

Jósika munkái tökéletesen meg is felelnek, az író ugyanis egész pályája során kitart azon 

222 vö. Honművész, 1839, 309. 
223 vö. Figyelmező, 1837, 374-375. 
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meggyőződése mellett, hogy a regénynek a konkrét tárgytól függetlenül, mindig egy 

határozott erkölcsi eszmét kell kifejezésre juttatnia224. 

A kortárs és történelmi témákat feldolgozó regényekre egyaránt érvényes axióma, az 

utóbbiak szerkezetében ténylegesen előidézi azt a széttartást, amit utóidejű perspektívából a 

Jósika írásait tárgyaló irodalomtörténészek rendre konstatáltak, hiszen azok a hangsúlyozottan 

történeti háttér előtt olyan jellemeket és részben olyan cselekményt ábrázolnak, amelyek 

értelmezése már a megjelenített kortól függetlenül kell, hogy végbemenjen. A történetileg és 

pszichológiailag hiteles elemek ilyetén szétválasztása azonban nagyon is tudatos írói 

eljárásnak tűnik Jósika esetében225. Nem csak a morális értelmezést irányító előszavak, vagy 

az Abafi Toldalékaként közölt, s az annak megjelenésekor már elkészült következő két regény 

kívánt erkölcsi hatását előzetesen magyarázó rövid értekezés utal erre226, hanem több esetben 

magukban a regényszövegekben is tematizálódik az erkölcsi szempontú interpretáció 

felsőbbsége, s a történeti háttértől némiképp független volta. Az Abafi Fogadás 

következményei című fejezetében az író hangsúlyozza: „Már címe e könyvnek tudatja, hogy 

szerzőjének nem célja Erdély történetének részleteit megismertetni, azonban elkerülhetetlen 

azokról rövid, összevont említést tenni, mint amely a jelen történettel sokoldalú 

összefüggésben van s némileg mérleg hősünk cselekvéseinek s viszonyainak 

224 A jó regénynek a Regény és regényitészet definíciója szerint „érdekes, erkölcsi tant magába foglaló, feszítően 
s mulattatva előadott és tanulságos történetnek" kell lennie. Mint e meghatározásból látszik, Jósika 
regényelméleti nézetei nem mutatnak semmiféle elmozdulást a harmincas, negyvenes évekhez képest, /vö. 
Eszther sat. szerzője: Regény és regényitészet, Emich Gusztáv, Pest, 1858., 45./ 
225Erre a tudatosságra Wéber Antal is figyelmeztet műfajtörténeti monográfiájának Jósikát tárgyaló fejezetében, 
mégpedig éppen az Abafi Toldaléka kapcsán, /vö. Wéber Antal, im., 140-141. 
226 A szöveg a főhősben pozitív erkölcsi portrét bemutató Abafiíöt eltérően negatív címszereplőjű Zólyomi 
értelmezését kívánja megalapozni, a megfelelő erkölcsi hatás elérésében követhető kétféle eljárás bemutatásával. 
Az elsőként megjelent regényben megcélzott „direct" hatásnál nagyobb műgondot és „mélyebb pszichológiát" 
igénylőnek, s ugyanakkor a valósághoz inkább igazodó ábrázolást lehetővé tevőnek állítja a fordított (indirect) 
módszert. Sőt, még a nevelő hatás tekintetében is az utóbbinak adja az elsőséget, hiszen az, mivel az indirect 
eljárással készült művek pozitív hősei kizárólag erkölcsi győzelmet aratnak, elválasztja egymástól az erény és a 
jutalom gondolatát, s az előbbit pusztán önmagában is kívánatossá teszi. A direct hatású regények viszont azt a 
veszélyt hordozzák magukban, hogy „a rény képzetével a siker képzetét, a gonoszéval a bűnhődés képzetét 
szokja meg az elme egybekapcsolni: így az elsőt nem önmagáért szeretni, az utóbbit nem önmagáért utálni". -
vö. Egy-két szó az erkölcsi hatásról és költői igazságtételről, mint toldalék, in: Jósika Miklós: Abafi, im., 216-
218. 
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megítélésökre."227 A mondat deklarálja, hogy a regény szándéka szerint elsősorban jellemrajz 

mégpedig egy kitalált figuráé s ehhez képest a történeti háttér csak mint a karakter 

cselekedeteit motiváló események biztosítója játszik szerepet. Az idézett mondatot követő 

szakasz, a Báthori Zsigmond és Boldizsár közti viszony megromlásának, illetve ez utóbbi és 

hívei kivégzésének okait csupán abból a célból ismerteti, hogy a korabeli Erdély politikai 

feszültségem keresztül indokolja főhősének országgyűlési beszédét, illetve hangsúlyozza 

közéleti szerepvállalásának jelentőségét. Maga Abafi fellépése, illetve beszédének az 

elbeszélő által közölt tartalmi összefoglalója azonban olyan általános erkölcsi és természetjogi 

• * r • r 228 

elveken alapul, amelyek lényegüket tekintve függetlenek a konkrét történelmi szituációtól . 

Vagyis a történelmileg hiteles események pusztán a krízishelyzet kialakításában bírnak 

funkcióval, ám a főhős ehhez való viszonyulását, cselekedeteit már időtlen, tehát az olvasó 

számára is éppannyira érvényes normák határozzák meg. 

Az emberi pszichikum szubsztanciális felfogása, illetve az erkölcsi normák időtlen 

jellege több szempontból is hasznosnak tekinthető a korszak elméleti/kritikai diskurzusa felől 

szemlélve a történelmi regény tekintetében. Egyrészt a pszichológiai karakter állandósága, s 

ebből következően tértől és időtől független megismerhetőségének axiómája az író számára 

lehetővé teszi, hogy letűnt korok embereinek személyiségét, az introspekció által tapasztalati 

úton ismerje meg, vagyis eleget tehet a regényekkel szemben támasztott valósághűség 

követelményének. Erre utal Walter Scott az Ivanhoe előszavában, amikor kijelenti, hogy a 

szenvedélyek, amelyek mindennemű emberi érzelem forrásai „többnyire azonosak minden 

227 c o 

uo. 53. 228 Noha a beszéd tartalmaz a konkrét történelmi szituációból vett érveket is - mint a porta haragjának 
felkeltésében rejlő veszélyek, vagy a tatárdúlás okozta szenvedések említése - , központi argumentuma azonban 
egy vallási köntösbe öltöztetett, mindenkor érvényes természetjogi axióma, nevezetesen, hogy az esküszegés: 
bűn. „Nem kárhoztatá a fejedelemnek azon óhajtását, hogy keresztény frigyeseket keressen; kívánta, bár a szelíd, 
égből szállt vallás mindenhová terjeszthetné szárnyait, boldogítva s közelítve embert Istenhez. De épen a tiszta, 
égből szállt hitből húzá ki bizonyítványait: adott szó s eskü megtartását e vallás parancsolja." /58./ Ilyenformán 
az Abafi orációjából levonható tanulságként, ha nem is anakronisztikus, mindenesetre egy időtől független 
érvényességgel bíró erkölcsi tétel jelölhető meg. 
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korban s bármi rangú embernél, országtól és földrésztől függetlenül"229, s ugyanezen az 

alapon menti föl Szontagh Gusztáv Jósika történelmi regényeit a valósághűség 

követelményének való meg nem felelés vádja alól: „Jósika erdélyi rajzolatai tudniillik azért, 

mivel multkorból valók, nem puszta ideálok: mert /.. ./ a közönséges emberi természet 

vonásait a' szerző önkeble tapasztalásaiból meríthette"230. Másfelől a pszichikum konstans 

jellegű felfogása a történelmi regényekben is megteremti az erkölcsi nevelés feltételeit, mivel 

ha az e művekben ábrázolt karakterek - legalábbis alapvonásaikban - kortól függetlenek, 

akkor a mindenkori olvasó számára lehetővé válik, hogy azokat minden különösebb nehézség 

nélkül saját világára vonatkoztassa, róluk erkölcsi ítéletet alkosson. 

A Jósika regények bizonyos elemeinek történetietlensége ilyen értelemben 

szükségszerű következménye a (regényirodalom alapvető funkciójával kapcsolatos elméleti 

vélekedéseknek. A minden tekintetben hű ábrázolás ugyanis, amely az egyes jellemek és 

cselekedetek morális megítélését a történelmi helyzet pontos feltárásával, az adott korra 

jellemző erkölcsi elvek, vallási előítéletek stb. bevonásával relativizálja, kétségkívül 

megnehezítené az olvasóval közölni kívánt alapeszme érvényesülését. Ez a lehetőség pedig 

minden bizonnyal riasztóan hathatott a magyar regényirodalomban betöltött kezdeményező 

szerepének tudatában levő, s ezért a hazai olvasóközönséget, mint a műfaj tekintetében még 

fejletlen befogadói/értelmezési stratégiákkal bíró publikumot kezelő Jósika számára. Nem 

véletlen, hogy az Abafihoz csatolt legterjedelmesebb jegyzetpont egy pszichológiai 

jelenséggel - a lázálommal - kapcsolatban éppen az erkölcsi tartalom félreértésének 

elkerülése végett, a saját szöveg részletes analízise által a helyes értelem megragadásához 

szükséges interpretációs eljárást rögzíti. 

Amellett azonban, hogy az erkölcsi hatás primátusának elve Jósika történelmi 

regényeiben egy olyan ábrázolástechnikai eljárást hív életre, amely e művek irodalomtörténeti 

229 Walter Scott: Ivanhoe, Európa, Bp., 1993. /Bart István fordítása/, 28. 
230 Figyelmező, 1837., 163. 
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megítélésekor, mint a külső ábrázolás történeti hűsége és a belső, a „korszellemhez" tartozó 

jegyek hiteltelensége közötti zavaró kontraszt tárgyaltatik majd, érdemes megvizsgálni azt is, 

vajon ez az ellentmondás ugyanilyen élesen jelentkezik-e a szerző által képviselt 

történelemfelfogás tekintetében is? 

A regények bizonyos szegmenseit, azoknak az irodalomtörténészek által rendszerint az 

ábrázolt korok „külsőségei" körébe tartozó elemeit soha nem érte az a vád, hogy ne felelnének 

meg a történelmi hűség követelményeinek. Ellenkezőleg, a tárgyi világ hiteles 

megjelenítésére szolgáló leírások - mint arról már szó esett - , inkább túlzott precizitásuk 

miatt részesültek elmarasztalásban. Hasonlóképpen nem támasztható kifogás az 

eseménytörténeti hitelesség tekintetében sem, hiszen a tárgyalt korszakra eső munkák egyre 

nagyobb hangsúlyt fektettek az elbeszélés keretét adó históriai események referencialitásának 

igazolására. Noha e tekintetben már nem egyszer szembesítették Jósika műveit az azokban 

felbukkanó, elsősorban a források kritikátlan kezeléséből adódó tévedésekkel , azonban 

maga a historiográfiai hitelesítésre vonatkozó igény ezekben az esetekben is kétségtelen. 

Történeti színt ad továbbá Jósika regényeinek a szokásoknak, a társas élet jelenségeinek a 

XIX. századétól eltérő vonásainak megörökítése, mint Az utolsó Báthoribzm leírt lakoma, 

vagy a lovagi játékok rajza az Abaß ban és a Jósika Istvánban. Elismerően nyilatkozik erről 

monográfiájában Dézsi Lajos is: „A kortörténeti háttér a művelődéstörténeti hátteret is 

magában foglalja: milyen városokban, palotákban házakban laktak, hogyan ruházkodtak, 

milyen volt a jogi, a társadalmi és a családi élet, időtöltés, szokások stb." Ezt követően 

azonban sietve hozzáteszi: „Jósikának a művelődéstörténet ezen alkotóelemeiből inkább a 

külsőségek iránt van érzéke, miként Scottnak is /.../, de erkölcseiknek, világnézetüknek, 

szokásaiknak a miénktől eltérő voltára nem fordít kellő figyelmet."233 Noha Dézsi ezen a 

231 Dézsi Lajos alapvető hibaként említi, hogy „sokszor nem ismeri eléggé a forrásokat, nem rostálja meg 
kritikailag adataikat s sokszor nem az eredeti forrásokból, hanem másodkézből merít". /Dézsi Lajos, im., 381./ 
232 Dézsi Lajos, im, 381-382. 
233 Dézsi Lajos, im, 382. 
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ponton egy már a XIX. század második felétől kezdve hangoztatott234, s többé-kevésbé 

igazolható véleményt ismétel meg, ám az erkölcsök, világnézet és szokások ábrázolásának, 

mint a „korszellem" belső összetevőinek elhanyagolása csak részben igaz Jósika műveire. 

Ilyen jellegű hiányosságaira ugyan már Szalay is felhívja a figyelmet az Abafi a XVI. századi 

Erdély vallási életének bemutatását számon kérő kritikájában, azonban Jósika - sértődése 

ellenére - minden bizonnyal komolyan vette a bírálatot, hiszen következő mintha pótolni 

akarná az első regény hibáját. Legalábbis erre utal Az utolsó Báthoríban a nemzetiségi 

ellentétek, vagy - ahogy azt Dézsi Lajos is megemlíti235 - A csehek Magyarországban című 

regényben a vallási viszonyok ábrázolásának kiemelt jelentősége. Sőt, már az Abafiból is 

megemlíthető néhány olyan elem, amely teljes egyértelműséggel a „korszellem" 

megjelenítését célozza. Ilyen a Mikola-ház című fejezet, amely egy tipikusnak állított nemesi 

család életmódját ismerteti az olvasóval. Ennél fontosabb, s mivel egy, a későbbi történelmi 

regényekben gyakran alkalmazott eljárás első hazai felbukkanásáról van szó, így 

prózatörténeti jelentőséggel is bíró elbeszéléstechnikai fogása az Abafinak a politikai helyzet 

különböző szempontú értékeléseinek szembesítése. A Báthori családon belüli viszályok miatt 

előálló, s egész Erdély sorsát befolyásoló krízis ugyanis egymástól meglehetősen eltérő 

perspektívákból kerül bemutatásra, hiszen annak értékelése nem csak az a narrátor utóidejű, 

„történészi" értékeléseiben, illetve az eseményeket közvetlenül befolyásolni képes Bucella és 

Báthori Zsigmond egykorú, politikusi értelmezését képviselő párbeszédében, hanem a 

kolozsvári lakosság, vagyis a korabeli közvélemény szintjén is bemutatásra kerül. A közéleti 

234 Zilahy Károly a Kritikai Lapokban megjelent, a magyar regényirodalom négy legjelentősebb figurájának 
munkásságát tárgyaló cikkében, úttörő érdemeinek elismerése mellett, Jósika műveit csupán a „külsőségek" 
ábrázolásában állítja maradandó becsűnek, ám művészetét, Eötvös, Kemény és Jókai által minden egyéb 
tekintetben meghaladottnak látja. „De a korfestés és tájrajz megkapó hűségét s általában a staffage 
változatosságát illetőleg, Jósika nálunk mai napig nincs fólülhaladva." - Zilahy Károly: Regényirodalmunk 
coryphaeusai, Kritikai Lapok, 1862., 138. 
235 „Szalay a <Zólyomi> ismertetésében kifogásolta, hogy Jósika Erdély vallásos életét nem méltatta figyelemre. 
Ezt a hiányt ebben a regényében pótolni akarva, bemutatja a kor lelkivilágát balhiedelmeiben: a csillagjóslásban 
és más babonáiban is." (Dézsi Szalay kritikájával kapcsolatban téved, ugyanis a vallási viszonyok ábrázolásának 
hiányát firtató megjegyzés nem a Zólyomira, hanem azAbafira vonatkozik, /vö. Tudományos Gyűjtemény, 1836., 
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status quo ábrázolása tehát nem csupán időbeli, hanem szociológiai, politikai tekintetben is 

differenciált. A felvillantott nézőpontok közül a történelmi regény poétikája tekintetében 

különösen az utolsó érdemel figyelmet, hiszen a kor közvélekedésének a városi tömegben 

elhangzó beszélgetéseken keresztül történő megszólaltatása, amely számos, a regény 

cselekménye tekintetében egyébként funkciótían figura felléptetésével jár, látszólag a mű 

ökonómiája ellen hat. Ez a feleslegesnek tűnő epizód azonban a regény mint történelmi 

regény tekintetében több szempontból is nagyon jelentős szereppel bír. Egyrészt, a jelenet 

lehetőséget ad az író számára egy meglehetősen széles társadalmi tabló ábrázolására, ami a 

polgárok beszélgetéseiben elhangzottak tartalmától függetlenül is segíti a műben bemutatott 

idegen világ élményszerüvé tételét. Másrészt, a sokaság beszélgetéseiben felszínre kerülő, s 

rövid vitákban ütköztetett vélemények mintegy belső nézőpontot kínálnak fel az olvasó 

számára, s azt az illúziót keltik, hogy önmaga rekonstruálhat egy meglehetősen bonyolult 

történelmi szituációt. Ennek a fogásnak a lényege tehát valóban a „korszellem" - vagy 

legalábbis annak egy szegmensének - ábrázolása volna. Az eljárás e tekintetben való 

jelentősége kétségtelenné válik, amint Jósika regényeit a hazai történelmi tárgyú széppróza 

korábbi, azt nem alkalmazó darabjaival vetjük össze. Harmadrészt - s ez a „korszellem" 

felidézése tekintetében ugyancsak fontos aspektus - az efféle tömegjelenetek alkalmasak arra, 

hogy kitágítsák a regények történetiségének horizontját, hiszen az ezekben elhangzó 

beszélgetésekben és vitákban, az adott helyzet értelmezésének keretét a közösség élő 

emlékezete adja. Ez történik az Abafi Fa-alkotmány című fejezetében is, ahol az események 

interpretációja során a kolozsvári polgárok Báthori István koráig nyúlnak vissza. A korabeli 

közvéleménynek hangot adó tömegjelenetek ábrázolása, ami - legalábbis a hazai közegben 

kétségtelenül - Jósika történelmi regényeinek poétikai nóvuma, tehát módfelett alkalmas a 

„korszellem" jellemzésére. Nem véletlen, hogy az e tekintetben az erdélyi bárónál 

120./ A tévedés minden bizonnyal abból adódik, hogy a recenzens egyazon írásban bírálta mindkét munkát. ) -
Dézsi Lajos, im., 222. 
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hagyományosan többre értékelt Eötvös József és Kemény Zsigmond történelmi regényeiben is 

fontos szerepet kap majd ez az eljárás. 

Mindezek ellenére kétségtelen, hogy karakterábrázolásaik és erkölcsi célzatuk 

tekintetében Jósika regényei függetlennek látszanak az általuk megjelenített történelmi 

korszakoktól. Mégsem lehet azonban azt állítani, hogy e történelmi regények alakjai, illetve a 

bennük megjelenített morális tartalmak teljességgel ahistorikusak volnának, legalábbis abban 

az értelemben nem, hogy nélkülöznének minden történelemfilozófiai alapot. 

Jósika, mint azt monográfiájában Dézsi Lajos megjegyzi: „A folytonos fejlődést 

sokszor fejtegeti regényeiben."236 Noha e fejlődéshit megnyilvánulásai a referenciális elemek 

háttere előtt idegenül hatnak a mai olvasó számára, azonban a Jósika által képviselt 

történelemszemlélet felől tekintve az ellentmondás korántsem ilyen radikális. E probléma 

megvilágításához érdemes szemügyre venni a szerző Végnapok című elbeszélését. Ez ugyan 

szoros értelemben nem történelmi témájú mű, hiszen az emberiség jövőjét, annak az utolsó 

ítéletet közvetlenül megelőző időkig terjedő, több ezer éves szakaszát ábrázolja, ám éppen 

ezért, mivel az általa bemutatott világ kiépítésében Jósika itt nem támaszkodhat a történelmi 

regényeknél megszokott és elvárt módon annak referencialitását igazoló, hitelesítő 

eljárásokra, hanem kénytelen azt spekulatív, prognosztikus módon megalkotni, sokkal 

tisztábban rajzolódnak ki a mű hátterében álló történelemfilozófiai elgondolások. Annak 

ellenére ugyanis, hogy mint a címből és a műfajt megjelölő alcímből - apocalypticai novella -

sejthető, az elbeszélés erőteljesen kötődik a keresztény eszkatológia hagyományához, a 

jövőbeli földi történelem anticipációja mégsem erre, hanem a XIX. század közepének 

tudományos és technikai eredményeiből bizonyos történelemfilozófiai elgondolások alapján 

megjósolható fejlődésmenetre épül. Noha a novella szövege alapján nem jelölhetők meg 

egészen pontosan azok a szerzők, illetve művek, amelyeket Jósika felhasznált, ám az ott 

ábrázolt történelmi processzus alakulási tendenciái, valamint a felvázolt jövőkép bizonyos 
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konkrétumait figyelembe véve mégis megnevezhető két olyan - egymástól nem független -

történelemfilozófiai irány, a perfektibilitás elmélete és az utópista szocializmus, amelyeknek 

az emberiség jövőjére vonatkozó elgondolásait minden bizonnyal szem előtt tartotta a 

937 

szövegvilág kiépítése során . A tudományos megalapozottsága miatt - anakronisztikus 

műfajmegnevezéssel - akár korai science fictionnak is tartható novellában a jövőbeli fejlődés 

extrapolációját éppen az teszi lehetővé, hogv a hátterében álló elméletek alapvonásaiban 

konstansnak tekintik az ember pszichológiai karakterét, s a társadalmi haladást annak 

bizonyos összetevőinek fejlesztése, illetve a szenvedélyek helyes irányba terelése mentén 

gondolják el. Az ember pszichológiai karakterének történeti szubsztanciaként kezelése, illetve 

ebből fakadóan az emberiség céljának és az e cél elérése érdekében követendő erkölcsi 

alapelveknek a világtörténelem processzusának meghatározó feltételeként való kezelése 

rávilágít arra, hogy a karakterábrázolás és a morális alapeszme Jósika történelmi regényeiben 

sem tekinthetők feltétlenül ahistorikus jellegű összetevőknek. 

Ennek fényében az előszavában Jellemrajzként" meghatározott, s kompozíciós hibái 

dacára Jósika szerint csupán a főhős „átalakulásának szerencsés eszméje" okán sikeressé 

vált Abafi esetében is érdemes megvizsgálni, hogy az annak középpontjában álló fiktív figura 

jellemfejlődési processzusának ábrázolása milyen viszonyban áll a történetiséggel. 

Mint arról már szó esett, a Jósika művek értelmezését a következő néhány évtizedre 

alapvetően meghatározó, Szontagh Gusztáv által jegyzett Figyelmezőbeli Abafi kritika szinte 

alig érinti a regénnyel kapcsolatban a történelmi reprezentáció kérdését, ezzel szemben 

hosszan foglalkozik annak erkölcsi alapeszméjével, az önművelés jellemformáló hatásával. Ez 

ugyan a történelmi regény poétikája tekintetében inadekvát megközelítésnek látszik, azonban 

közvetett módon mégis kapcsolódik a történetiség problémájához, hiszen az azzal 

236 Dézsi Lajos im, 384 
237 részletesebben lásd S. Laczkó András: Végnapok (Science fiction a „költészet hatalmáról"), Prae, 2005./1., 
5-17. 
238 EPhK, 1912., 185. 
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kapcsolatban legfontosabb, a történelem értelmére, az emberiség céljára vonatkozó kérdést 

teszi fel. Szontagh ugyanis, mint az számos írásából kiderül, a történelmi folyamat egyetlen 

lehetséges értelmét az emberiség folytonos tökéletesedésében látja, amit szakadatlan tanulás 

és önművelés útján lát elérhetőnek, vagyis éppen abban, ami Jósika regényének alapeszméjét 

is képezi . Ez a nyilvánvalóan a felvilágosodás korának perfektibilitás elméletén alapuló 

nézet, annak ellenére, hogy kissé avíttnak tűnik a XIX. század közepén, mint 

történelemfilozófiai elgondolás mégsem teljesen idegen az Abafitól, mint történelmi 

regénytől. Már csak azért sem, mert Abafi Olivér a regényben kibomló fejlődési - önművelési 

- processzusa, ha csak allegorikus formában is, mintha az emberiség történetét reprezentálná, 

annak két különböző stádiuma közötti átmenetének bemutatásán keresztül. 

Regénybeli megjelenésekor Olivér olyan tulajdonságokkal bír, amelyek ugyan 

kétségtelenül elítélendőek, hiszen korhely életet él, s mint Izidorával való első találkozásakor 

kiderül, jellemének alapvető vonása a bujaság, valamint - a kolozsvári kocsmajelenet 

tanúsága szerint - a hirtelen fellobbanó harag. Mindezen vonások azonban kiegészülve a 

figura pozitív oldalát adó kétségbevonhatatlan bátorsággal, korántsem olyan alantasak, mint 

ahogy az első pillantásra tűnhet. Ugyanezen karakterjegyek tradicionális összetevői ugyanis 

239 Már első - Kiss Károllyal közösen jegyzett - , a Tudományos Gyűjtemény hasábjain Takáts Éva írásai kapcsán 
folyó vitába bekapcsolódó publikációjának is központi eleme a perfektibilitás, mint a történelmi processzus 
mozgató elve. A folyamat lényege ugyanis, hogy az ember „maga magából 's állapotjából mindég felsőbb 
lépcsőre törekszik, és így ez alapítja meg az ő tökélletesedését, és al tökélletesedés' kötelességét, mivel önmagát, 
és a' természetet önmagán kívül (az ő, és a' természet' törvényeit) mindég tökélletesebben általlátni, az önmaga 
munkássága által az erkölcsiség' tárgyát mindég tökélletesebben megvalósítani az, mit az ő tökélletesíthető 
természete lehetségesnek, az ő eszessége és lelkiesmérete kötelességnek állít". /Szontagh Gusztáv - Kiss Károly: 
Bajnoki Hartz, Takáts Eva Asszony ügyében az Asszonyi Nem érdemei 's jussaiért, Tudományos Gyűjtemény, 
1828, 78./ Az emberiség céljának betöltésére - ami, ahogy azt a Propylaenumokbm megfogalmazza nem más, 
mint „végetelen tökéletesülés a jóban, szépben, igazban, s ez által a boldogságban" /Szontagh Gusztáv: 
Propylaeumok a magyar philosophiához, Buda, 1839, 23./ - a legmegfelelőbb mód a folyamatos önművelés, 
egyrészt, mivel ez alkalmazkodik leginkább az egyéni hajlamokhoz és képességekhez, hatékonyabb, mint a 
mások által történő nevelés, másrészt ennek esetében a nevelés tárgya és alanya egybe esik, s így annak 
eredménye késégkívül személyes erkölcsi érdemnek tulajdonítható, ahogy Szontagh fogalmaz, az „az ily küzdés 
képes a mindennapi élet prózaiságát hőskölteménnyé átváltoztatni, melynek koszorúzott bajnoka a küzdő maga". 
/Szontagh Gusztáv: Korszerű szó az önművelés körül, Új Magyar Muzeum, 1857, 13./ Az Abafiról írt 
recenziójában éppen ilyen önművelési hőskölteményként méltatja a művet. Az önművelés személyes eredményei 
azonban, nem elszigetelte érvényesülnek, hanem beépülnek a nemzet és az emberiség fejlődési processzusába, 
vagyis alapvetően meghatározzák a történelem menetét: „És ez az önművelő feladata lényegben. Küzdés /.../, 
minmagunkkal és a külvilággal, melyben a szabad akarat felsőbbségét ki kell tüntetnünk, s melynek dicső 
eredménye minmagunk, nemzetünk s az emberi nem haladása." /uo./ 
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annak a semmiképpen sem egyértelműen negatív portrénak, amely a „hősi" jellem 

közhelyszerű megjelenítésére szolgált hosszú időn keresztül240. 

A regény elején ábrázolt, eposzi hősre emlékeztető karaktert az egyszeri, egyéni 

jócselekedet - a kis Zsiga megmentése - keltette érzések, illetve a korhely életről való 

fogadásból történő lemondás üdvös hatásai indítják el a változás útján. A személyiség erkölcsi 

értékrendjének átformálódását a továbbiakban a társadalmi-politikai szerepvállalás 

fontosságának felismerése (a Bátori Zsigmond zsarnoki uralma ellen tartott beszéde), illetve 

az elhanyagolt nevelés önművelés útján való pótlásának állomásai jelzik. A regény végén 

pedig a főhős tekintetében még erkölcsi veszélyeket rejtő szerelmi ötszög - Olivér Mikola 

Margit, Gizella, Izidora és Crystierna iránt érzett egyidejű vonzalma - is megnyugtató módon 

felbomlik, így Abafi - noha kompromisszumok árán - végül elnyeri a családi boldogságot is. 

Az önnevelési processzus végén a kiinduló helyzet „eposzi" hőséből létrejövő erkölcsös, 

művelt, társadalmilag hasznos és mintaszerű magánéletű figurában megjelenő ideális 

emberkép, noha nem feltétlenül idegen a regényben ábrázolt kortól, mégis inkább a J ó 

polgárról" alkotott XIX. századi elképzelésekkel tart rokonságot. Mindazonáltal a folyamat 

két végpontján álló, ha nem is konkrét korhoz kötött, ám általánosságban az emberiség egyes 

fejlődési szakaszait leíró, közhelyszerű jellemkép, valamint az átalakulás mozgatóerejeként 

felfogott, s mint láthattuk úgy Szontagh, mint Jósika történelemszemléletében alapvető 

jelentőségű önművelési processzus a história allegóriájaként teszi értelmezhetővé a regény 

középpontjába állított Jellemrajzot". Ilyen tekintetben pedig az nem áll éles ellentétben az 

240 A hősi jellemhez társuló efféle negatív tulajdonságok számos közismert szövegben megtalálhatók. Elég csak 
az antikvitásból Plutarkhosz Alexszandrosz életrajzára gondolni, ahol a portré kedvezőtlen vonásai éppen a 
mértéktelen alkoholfogyasztás és a hirtelen fellobbanó harag: „Alexandrosz testének forrósága tette hajlamossá 
valószínűleg az ivásra, és ez okozta indulatosságát is.:: Hasonló jellemhibák kapcsán védi Rimay János - az e 
tekintetben Boccaccio Dante életrajzára emlékeztető - Epicédiumban Balassi Bálint egyébként magasztalt 
jellemét a hírneve ellen irányuló támadásokkal szemben: „Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy benne a bujaság és 
harag bűnén kívül más tűrhetetlen tulajdonság aligha volt...". A továbbiakban pedig az utóbbi vádat Balassi 
békülékenységével és indulatossága következményeinek könnyen jóvátehető voltával tompítja, míg az előbbit, 
„mint afféle csábító bűnt, Valerius tanúsága szerint akármelyik halandónak könnyebb hibáztatni, mint elkerülni" 
állítja Rimay. Ilyen módon a negatív vonások - a szöveg céljának megfelelően - igen csekély jelentőségűekké 
válnak, hiszen „hibáiban igen sokan osztoztak /.../, jó tulajdonságait viszont korunkban, különösen a hasonló 
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ábrázoltak referencialitását hangsúlyozó történeti elemekkel, hiszen azok valósághűségét 

mintegy kiegészítve elvontabb, ideális formában a történelem lényegének, az emberi faj 

rendeltetésének megfogalmazására tesz kísérletet. Nem ahistorikus tehát, hanem éppen a 

história esszenciáját mutatja fel annak mozgatóerejében. 

Ez a fejlődést kifejező allegorikus szerkezet nem csak a főhős átalakulását jellemzi, 

hanem az őt körülvevő női figurák némelyikében is felfedezhető. Az eposzi reminiszcenciák 

közegében ábrázolt, s különböző, a regénynél archaikusabb elbeszélő műfajokkal (rege, 

elbeszélő költemény, eposz) összefüggésbe hozott „amazon", Izidora „regényes" jelleme és 

tettei szinte idegen zárványként hatnak az Abafi szövegében. Halála lényegében szükségszerű 

Abafi révbe juttatása és a regény erkölcsi tekiátetben megnyugtató lezárása szempontjából, 

hiszen a figurája által megjelenített szenvedélyesebb, vadabb erkölcsi karakterből sem a 

szerelemről való lemondás, sem a házi boldogság - a főhős fejlődési útja miatt szükséges -

biztosítása nem következhet hitelt érdemlően. Ennek az archaikus erkölcsi karakterű alaknak, 

aki jellemét tekintve a regény elején ábrázolt „eposzi hős" Abafinak a női párdarabja, 

tökéletes ellentéte a kolozsvári családi élet mintaképeként bemutatott Mikola-házat vezető 

Özvegy, Margit. Mint Izidora, ő sem tartozik egészen a műben megjelenített korszakhoz 

erkölcsi karaktere tekintetében, ám míg a ..rablóleány" figurája a hozzá kapcsolódó 

reminiszcenciák miatt inkább az időben hátra, a hőskor felé utaló jellege miatt tűnik 

anakronisztikusnak, addig Mikola Margitot nyíltan az eljövendő korok emberideáljának 

megfelelő jellemként írja le a szerző: „Szépsége., a méltóság, mely őt körülsugárzá, bizonyos 

eredetiség minden mozdulatában s tettében, őt a köznapi világtól elválasztva, mintájaként 

jövendő, felvilágosodottabb század élőinek tünteté elő; s ezen átszivárgás a jövendőből a 

jelenbe, oly hajdanszerű, oly szabályteljes alakban mutatkozott, hogy benne egykori századok 

származásúak, igen kevesen nyerték el és érték utol", /vö. Rimay János írásai /szerk. Ács Pál/, Balassi, Bp., 
1992, 15-16./ 
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asszonyát, jövő századok világától körülfénylve lehetett képzelni."241 Ennek megfelelően a 

vad Izidorához viszonyítva nagymértékű erkölcsi tudatosság jellemzi, hiszen önfeláldozását 

nem a szenvedély irányítja mint az „amazon" esetében, hanem Gizella Olivér iránti 

szerelmének felismerése után a belátás. Ennek köszönhetően az Olivérről való lemondása 

után is része maradhat Abafi új világának. E két nőalakban és sorsukban mintha a főhős 

jellemfejlődésében is tetten érhető történelmi tendencia, a szenvedélyek és hősi élet világából, 

az értelem által megszelídített erkölcsökkel bíró polgári társadalomba való átlépés jelenne 

meg. 

A Jósika regények kapcsán elsősorban a jellemábrázolást, illetve ebből fakadóan a 

művek morális mondanivalóját illető kifogás, miszerint azok a hangsúlyozottan történeti 

háttértől idegen, anakronisztikus komponensként épülnek be a szövegvilágba, s ezáltal 

megbontják a művek mint történelmi regények egységét, csak bizonyos fenntartásokkal 

minősíthető jogosnak. A pszichológiai karakter alapvonásainak szubsztanciaként való 

kezelése ugyan lehetővé teszi a művek erkölcsi alapeszméjének időtől független értelmezését, 

lényegesen megkönnyítve ezzel a mindenkori olvasó dolgát, ugyanakkor ennek hátterében jól 

felismerhetően jelen van egy olyan történelemfilozófiai meggyőződés, amely felől szemlélve 

ugyanezek az elemek nemhogy ahistorikusnak nem nevezhetők, hanem éppen a történelem 

lényegének kifejezőivé válnak. Ennek okán talán megkockáztatható az az állítás, hogy Jósika 

regényeit a „történeti felfogás" hibái tekintetében érő vádak megjelenését az azok hátterében 

meghúzódó történelemszemlélet elhalása idézte elő, ilyenformán az csak retrospektív 

tekintetben érvényes242 Ugyanezen művek a születésükkel egykorú elméleti elgondolások 

241 Jósika Miklós; Abafi, im, 83. 
242 Minden bizonnyal erre utal Hites Sándor is, Jósika a negyvenes évek végétől megjelenő, az irodalomtörténet 
által kevésbé értékelt történelmi regényei kapcsán: „Jósika regényei egyre kevésbé voltak képesek megfelelni az 
uralkodó elvárásrendszernek, pontosabban szinte provokációként, ellenbeszédként jelentkeztek. Ezzel 
összefüggésben a történelmi reprezentáció megítélésének szempontjából is egyre inkább eltértek Jósika regényei 
a történelemről való beszéd konszenzusképes paradigmáitól. Az ábrázolásformák alapjául mindig a történelmi 
valóságbizonyos tapasztalata szolgál. S mivel az engedélyezett szemléletformákon keresztül az ábrázolás formái 
visszaíródnak magába a történelmi tapasztalatba, Jósika regényeinek szemléletformái utóbb nem számítottak a 
történelem valós tapasztalatai közé. Azok a struktúrák, amelyekben regényei a historikumot megragadták, 
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horizontján azonban a történeti valóság referenciális és a történelem célját a műfaj adta 

kereteken belül allegorikus módon leképező elemek összjátékából, a „leghívebb való és 

legszebb idealizálás" vegyítésének poétikai axiómáját a történelmi regény területén 

tökéletesen megvalósító, szilárd és koherens kompozícióként jelentek meg. 

felszínes, „áltörténelmi" megjelenítésének illetve a nem művészi szövegezés eseteinek számítottak." - Hites 
Sándor, kézirat, im, 19. 
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„Nem írok történetet..." 

Eötvös József: Magyarország 1514-ben 

Amikor 1847-ben a Magyarország 1514-ben napvilágot látott, a történelmi regény már jó 

tíz éves történettel bírt hazánkban, e történet azonban ez ideig gyakorlatilag egyetlen 

szerző, Jósika Miklós nevéhez kapcsolódott. Noha a regény műfaj területén az erdélyi báró 

munkái mellett is születtek jelentős és népszerűségüket tekintve azokkal vetekedő 

alkotások - ide tartozik Eötvös A karthausija, illetve A falu jegyzője -, sőt, olyan 

bestsellerek is, mint Nagy Ignác és Kuthy Lajos243 Sue Les Mystéres de Paris-jának 

hatására elinduló európai divathullámot meglovagoló regényei, ám a történelmi regény 

területén Jósika mindaddig versenytárs nélkül állt. Az ő írásainak árnyékában megjelenő 

próbálkozásokat, mint például Gaal József és Vajda Péter244 munkáit ugyanis sem a 

korabeli közönség és kritika nem fogadta túlzott lelkesedéssel, sem a későbbi 

irodalomtörténeti értékelések nem tartották/tartják sokra245. 

1847-ben azonban szinte egyszerre két olyan szerző tesz próbát a műfajjal, akik 

különböző utakon indulva, elszakadnak a Jósika nevével fémjelzett modelltől, s nemcsak, 

hogy felszámolják annak hegemóniáját, hanem regényeik megjelenésével előkészítik a 

szerző műveinek gyors - kritikai és irodalomtörténeti - devalválódását is. Eötvös ugyan 

nem ír több történelmi regényt, ám a Magyarország 1514-ben mégis akkora jelentőségre 

tesz szert az irodalomtörténeti értékelésekben, hogy képes visszamenőlegesen 

elhomályosítani az „alapító atya" műveinek fontosságát246. A század ötvenes-hatvanas évei 

243 Nagy Ignác: Magyar titkok (1844-1845;, Kuthy Lajos: Hazai rejtelmek (1846-1847) 
244 Gaal József: Szirmay Ilona (1836), Vajda Péter: Tárcsái Bende (1837) 
245 vö. Hites Sándor: Magyarország 1836-ban: a nemzeti regénytörténet kitalálása, A 0 0 0 5 . / 2 - 3 , 158-160. 
246 Az egyes irodalomtörténeti visszatekintések, perspektívájuktól függően vagy Eötvös és Kemény együttes 
fellépésének, vagy inkább csak az előbbi Magyarország 1514-ben című munkájának tulajdonítanak jelentős 
szerepet Jósika a történelmi regény műfajának területén bírt monopol helyzetének megtörésében. A magyar 
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felől szemlélve pedig Kemény lesz nem csak a művelt kritika által leginkább kedvelt 

szerző, hanem Jósika szerepét némiképp átvéve a történelmi regényíró is247. 

Kettejük közül ebben az időben Eötvös már nem számít kezdő írónak, hiszen előző 

két regénye - noha nem kaptak egyértelműen elismerő kritikákat248 kétségtelenül kedvelt 

és olvasott szerzővé tette. Eötvös az Előszó ban tett kijelentése, miszerint munkájával a 

történelmi regény számára „új mezejére" lép, is csak részben tartható igaznak. Megjelent 

művei ugyan valóban nem históriai tárgyúak, ám irodalmi szárnypróbálgatásainak 

időszakában, az 1830-as években - levelei tanúsága szerint - már kísérletezett a 

műfajjal249. 

Irodalomtörténet-írásunk ítélete szerint Eötvösnek a Magyarország 1514-ben című 

regénnyel nemcsak a műfaj különösen fontos példányát sikerült létrehoznia, hanem annak 

a szabadságharcig terjedő történetében a legjelentősebbet. Ugyanis retrospektive Jósika 

regény történetének csak a szabadságharcig tartó alakulásra koncentráló szövegek jórészt Eötvösnek 
tulajdonítják az erdélyi író jelentőségének visszaesését. Ebben az összefüggésben jelenti ki a Badics Ferenc és 
Beöthy Zsolt neve alatt jegyzett irodalomtörténeti szintézis a szerző egyetlen történelmi regényéről: 
„Tulajdonképpen a történelmi regény terén is ez az első megállható mű irodalmunkban." !A magyar irodalom 
története II. kötet (Kisfaludy Károly felléptétől a kiegyezésig), szerkeszti: Badics Ferenc, megindította és vezeti: 
Beöthy Zsolt, Athenaeum, Bp , 1907, 191./ Hasonló ítéletet fogalmaz meg műfajtörténeti monográfiájában 
Szinnyei Ferenc is: „...Eötvös munkája irányzatossága ellenére a legtisztább történeti regény, még pedig Jósika 
munkáinál sokkal magasabb színvonalén álló". /Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a 
szabadságharcig, MTA, Bp , 1925, 260./ Wéber Antal szerint Eötvös munkái Jelentik a magyar regény első 
nagy fejlődési szakaszának végső és legmagasabb pontját". /Wéber Antal: A magyar regény kezdetei, 
Akadémiai, Bp , 1959, 226./ Ezzel szemben a magyar regény történetének szabadságharc utáni szakaszát is 
tárgyaló szerzők - az e műfajban született nagy Kemény regények figyelembe vételével - természetesen a két 
szerző - Eötvös és Kemény - munkásságának együttes szerepét hangsúlyozzák a műfaj magas színvonalra 
emelésében. így tesz 1873-ban Gyulai Pál is a magyar regényirodalom aktuális állapotát tárgyaló szövegének 
történeti összefoglalójában: „Jósika divatba hozta a regényt, a történelmi regény kezdeményezésével, melyet 
Eötvös és Kemény mind történelmi felfogás, mind jellemrajz tekintetében magasb fokra emeltek." /Gyulai Pál: 
Ujabb magyar regények, in: uő. Bírálatok, Franklin, Bp. 1912, 100./ 
247 vö. az „It will do!" című fejezet 16. jegyzet 
248 Eötvös első két regényével kapcsolatban valóban meglehetősen ellentétes értékeléseket megfogalmazó 
bírálatok születtek. Szontagh Gusztáv A karthausi az Árvízkönyv ben megjelent részével kapcsolatban úgy 
nyilatkozik, hogy noha a regény jelentős esztétikai értékekkel bír, mégis elítélendő az abban megjelenő 
világnézet, hiszen az a kritikus számára elsőrendű jelentőségű erkölcsi nevelő hatással szemben éppen vallási- és 
politikai szkepticizmust terjeszt, /vö. Figyelmező, 1839. 113-119./ A lap ugyanezen évfolyamában a kedvezőtlen 
bírálattal szemben Szemere Pál veszi védelmébe a regényt, annak Szontagh által adott, az elbeszélőt és a 
biográfiai szerzőt azonosító értelmezésével szemben a szöveg fikciós jellegét hangsúlyozó, affirmativ 
interpretációjával, /vö. Szemere Pál: A' carthausi, b. Eötvös Józseftől. Naplómból, Figyelmező, 1839, 156-160./ 

Ehhez hasonlóan megoszlott a kritikusok véleménye A falu jegyzője tekintetében. A szöveg várható 
közéleti hatását ünneplő recenziók mellett /vö. pl. Vas Andor bírálata, Életképek, 1845, 346-348./, akadtak a 
költészet és politika vegyítésének értékét erősen kétségbe vonó kritikák is. /vö. pl. Budapesti Híradó, 1845, 
június, 383.; illetve Henszlmann Imre: A 'falu jegyzője, Irodalmi Őr, 1846. 1. sz, 1-16./ 
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szerepe a műfaj tekintetében az „alapító atya" funkciójára korlátozódik250, annak minden 

előnyével és hátrányával, s ennek köszönhetően jószerével csak egyetlen műve, az Abafi 

maradt fenn az irodalomtörténet rostáján, s az sem feltétlenül esztétikai értékei, mint 

inkább kezdeményező szerepe okán. Ezzel éppen ellentétes módon, Kemény Zsigmond 

Gyulai Pálja., noha szerzője életművének csaknem egésze kanonizálódik, az első regény 

azon belül relatíve háttérbe szorul, hiszen az életmű csúcsának tekintett három nagy 

történelmi regényhez - Özvegy és leánya, A rajongók, Zord idő - viszonyítva, mint a 

szépírói útkeresés, a stiláris és kompozíciós kiforratlanság példája nyer elsősorban 

jelentőséget251. Velük szemben Eötvös harmadik regénye mind az irodalomtörténeti nagy 

elbeszélésben, mind a szerzői életműben előkelő helyet foglal el, s ilyetén módon való 

megítélésében nem regisztrálhatók nagyobb kilengések. A Magyarország 1514-ben 

esetében az irodalomtörténeti és esztétikai jelentőségtulaj doni tás konstans alapjáról 

kiinduló, és folytonosan jelenlévő értékelések - szemben Jósika akadozó recepciójával, 

illetve a Kemény életműnek a Gyulai Páli háttérbe szorító értelmezésével - meglehetősen 

kétségessé teszik azt a törekvést, hogy a mű tekintetében egy újabb interpretáció igazi 

nóvumokkal szolgáljon. E nehézségek ellenére azonban talán mégis érdemes megkísérelni 

ezt, mégpedig éppen az irodalomtörténetnek a három szerzővel, illetve említett 

regényeikkel kapcsolatos ítéletének különbözősége miatt. A műfaj- és irodalomtörténeti 

szintézisek ugyanis - egészen kézenfekvő módon - a három író szabadságharc előtti 

működését, illetve történelmi regényeiket egymáshoz viszonyítva helyezik el és értelmezik 

elbeszéléseikben. Ezek az értelmezések azonban az egyes szerzőkről és műveikről alkotott 

kép különböző fokú artikuláltsága miatt általában nem lendülnek túl bizonyos sűrűn 

hangoztatott közhelyek megerősítésén. Noha Eötvös regényének értelmezésére nagyon 

249 Eötvös az 1831. szeptember 3-án Szalay Lászlóhoz írt levelében megemlíti, hogy egy I. András korában 
játszódó regényen dolgozik, /vö. Eötvös József; Levelek, Magyar Helikon, Bp , 1976, 75./ 
250 vö. Hites Sándor, im, 2005, 174-175. 
251 vö. „... a hisztoria non plus ulrája... " című fejezet 
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termékeny és érzékeny interpretációk születtek, azonban mivel ez nem feltétlenül igaz a 

másik két szerző jelzett munkáira, így összevetésük is elég leegyszerűsítő módon történt. 

Természetesen általában véve igaznak tarthatók az olyan megállapítások, mint például az, 

amely Jósika és Eötvös történelemfelfogása és a műveikben megmutatkozó 

„hitelességigény" közti differenciára hívja fel a figyelmet, avagy amely a Keménnyel való 

összevetésben ennek szubjektivitásával szemben az objektív történelemábrázolás 

elsődlegességét állítja a Magyarország 1514-ben szövege tekintetében, azonban az Eötvös 

regényével kapcsolatban sűrűn használt fogalmak éppen ellenfogalmaik némiképp 

homályos volta miatt veszítenek tartalmi egyértelműségükből. A továbbiakban ezért 

kísérletet teszek arra, hogy bemutassam azokat az ábrázolástechnikai eljárásokat, amelyek 

Eötvös művét mint történelmi regényt megkülönböztetik a környezetében született egyéb, 

hasonló tematikájú szépprózai munkáktól, elsősorban - korabeli jelentősége okán - a 

históriai tárgyak feldolgozásának Jósika regényeiben inkarnálódó modelljétől. 
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I. „Magyarország" (A cím első tagja) 

Eötvös regényét már maga a cím is elkülöníti a szabadságharcig született történelmi 

regényektől. Azok ugyanis túlnyomó többségükben címlapjaikon valamely (fő)szereplő 

nevét viselik, s az elbeszélt cselekmény homlokterében általában e figura életének 

eseményei, illetve annak jellemrajza áll. (Egyetlen kivételként e tekintetben Jósika Miklós 

A csehek Magyarországban című munkája említhető. Ennek esetében azonban a cím 

félrevezető, hiszen az elbeszélés középpontjában - ahogy az már az előszóból is 

egyértelművé válik - nem a zsebrákok és husziták itteni tevékenysége, hanem a Jósika 

regényekben megszokott módon, Zokoli és Mátyás portréja áll.) Korai történelmi 

regényeink efféle címadási gyakorlata minden bizonnyal nem véletlen, hiszen a korabeli 

regényelméletek és kritikák által leginkább javasolt modell éppen a karakterábrázolást és 

az ebből következő erkölcsi hatást teszi meg a műfaj elsődleges céljává, illetve a műfaj 

megítélésének legfőbb értékkritériumává. 

Másfelől a földrajzi nevek címbeli szerepeltetése a történelem irodalmi 

reprezentációjának egy olyan, a hazai történelmi regények első felbukkanásakor már 

erősen korszerűtlennek számító módszerével asszociálódik, amelytől az új műfaj igyekszik 

elhatárolódni. A történeti elemet éppen csak díszletként, névlegesen felhasználó, s 

Kisfaludy Sándor által a XIX. század legelején módfelett népszerűvé tett rege műfajról, 

illetve ennek szemléletmódját a széppróza területére átültető, még az 1830-1840-es 

években is virágzó regeszerű történelmi elbeszélésekről van szó. Kisfaludy Sándorról szóló 

monográfiájában Fenyő István a költő „regeihletének" egyik alapvető összetevőjeként az 

olyan „érzelmes-kalandos" románok divatját jelöli meg, amelyekben ugyan „a múlt /.../ 

egy elképzelt más világ, inkább csak kulissza", ám amelyeknek módfelett fontos szerepük 
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volt a „nemzeti történelem megkedveltetésében"252. A szerző gondolatmenete szerint 

Kisfaludy regéit nem e szöveghagyománynak a történeti ábrázolás elmélyítésében való 

meghaladása, hanem a továbbra is csupán díszletként kezelt háttér nemzeti jellegűvé 

alakítása tette népszerűvé. A honi hangulat, a couleur locale felidézésében pedig kardinális 

szerepet játszottak a „par excellence magyar tájak"253, a regék keretét - és címeiket - adó 

dunántúli helyek. Szinnyei Ferenc Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig című 

monográfiájának tanúsága szerint történelmi tárgyú novellisztikánkban, a műfaj 

történetének Jósika Miklós felléptéig terjedő szakaszában a Kisfaludy regék hatása alatt 

született, s azokhoz módfelett hasonló poétikai eljárásokat alkalmazó prózai elbeszélés 

szinte egyeduralkodó, s az 1836-tól a szabadságharcig terjedő időszakban is divatos műfaji 

variánsnak számít254. Eötvös regényének esetében persze szó sincs arról, hogy a szerző a 

regékhez hasonlóan valamely tájhoz, konkrétan kijelölt geográfiai objektumhoz 

kapcsolódó kétes hitelű történetet adna elő. S nem csak azért, mivel a regényhez csatolt, s 

annak értelmezői által gyakran citált Előszó ban már eleve elhatárolódik az ilyen jellegű, 

történetietlen ábrázolásmódtól, s a nagyfokú hitelesség mellett kötelezi el magát. Jóval 

inkább azért, mivel a helyet és időpontot megjelölő cím első tagja - Magyarország - nem 

geográfiai fogalom, vagy legalábbis nem abban az értelemben az, mint a Csobánc, Somló, 

Leányvár, Füred, Síró-hegy255 stb. 

A címbeli „Magyarországának ugyanis csak egyik, s mint az gyanítható nem is a 

legfontosabb funkciója a regény cselekményének térbeli lehatárolása. Az ország neve 

ugyanis csak egy bizonyos aspektusból jelöli az általa megnevezett egységet, mint területi 

252 Fenyő István: Kisfaludy Sándor, Akadémiai, Bp , 1961.. 221. 
253 uo. 233. 
254 vö. Szinnyei, 1925, im, 228-229. 
255 Az első két cím természetesen Kisfaludy Sándor közismert regéire utal, míg a - véletlenszerűen kiválasztott -
további három közül az első egy a Szép-Literaturai Ajándékban 1825-ben a szerző nevének pontos megjelölése 
nélkül - S. A. E. K. monogrammal - napvilágot látott elbeszélés, a következő kettő pedig Mailáth János és Kiss 
Károly egy-egy novellájához tartozik, /vö. Aurora, 1825, illetve Muzárion, 1829./ A XIX. század elején 
született történelmi tárgyú novellák jelentős része természetesen nem ilyen jellegű címeket visel, ám a földrajzi 
nevek szerepeltetése a címekben meglehetősen elterjedt gyakorlat a korszakban. 
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egységet, s talán éppen ez az az aspektus, amely leginkább alkalmatlan a történeti 

értelemben vett önazonosság kifejezésére. Noha az államtörténet kétségkívül a 

történelemtudomány egyik legfontosabb műfaja, azonban nem nehéz belátni azt, hogy e 

tekintetben a területi egység, mint a történelmi folyamat elbeszélésének kerete és tárgya 

meglehetősen problematikus. A XX. század bizonyos történészeiben éppen az ilyen jellegű 

szemlélet keltette fel a bizalmatlanságot az államtörténetekkel kapcsolatban. Nem arról van 

szó, hogy a tér, mint a történelem értelmezésének kerete avult volna el256, hanem - többé-

kevésbé ezzel ellenkezőleg - az államnak, a territoriális, fizikai egységként való 

azonosítása vált tarthatatlanná. Erre utal Marc Bloch, amikor azoknak az avult topográfiai 

rekeszeknek a feltörésére biztat, amelybe a történész be akarja zárni a társadalmi 

realitásokat257. Noha kétségkívül hiba volna Eötvösnek anakronisztikus történelemelméleti 

nézeteket tulajdonítani, azonban nyugodtan kijelenthető, hogy sem e regényében, sem 

politikai jellegű írásaiban nem osztja az „állam", vagy „haza" fogalmának pusztán 

territoriális jellegű meghatározását. 

Politikai irataiban többhelyütt is foglalkozik a környezetnek az egyénre gyakorolt 

hatásával, s annak befolyását a jellemre, erkölcsökre, viselkedésre elsődleges 

jelentőségűnek állítja, legyen szó akár olyan szűk és speciális helyzetű közösségről, mint a 

fogházjavítási javaslatban a raboké258, akár - ahogy a zsidó emancipáció kérdésének 

tekintetében - egy egész államról259. A környezet egyik esetben sem pusztán „fizikai" 

körülmények összességét jelöli, sőt, nem is ez az elsődleges értelme. Jóval inkább 

256 Ezt igazolja a XX. század egyik legjelentősebb francia történészének, Fernand Braudelnek a munkássága, 
illetve az általa létrehívott tudományos iskola a tér és a történelem kapcsolatának feltárásában elért jelentős 
eredményei. 
257 vö. Marc Bloch: A történész mestersége, Osiris, Bp, 1996, 195. 
258 „Magános ember egészen jó vagy egészen rossz nincsen, a társaság azzá teheti. A haza pillanatokra istenné, a 
tömlöc ördöggé." - Eötvös József: Vélemény a fogházjavitás ügyében ns. Borsod vármegye ebbeli 
küldöttségéhez, in: uő. Reform és hazafiság I., Magyar Helikon, Bp, 1978, 94. 
259 „Isten szabadságra teremté az embert, s csak hol e természetes elemében látjuk, ítélhetünk természetéről. Mint 
a fa, mely a mezőn egy zöld állna elődbe, messze szétterjesztve virágos ágait, szűk körbe szorítva egy törpe 
bokor áll előtted; úgy az ember, kit talán az ég nagyra teremte, eltörpül a szolgaság elnyomó korlátai között; a 
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értelmezhető úgy, mint a fizikai valósághoz kapcsolódó, annak keretében megvalósuló, 

minden egyes tag lehetőségeit, életét befolyásoló - emberi alkotású - feltételrendszer260. A 

környezet ilyen jellegű felfogása a zsidó emancipációról szóló szövegében, a „haza" 

fogalmának a territoriális aspektustól teljes mértékben független definíciójához vezet, 

amely szerint az nem határozható meg pusztán „geográfiai" tekintetben261. A regény 

címében szereplő „Magyarország" ehhez hasonlóan nem olyan „fizikai" entitásként van 

jelen, amely ebben a minőségében lenne jelölője bármiféle azonosságtudatnak. Legalábbis 

erre mutatnak a fent említett nemzetfogalom realizációjának hiányát, az állam számára 

veszélyes helyzet kialakulásának magyarázataként előadó beszédek a Magyarország 1514-

ben szövegében. Az Ártándi Tamással vitatkozó Telegdi a haza és nemzet fogalmának 

általános kiterjesztésének alapját keresi, illetve annak szükségességével érvel: „Barátom -

viszonzá Telegdi szomorúan -, a hazának nemcsak vér kell, nemcsak a nemesség 

lelkesedése szükséges! A főurak még nem képezik a nemzetet, ebben igazad van; de 

kérdezd a polgárt, s azt fogja mondani, hogy a nemesség sem képezi egymaga, kérdezd a 

parasztot, s ő talán nem válaszol, de bizonyosan ismét mást gondol magában; s hol van a 

kötelék, mely e szétszakadozó részeket, e nemzetrongyokat összetartaná?! Lelkesedni 

tudunk a hazáért valamennyien; hidd el Tamás, a jövő meg fogja mutatni, hogy azon urak 

között, kiknek ti nemesek e haza szerencsétlen állapotát tulajdonítjátok, s kik azt talán 

csakugyan okozták is, sok van, ki vérét a honért éppoly szívesen ontja, mint bárki köztetek, 

szolga rabláncai elgyengítik végre a legerősebb férfikart, s szív nincs oly jó, mely sokáig szeretni tudna, ha csak 
gyűlölésre talál okot." - Eötvös József: A zsidók emancipációja, in: uő. im, 1978, 215. 

Ilyenként utal rá Eötvös József és a Budapesti Szemle című tanulmányában Fenyő István is, ahol a szövegrész 
valószínűsített angol mintáját idézve kifejti, hogy Eötvös számára a haza fogalma nem más, mint az emberi 
jogok és a reális életlehetőségek korrelációja, /vö. Fenyő István: im, in: uő. Nemzet, nép-irodalom 
(Tanulmányok a magyar reformkor irodalmáról), Magvető, 1973, 347./ 
261 „A haza nem azon darab föld, melyen születünk. Nem a hegylánc, melynek kékellő csúcsaira a gyermek 
vágyódva feltekinte, nem a térség, mely az ifjút nőni látta; nem a folyó, melynek hullámzatánál az ifjú szívét 
vágyok tölték el, teszik azt, miért a férfi halni kész. Hasonló vidékeket találunk a föld más részeiben is, s a szív 
azért nem érzi magát honosabbnak rajtok. A haza több. Azon hely, melyen magunkat szabadoknak érezhetjük, 
melyben csak hasonlókat találunk, melynek története dicsőségünk, virágozása boldogságunk, jövője reményünk; 
hol házunk áll, hol homlokunk izzadságával munkált vetéseink zöldellnek, hol idegeneknek nem tartatunk, s 
nincs éldelet, melyet legalább reménylenünk nem lehetne; ez a haza, ez az, miért csak a gyáva nem áldozza 
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de fel tudjuk-e a hazának áldozni pillanatnyi érdekeinket, pátszeretetünket, kicsinyes 

gyűlölségeinket? tudunk-e egyesülni a haza körül? - s lám, barátom, ha ezt nem tudjuk, 

minden lelkesedésünk hasztalan. Pártokat találsz: nemzetet sehol!"262 Lőrinc ugyanezen 

hiányra alapozza a polgárháború jogosságát Orbánnal folytatott vitájában: „...a szolgának 

nincsenek polgártársai, s a haza, melyről szólsz, nem a mienk; eljött a nap, midőn hazát 

fogunk szerezni magunknak mi is"263. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy noha a címbeli „Magyarország" kétségtelenül 

lehatároló jellegű, ám ez inkább egy többé-kevésbé zárt rendszernek tekintett politikai, 

kulturális formáció belső mozgásainak vizsgálatához alapul szolgáló szemléleti keret 

megadását jelenti, semmint, hogy az ország fizikai térbeli kiterjedésére vonatkozna. Ilyen 

értelemben tehát a látszólag földrajzi fogalomként is értelmezhető címbeli „Magyarország" 

szó, semmiképpen nem hasonlítható a regék és a hozzájuk hasonló eljárással készült prózai 

elbeszélések a nemzeti jelleget, a couleuer locale-t fizikai adottságaikkal erősítő magyar 

tájaihoz, hiszen ezekkel szemben annak célja inkább egy elvont feltételrendszer kijelölése. 

A Magyarország 1514-ben szövege cs^k az ország belviszonyainak vizsgálatára 

korlátozódik. Annak ellenére így van ez, hogy a történet peremén rendre felbukkannak 

külső tényezők is, mégpedig meglehetősen változatos összefüggésekben. Ulászló számára 

Csehország, mint a könnyű élet nosztalgikus szimbóluma értelmeződik264; Bakács és a 

keresztesek számára a török fenyegetés és a pápai jóváhagyás céljaik legitimációs bázisa 

életét, s kinek ezt nem adók, attól áldozatokat kívánni kegyetlenség." - Eötvös József: A zsidók emancipációja, 
in: uő. im, 1978, 226-227. 
262 Eötvös József: Magyarország 1514-ben, Magyar Helikon, Bp, 1972, 124. 
263 Eötvös, im, 1972, 191. 
264 Jellemző példája ennek a király és Vencel közti beszélgetés: 
„ - Vagy ismét Prágában! - fohászkodott Vencel, ki huszonnégy év óta sohasem mulasztott el alkalmat, melyben 
a királyt Csehországra emlékeztethető. - Felséged tudja, a cseh ruha sokkal könnyebb s mégis szebb; a korona 
nem szorítja a fejet úgy, mint a magyar, pedig többet ér; és mily ország! minden mérföldnyire egy-egy város, 
mezők, rétek, minőket Magyarországban nem látni, erdőség, melyen .a nap sugarai át nem hatnak. Még ércekben 
is gazdagabbak vagyunk a magyaroknál; én mindig mondtam felségednek: nincs jobb bányája, mint Guttenberg 
és Joachimsthal, és... 
- Talán csak fiatalabbak voltunk, Vencel, mikor Csehországban lakánk! - mondá Ulászló sóhajtva - azért tölti 
szívemet vágy, ha Prágára gondolok, mert hisz ott is király voltam." - Eötvös, im, 1972, 67. 
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jelenti265; a német területek parasztmozgalmai - státusztól függően - a veszély266, avagy 

éppen a lehetőség példázataivá válnak; a külső beavatkozás lehetősége pedig a 

keresztesvezérek a harc megindítására vonatkozó döntésének alapja stb. Mindennek 

ellenére a külföld, mint hivatkozási alap mindig a belső struktúra szerves részét képező 

figurák cselekvési hátterét jelenti csupán, amely hatásában kizárólag e belső viszonyokra 

való vonatkozásában bír jelentőséggel, maguk a külső erők azonban a regény fikciós 

terében „láthatatlanok" maradnak. A regény legpontosabb helyzetfelismerő képességgel 

rendelkező hősei számára, mint Telegdi, Bornemisza vagy Lőrinc268, a helyzet mindvégig 

belső problémaként értelmeződik, amelynek megoldása is kizárólag ilyen alapon történhet. 

A külső befolyás pedig a címben jelzett állam történetének végét, vagyis a nem kívánt 

jövőt jelenti. Ilyen módon jelenik ez meg úgy Bornemisza anticipatorikus beszédében269, 

mint a narrátor ezt megelőző reflexióiban270. A még önálló államiság utolsó pillanatainak 

265így használja fel azt mind Bakács tanácsbeli, mind Dózsa a pesti táborban tartott beszédében, /vö. Eötvös, im, 
1972, 253, illetve 354./ 
266 Ilyen módon idézi fel Telegdi István az öreg Ártándival folytatott beszélgetésében: „Nem múlt két esztendeje, 
hogy Németországban hasonló dolgok történtek; a jelen pillanatban, Karintia s Krajna parasztsága fegyverben 
áll, s hazánk határairól láthatni a pusztítást, mit urainak jószágain véghezvisz; s a tapasztalás itt, mint mindég, azt 
mutatta, hogy a vallás a pór kicsapongásainak inkább igazolására, mint fékezésére szolgál." - Eötvös, im, 1972, 
129. 
267 A fegyveres harc megindítása érdekében a keresztesek vezéreinek tanácskozásán Lőrinc ekképp érvel: „A 
nemesség az ország több részében fegyvert fogott, s a temesi gróf körül csoportozik; azalatt, míg az erdélyi vajda 
fenyegetve közelít seregeivel, s míg testvéreink Eger s Nagyvárad táján a szabadság zászlóját kitűzték: a király 
által Cseh- és Morvaországból hitt hadak már átjöttek határainkon. Választanunk kell!" - Eötvös, im, 1972, 
212. 
268 A német és török támadás könnyű elhárításában bízó Ártándi gondolatmenetét Telegdi a következő szavakkal 
szakítja félbe: „Barátom /.../, nem külső ellenektől félek. A veszély köztünk van. A harangok, melyek a népet a 
keresztes had kihirdetésére hívják, ezekjelentik a vészt, mely fejeink fölött összevonul." - Eötvös, im, 1972, 
126. 

A másik oldalról Lőrinc hasonló módon, vagyis a belső állapotokra hivatkozva utasítja el Dózsa 
Gergelynek a török elleni harc mihamarabbi megindítására vonatkozó sürgetését: „Hogy míg mi az ország külső 
ellenei ellen küzdünk, addig az ország belső ellenei feldúlják házainkat, és hátrahagyott testvéreink üldözése, 
nők s hölgyek megbecstelenítése, ártatlan gyermekek kínzása által bosszulják meg a bátorságot, mellyel, ahelyett 
hogy földeiket míveljük, e hazát védelmezni merészeltük." - Eötvös, im, 1972, 215. 
269 „...miért folyamodjunk más nemzetek segítségéért? nincsenek-e e hazának saját fiai, kik azt szükség esetén 
védelmezhetik? vagy azt gondolja valaki, hogy azon esetre, ha az erő minmagunkból csakugyan annyira 
kiveszett volna, hogy önvédelemre többé képesek nem vagyunk, a süllyedő birodalmat a lengyel vagy német 
szövetség fel fogja tartani? mintha egy nemzet mások kegyelméből fennállhatna! s mintha oly szövetség, melyre 
viszonyok által kényszeríttetünk, egyéb volna a szolgaság egy neménél? ki látta, hogy a gazda, ha háza 
meggyulladt, mielőtt az oltáshoz fogna, előbb harmadik szomszédjához fut segítségül? Ez helyzetünk! 
viszonyainkban minden segítség későn jőne. Egy van, mire támaszkodhatunk: saját erőnk." - Eötvös, im, 1972, 
60. 
270 „Ki e pillanatban a szobába lép, s azokat, kiknek kormányára az ég e haza sorsát bízá, együtt látja, az a jövőt 
előre sejdítheté, s meggyőződheték, hogy e nemzetnek oly hamar bekövetkezett veszte nem a sors 
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egyikét megragadó történet tehát teljes egészében - úgy az elbeszélői, mint a szereplői 

szólamokban - a belső helyzetre koncentrált. Árra a pillanatra, amikor Magyarország még 

valóban saját történettel bír, saját történetének cselekvő ágense. 

A belviszonyokra koncentráló történetalakítás különösen jól tetten érhető a nem 

magyar nemzetiségű szereplők esetében, ezek ugyanis csak annyiban kapnak jelentőséget, 

amennyiben az ország ügyeiben érdekeltek, amennyiben az államstruktúra szerves 

részeiként vannak jelen. Érvényes ez az utolsó nemzeti királyt követő gyenge, s a hazai 

helyzet foglyaként ábrázolt Ulászlóra is, de méginkább tetten érhető, a regényben 

felvonultatott nemzetiségi csoportok tekintetében. 

Noha alapvetően igaz az a regény némely értelmezője271 által tett megállapítás, 

miszerint Eötvös a regény elején a budai polgárokról nyújtott tablójában csupán felvillantja 

a nemzetiségi problémákat, ám a továbbiakban nem fordít erre különösebb figyelmet az 

események alakulása tekintetében, azonban megjegyzendő, hogy a városi népesség 

egészében megkülönböztetett két idegen eredetű csoport - az olaszok és a németek -

mégsem teljesen azonos szerepet töltenek be a szövegben. Az olasz polgárok ugyanis azért 

nem kapnak bővebb jellemzést, nagyobb szerepet, mivel már első - és gyakorlatilag 

egyetlen - felléptetésükkor kiderül, hogy nem érdekeltek belsőleg a magyar ügyekben: „Az 

olaszok hazánkban mindég idegenek maradtak. /.../Az olasz kereskedők öltözetükben s 

egész külsejükön megtarták honi szokásaikat. /.../ Beszélgetésök tárgya: Olaszország 

állapota vagy kereskedési viszonyok s anyagi érdekek voltak; s legföllebb ha a pápától, a 

mostohaságának vagy a mozlimok hatalmának s nem is azon közönyösségnek tulajdonítható, mellyel a nyugot 
nemzetei a magyarnak, a művelt világ ez eleven bástyájának lerontását tekinték, hanem egyedül azoknak, kik a 
magyart föggetlensége végkorában vesztéhez vezették." - Eötvös, im., 1972, 259-260. 
271 Sőtér István monográfiájában a regény elején uralkodó „közéleti cselekmény" kapcsán jegyzi meg: 
„Figyelemreméltó, hogy Eötvös megszólaltatja itt a nemzetiségi problémát is, a német és olasz polgárok 
beszélgetéseiben, - de a későbbi cselekmény során teljesen elejti ezt a fonalat." /Sőtér István: Eötvös József, 
Akadémiai, Bp, 1967, 194./ Hasonló módon vélekedik Taxner-Tóth Ernő is, aki szerint a regényben különösen 
nagy jelentősége van az idegenség kérdésének, a nemzetiségi problematikának, s abban meglátása szerint „a 
szabadságharc alatt kirobbanó nemzetiségi indulatok előérzete jelenik meg". Ezért Sőtérhez hasonlóan ő is 
meglepőnek tartja azt, hogy a regény cselekményében - az indító társadalmi tabló kivételével - ez az aspektus 
nem játszik szerepet: „Érdekes, hogy a kibontott történetből ez a szempont eltűnik: magyarok indulata áll 
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velencei dogétól követ érkezett, akkor tanúsítottak e hon közdolgaira nézve több részvétet, 

azt is inkább azért, hogy az idegen követet a magyar dolgok állásáról híven tudósíthassák, 

mint mivel magukat általok, mint magyar dolgok által, érdekelve érezék."272 Az olaszok 

tehát, mint szervesen nem annyira az ország belső szerkezetéhez, mint inkább annak 

kiilviszonyaihoz tartozó csoport tagjai nem bírhatnak semmiféle jelentőséggel az ennek 

ábrázolásában érdekelt történetben. 

A magyar és német polgárság között lévő, a kezdő jelenetben exponált feszültség 

folytatás nélküliségének oka pedig az, hogy az, mint helyi jellegű konfliktus egyszerűen 

betagozódik a parasztháború országos méretű ellentéteibe. Noha a német polgárság 

valóban nem visz különösebb szerepet ebben, azonban ennek oka éppen a nemzetiségi 

ellentétek háttérbe szorulása. Hiszen - ahogy az a későbbiekben nyilvánvalóvá válik - a 

nyelvi és nemzetiségi különbségeket a keresztesek soraiban felülírja a közös érdek, s így 

bizonyos csoportok kívülrekedése a regény eseménymenetén nem is értelmezhető 

feltétlenül a nemzetiségi problematika mentén. Ilyen módon, vagyis kívülállóként szerepel 

ugyanis - nemzetiségi hovatartozástól függetlenül - a polgárság szinte egésze. Noha a 

* * , 273 

kezdő jelenetek valóban élesen exponálják a budai lakosság nemzetiségi ellentéteit , 

ugyanakkor azonban ugyanezen szövegrész hangsúlyozza a városi polgárság az ország 

lakosságának egyéb csoportjaitól elkülönült helyzetét is274. Ahogy a német, úgy a magyar 

polgárság is vagy kívül marad az eseményeken - elég csak a városi lakosság Bakáccsal és 

a keresztesekkel szembeni ellenérzéseire és Buda ennek köszönhető izolációjára gondolni -

szemben magyarok indulatával." /Taxner-Tóth Ernő: (Köz)véleményformálás Eötvös regényeiben, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005, 402./ 
272 Eötvös, im, 1972, 35-36. 
273 vö. Eötvös, im, 1972, 35. 
274 Eötvös kiemeli egyrészt, hogy a társadalom struktúrájában e korszakban a városok lakossága nem bírt 
különösebben fontos pozícióval: „A polgári elem nálunk sohasem bírt oly fontossággal, mint Európa egyéb 
nemzeteinél." /Eötvös, im, 1972, 47./ Másrészt az elbeszélő, noha az alapvető nemzetiségi differenciákat is 
hangsúlyozva, a városoknak az ország egyéb részeitől való elszigeteltségét hangsúlyozza: „Városaink eszerint 
idegen, az összes nemzettől különvált elemet képeztek; mintegy német szigetekként álltak itt a magyar tenger 
közepett; idegen nyelvvel s szokásokkal, sőt mint a fennmaradt budai jogkönyv bizonyítja, idegen törvényekkel 
is. . ."-Eötvös, im, 1972, 48. 

129 



, vagy, ahogy az - a nemzetiségi hovatartozástól teljesen függetlenül - a polgárság éppen 

egy német gyökerű tagjával, Szaleresi Ambrussal történik, belesodródik a nemzetiségi 

kérdésen felül álló érdekek által mozgatott eseményekbe. E tekintetben legalábbis 

vitathatónak látom Taxner-Tóth Ernő monográfiájának Mátyás király és az „erénytan" 

című fejezete által az idegenség kérdésének tulajdonított nagy jelentőséget a regény 

szövegében275. Nézetem szerint a nemzetiségi kérdés regénybeli kezelése, vagyis 

kiszorulása az események menetéből - ahogy az a városi polgárság konfliktusai esetében 

történik -, vagy feloldódása az egész országot érintő jogi, szociális stb. kérdésekben - mint 

ahogy a paraszthad ábrázolásában tapasztalható -, éppen e probléma másodlagos voltára 

utal. 

A nemzetiségi kérdés, az idegenség problémájának ilyetén módon való láttatása 

megerősíti a regény perspektívájáról eddig elmondottakat, vagyis, hogy az az állam, 

nemzet, ország történetét szinte mint egy autopoietikus rendszer analízisét fogja fel, 

amelyben a kívülről bekerülő elemek csupán annyiban játszhatnak szerepet, amennyiben 

maguk is asszimilálódnak, szervülnek a rendszer már meglévő adottságaihoz. Ez pedig 

ismételten megerősíti az országnév nem fizikai jellegű felfogását a szövegben. 

275vö. Taxner-Tóth, im, 2005, 399-407.; illetve 29. lábjegyzet 
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II. Az ország mint főszereplő 

Ahogy azt a Magyarország 1514-ben számos értelmezője megállapította, a műnek - amint 

azt már a cím is sugallja - nincs olyan figurája, akit, mint a regény főszereplőjét ki lehetne 

emelni276. Ennek ellenére a szakirodalom - ahogy arra Szilágyi Márton Megváltás és 

katasztrófa című tanulmányában felhívja a figyelmet - gyakran emlegeti Eötvös írását 

„Dózsa-regényként"277. A parasztvezér figurája azonban a mű szövegén belül egyáltalán 

nem tekinthető kiemelt alaknak. „Mennyiségi" tekintetben számos figura kap ugyanannyi, 

vagy még több jellemzést, mint Dózsa. Szerepének „minőségét" szemügyre véve pedig 

megállapítható, hogy az események menetének nem irányító ágense, sőt azok lényegében 

nem is rá vonatkoznak. A keresztes hadak vezérévé, egy számára átláthatatlan politikai 

játszma eredményeként válik, a parasztháború nem az ő akaratából, hanem egy előre nem 

látható esemény - a Telegdi-lak Szaleresi Klári szerelmi bosszúja miatt való megtámadása 

- hatására indul; a had egyben tartása a pesti táborban nem az ő, hanem Lőrinc érdeme; 

Telegdi kivégzése a tömeg akaratából, s az ő ellenállása dacára történik stb. A jó katonának 

276 Eötvös Józsefről szóló monográfiájának vonatkozó fejezetében Sőtér István megállapítja: „nincs középponti 
hős". /Sőtér, im, 1967, 190./ Madarász Imre Kölcsey, Eötvös, Madách /Pannon könyvkiadó, Bp, 1989./ című 
munkájában Eötvös szabadságharc előtti három regénye kapcsán - amelyek között véleménye szerint a bennük 
kifejtett egyazon idea következetes és fokozatos végiggondolása teremt erőteljes kapcsolatot - megjegyzi, hogy 
különbségük éppen a főszereplő jelentőségének fokozatos csökkenése, s ezzel egyidejűleg a szubjektivitástól az 
egyre nagyobb fokú objektivitás felé való elmozdulás mentén ragadható meg. E folyamat végpontja a 
Magyarország 1514-ben áll, amely már címében is sugallja a központi hős hiányát, /vö. Madarász, im, 1989, 
27 , ill. 39./ Némiképp tovább ment Rónay György Eötvös és a Magyarország 1514-ben című tanulmányában, 
amelyben nemcsak a központi hős, hanem a központi cselekmény hiányára is felhívja a figyelmet, s ennek 
fényében kijelenti, a regény hőse nem más, mint Magyarország 1514-ben./vö. Rónay György: Magyarország 
1514-ben, in: uő. Balassitól Adyig, Magvető, Bp , 1978, 254-256./ 
277 Természetesen a mű recepciótörténetében akadnak olyan szerzők, akik valóban Dózsát tekintik a regény 
központi figurájának. így Gyulai Pál Eötvösről szóló emlékbeszédében kijelenti: „Eötvös a kor uralkodó 
eszméit, küzdő szenvedélyeit igyekezett megtestesíteni. Magyarország hanyatló korszakát rajzolja meg, melyet a 
mohácsi vész követ: tárgya a pórlázadás, melyet Dózsa vezérel, ki egyszersmind a regény hőse." /Gyulai Pál: 
Báró Eötvös József, in: Gyulai Pál munkái, negyedik kötet, Franklin, Bp , é. n , 33./ Noha csak a közös tragédiát 
megjelenítő szimbolikus alakként, ám mégis a regény legfontosabb figurájaként láttatja a parasztvezért Szerb 
Antal is: „Számára /ti. Eötvös számára - S. L. A./ a történelem 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 jegyzőjében - hiszen Dózsa Györgyöt választja hőséül, 
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bemutatott Dózsa, személyes bosszútól és becsvágyától vezérelve rossz vezetővé válik. 

Figurájának lényege nem a saját tulajdonságaiban, hanem ezek és helyzete közötti 

feszültség felmutatásában van. Sorsa, a nem megfelelő pozícióba állított emberé. A 

parasztháború története abban a tekintetben nem az ő története, hogy eseményeinek 

ugyanúgy kiszolgáltatott, azokkal szemben ugyanúgy tehetetlen, mint a regény más 

szereplői. 

Hasonló módon, a legitim politikai hatalom csúcsát képviselő Ulászló - akinek 

Dózsa, mint e hatalom időleges bitorlója a tükörképének tekinthető278 - , sem tartható a mű 

kulcsfigurájának. A magyar történelmi tudatban a gyenge király archetípusaként 

9 7 0 

számontartott uralkodó a parasztvezérhez módfelett hasonló funkciót tölt be - jellemük 

kétségtelen differenciája ellenére - , hiszen jelentősége szinte csak passzivitásának van, 

figurája szimbolikus jelentőségét felhasználva nevében mások alakítják az eseményeket. A 

szép emberi tulajdonságokkal felruházott Ulászló tragédiája, akárcsak Dózsáé, a neki nem 

megfelelő pozíció betöltésében keresendő. A parasztvezérrel ellentétben azonban ő 

tudatában van jelleme és helyzete diskrepanciájának280. 

A névleg legfontosabb és funkciójuk tekintetében számos egyező vonást mutató 

történelmi szereplők mögött, mindkét estben egy-egy olyan figura áll, aki az azok által 

használni nem tudott hatalommal élve irányítani látszik az eseményeket. A regény elején 

a lázadó magyar paraszt egyetlenegy véres tragédiáját." /Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet, Magvető, Bp, 
1972, 327./ 
278 vö. Szilágyi Márton: Megváltás és katasztrófa (Eötvös József: Magyarország 1514-ben), It, 2004/4, 441, 
illetve 443. 
279 Az elbeszélő is ilyen módon utal történeti megítélésére: „A gyenge Ulászló a történetíró által méltán azon 
uralkodók közé számíttatik, kiket a végzet egy nemzet vesztére emelt magas polcokra..." - Eötvös, im, 1972, 
242. 
280 Szemben a magát a bukás előtti utolsó pillanatig elhivatott vezérnek érző Dózsával, akinek becsvágya az 
események folyamán egyre növekszik, s végül a királyi hatalomátvételére is érdemesnek gondolja magát /vö. 
Eötvös, im, 1972, 487, ill. 525./, Ulászlót folytonos kétségek gyötrik. Esetében a rá vonatkozó szerzői 
kommentárok és a regény szereplőinek személyét érintő értékelései nagyjából összhangban vannak 
önértelmezésével, ilyenformán sokkal tudatosabb, reálisabb helyzetfelismerő képességű szereplőnek 
minősíthető, mint a keresztesek vezére. „Életünk, úgy látszik, nem hoz áldást népeinkre. Magyarország Hunyadi 
Mátyás alatt hatalmas volt; a cseheket, midőn határaikon mint választott királyuk átléptem, virágzó állapotban 
találtam: most a fold kerekségén nincsenek nyomorultabb tartományok. - Jobbágyaim javára talán csakugyan 
legüdvösebb volna meghalnom." - Eötvös, im, 1972, 241. 
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úgy tűnik, hogy Bakács a király politikai hatalmának valódi gyakorlója. A királyi hatalom 

megerősítése, illetve saját személyes céljainak elérése érdekében megszervezi a 

keresztesháború elindítását, s ő az, aki szándékai szerint „bábvezérként" a sereg élére 

állítja Dózsát. Azonban az események alakulása során hamar bebizonyosodik, hogy nem 

képes uralni azokat, nem tudja saját céljai felé hajlítani a széttartó politikai érdekeket. A 

regény második felében figurája egészen visszaszorul, s - ahogy Ulászló is - névleges 

vezetővé válik. A keresztesek „köd-támogatójaként" a paraszthadak mindvégig az ő 

nevében cselekszenek - akarata ellenére. 

Számos értelmező által Eötvös nézeteinek szócsöveként szemlélt281, s a mű szereplői 

közül leginkább központi szereplőnek tartott Lőrinc, Bakácséhoz hasonló funkciót tölt be 

Dózsa mellett. Az érsektől eltérően ő nem személyes érdekből, hanem igazi 

„forradalmárként" a tömegek nevében cselekszik, ám kezdeti sikerei ellenére ő is hamar 

szembesül befolyásának csekély voltával. 

Hozzájuk hasonlóan a regényben felbukkanó összes többi történetileg hiteles figura 

is úgy tűnik fel, mint akik csak ideig-óráig kapnak szerepet az eseményekben. Igaz ez a 

többé-kevésbé hasonló funkcióval felruházott Telegdi és Bornemisza esetében éppúgy, 

mint az Ulászló-Bakács, Dózsa-Lőrinc viszony párhuzamának tekinthető Zápolya-Verbőci 

párosra is. 

A nagyfokú történelmi referencialitással bíró szereplők esetében tehát 

megállapítható, hogy csupán az események bizonyos pontjain jutnak kiemelkedő 

szerephez, lényegében azonban alárendelődnek egy általuk nem uralható folyamatnak. Egy 

olyan önelvű és irányíthatatlan eseménysor emeli és süllyeszti őket, amelyben nem 

281 Sőtér István monográfiájában a megformáltság sikerültségével igazolja ezt a nézetet: „Az írói alkotás öröme 
és szenvedélye akkor válik teljessé, ha az alkotó valamelyik hősével azonosulni képes, Lőrincz alakján lehetetlen 
meg nem érezni, hogy az író mélyebben azonosult vele, mint bármelyik hősével." /Sőtér, im, 1967, 180./Kulin 
Ferenc a regényt tárgyaló tanulmányában Telegdi mellett szintén Lőrinc figurájában ismeri fel Eötvös regénybeli 
alteregóját. /vö. Kulin Ferenc: Magyarország 1514-ben, in: uő . Közelítések a reformkorhoz, Magvető, Bp , 
1986, 187-188./ Ehhez hasonlóan Eötvös szócsöveként jellemzi a ceglédi papot Fenyő István is. /vö. Fenyő 
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képesek főszereplővé válni. Még ezen belül is feltűnő, hogy sohasem önmagukban, 

egyénileg cselekvő személyekként, hanem egymással funkcionális tekintetben sok 

hasonlóságot mutató párokként, a rendszer működésének szükségszerűségei által 

meghatározott csoportonként kerülnek az események középpontjába, illetve esnek ki 

onnan282. 

Ehhez hasonló szerkezetet mutat a regény „magánéleti" szálának szereplőit jellemző 

viszonyrendszer. A politikai/katonai hatalmat reprezentáló, s ennek alakulásához 

viszonyítva fontosságot nyerő szereplőkkel ellentétben a regény „romantikus" 

cselekményszálának centrumában lévő szerelmi négyszög szereplői ugyan mindvégig 

központi alakok maradnak, azonban róluk is elmondható, hogy nem annyira egyéni 

történetük alapján, mint inkább különböző életlehetőségeket és viszonyrendszereket 

reprezentáló csoportként válnak fontossá. A Telegdi Frusina, Orbán, Szaleresi Klári és 

Ártándi Pál négyesének történetéből kialakuló szerelmi szál ugyanis a regény struktúráján 

belül nem a nagy történelemtől elkülönüli intimszféraként működik, hanem annak 

eseményeivel többféle összefüggést mutató, azzal determinisztikus viszonyban lévő 

eseménysorként. 

A magánélet és az ország viszonyai között a cselekmény szintjén megfigyelhető 

kauzális, logikai jellegű kapcsolatok a legszembeötlőbbek. A szerelmi viszonyok 

alakulásából eredeztethető események többízben is eldöntik a bizonytalan politikai helyzet 

kimenetelét. A regény elején Ártándi Pál kettős játéka váltja ki Szaleresi Klári dühét, 

István: Eötvös József, az író-politikus és a politikus író, in: Eötvös József az író, OPKM, Bp.-Ercsi, 1994., 14., 
illetve uő. A centralisták, Argumentum, Bp , 1997, 340./ 
282 A történelem „főszereplőinek" ilyetén módon való szemléletére, vagyis a nekik tulajdonított jelentőség 
relativizálására Eötvös nem fikciós müveiben is akad példa. A Kelet Népe és Pesti Hírlap című röpiratában 
Széchenyi Kossuth tevékenységével kapcsolatos félelmeit így cáfolja: „A történetek felszínénél mélyebbre 
tekintve mindig és mindenütt látjuk, hogy nagy következések soha egyes ember vagy tények következése nem 
valának, hanem mindig sok különböző okok s emberek közös munkásságából származtak. Caesartól Napóleonig 
mindazon nagy egyedek, kiknek nevei a történet epocháit jelelik, csak szikrák valának legfellebb, melyek a már 
öszvegyűlt gyúlanyagot lángba boríták, csak azon végső cseppek, melyek a csordultig telt kelyhet átfolyni 
készteték; mindenütt nem az, ki embertársainak egy új gondolatot ád, de az, ki a többség gondolatát magáévá 
tevé, hatalmas." - Eötvös, im, 1978, 262. 
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amely a Telegdi-lak feldúlásához, végső soron pedig a polgárháborús helyzet 

kialakulásához vezet. Ehhez hasonlóan a parasztháború végét jelentő temesvári ostrom 

esetében is Ártándi dicsőségvágya és szerelmi cselszövése adja meg a döntő lökést, hiszen 

Klárit felhasználva ő segíti elő Báthori és Zápolya megegyezését, s ezzel a keresztesek 

pusztulását283. 

A nagy történelemmel való kauzális kapcsolatok mellett kevésbé feltűnő, de talán 

még erőteljesebb e szereplőcsoport és az ország aktuális viszonyai közötti analogikus 

összefüggés. Rónay György e csoport történetét úgy jellemzi, mint amiben az állam 

általános helyzete a magánviszonyokon keresztül tükröződik284. Valóban, a figurák 

mindegyikének élettörténetében egy-egy társadalmi csoport, illetve az ehhez kapcsolódó 

szereplehetőségek, kapcsolatrendszerük alakulásában pedig, az egész Magyarország sorsa 

jelenik meg. 

A négy regényalak társadalmi státuszát tekintve már csak azért is alkalmas a közéleti 

viszonyok modellálására, mivel szerepeik kiosztása okán képviselik mindazon osztályokat, 

amelyek az országos jelentőségű eseményekben is szerepet játszanak. Míg Telegdi Frusina 

és Ártándi Pál egy-egy, a nemességhez kapcsolható magatartásforma példázataként, addig 

Orbán és Szaleresi Klári az alászorult helyzetű osztályok életlehetőségeinek 

megjelenítőiként értelmezhető. 

A nemesi szereplők közül Telegdi Frusina jellemét tekintve alapvetően jóindulatú, 

ám úgy az ország, mint a magánélet tekintetében módfelett naiv magatartás jellemzi. A 

regény kezdetén a közvetlen környezetét adó nyári lak az ország regényben ábrázolt 

tértartományai közül az egyetlen „idillikus" tér. Ez azonban csak a külvilág kizárása, a 

lakók - Frusina és Bebek Katalin - izoláltsága miatt van így. Noha a Telegdi ház leírását 

283 A „kétféle" cselekményszál kauzális összefüggéseiről Devescovi Balázs módfelett részletesen értekezik a 
regényről szóló tanulmányában, így ennek további taglalásától eltekintek, /vö. Devescovi Balázs: 
Történettudomány versus szépirodalom (A Magyarország 1514-ben mint történelmi regény), It, 2004JA., 469-
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bevezető tételmondatában a narrátor - a regény egészének szemléletmódjával ellentétben -

kijelenti: „az egyesnek szerencséje nem függ mindig a közállományétól" , ez azonban 

nem jelenti Frusina és Katalin élettörténetének kiemelését az egész Magyarországéból. A 

tézishez fűzött magyarázó exemplumok ugyanis éppen ennek inverzét fejezik ki, vagy 

legalábbis azt, hogy az egész történetétől független sors, pusztán a „vakeseten" alapulhat, 

vagyis szemben Eötvös kiszámíthatóságra törekvő politikai elgondolásaival, nem 

garantálható. „Valamint a fecske sokszor romok közé rakja fészkét, s a minden percben 

leomlással fenyegető fal mellett nyugodtan fölneveli kisdedeit, valamint Vezúv alján 

rózsák virulnak, s szőlők érnek, míg a hegy csúcsa olvadott ércet s köveket hány: úgy az 

egyes nyugodt, megelégedett, sőt boldog lehet a közállomány legnagyobb szenvedései 

között. A fal ledőlhet, s a fészket szétzúzhatja - a láva arra veszi tán folyását, hol a rózsa s 

venyige áll, s akkor virág s gyümölcs hamuvá ég; de míg ez nem történt: addig madár, 

rózsa s venyige, nem sejtve a veszélyt, nyugodtan fejlődnek saját módjuk szerint - s így az 

egyes ember békében élvezheti kis szerencséjét, bármi vészek környezik a hazát, melyben 

él..."286 A Telegdi ház lakóinak békéje tehát valójában nem igazi biztonságon, pusztán a 

veszély fel nem ismerésén alapul. E tekintetben Frusina alakja - minden jószándékúsága 

ellenére - , a naiv, az adott helyzettel nem számoló nemesi magatartást jeleníti meg, 

amelynek képviselői a béke illúziójával áltatják magukat, azonban csupán a szerencse 

menti meg őket a pusztulástól. Frusina - és Bebek Katalin - a regény egészének folyamán 

megőrzik naivitásukat, s dacára a Telegdi lak ostromának, menekülésüknek és 

elfogatásuknak sohasem képesek felismerni sem a helyzet súlyosságát, sem - az előbbitől 

nem függetlenül - az egyes személyek valódi értékét. A két alak minden kedvessége 

ellenére a legsúlyosabb előítéletekkel bír, amely vakságra ítéli őket Ártándi Pál és Orbán 

jellemének megítélésében. 

284 vö. Rónay, im, 1978, 254. 
285 Eötvös, im, 1972, 164. 
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Telegdi Frusinával ellentétben Ártándi Pál - Szinnyei Ferenc jellemzése szerint „egy 

XVI. századi stréber"287 - tisztában van a helyzet komolyságával, azonban abban kizárólag 

az egyéni érvényesülés lehetőségét, a hírnév és befolyás megszerzésére kínálkozó remek 

alkalmat látja. Figurája ebből az aspektusból némi hasonlóságot mutat Dózsáéval, hiszen 

„karrierjük" fényes indulása egyikőjük esetében sem az egyéni érdem nagyságának, hanem 

az azt felnagyító kedvező körülményeknek köszönhető. Ahogy a későbbi keresztes vezér 

párviadala csak az adott viszonyok között alkalmas arra, hogy kiváltsa a nép csodálatát, 

míg Mátyás korában - ahogy azt az elbeszélő hangsúlyozza - semmi rendkívülit nem 

találtak volna benne288, úgy Eötvös a Szaleresit megmentő Ártándi Pál tekintetében is 

megjegyzi: „A hír nem annyira tetteinktől, mint azon körülményektől függ, melyek között 

valamit tevénk; s ezek ajelen esetben mind Pál dicsőségét nevelék." 

Annak ellenére azonban, hogy az országos tragédiát saját céljainak elérésére 

használja fel, mégsem tartható teljes mértékben negatív módon ábrázolt alaknak. Eötvös 

pszichológiai, antropológiai nézeteitől távol áll - ahogy azt mind politikai iratai, mind 

Victor Hugóról szóló tanulmányai gondolatmenetével igazolható - a jellem szélsőséges 

felfogása290. Regényében Ártándi Páltól sem tagadja meg az erényeket - hisz az nincs 

hiányával bizonyos vitézi érdemeknek291 - , s jelentős hibái sem annyira jellemének 

végletes gonoszságából, mint inkább a körülmények adta lehetőségeknek való ellenállás 

L1W. 
287 Szinnyei, im, 1925, 261. 
288 vö. Eötvös, im, 1972, 28-29. 
289 Eötvös, im, 1972, 167. 
290 Irodalmi tanulmányai közül a Victor Hugóról szóló második írásában a francia szerző műveinek jelentőségét 
Eötvös részben abban látja, hogy az műveiben az előítéletek ellen küzd, mégpedig oly módon, hogy tartózkodik 
a jellemek szélsőséges és egyoldalú ábrázolásától, /vö. Eötvös József: Hugo Victor mint drámai költő, in: uő. 
Kultúra és nevelés, Magyar Helikon, Bp , 1976, 48-49./ 

Hasonló irányba mutatnak politikai írásainak az emberi jellem és cselekedetek társadalmi környezet 
által való meghatározottságára vonatkozó passzusai is. így fogházjavítási javaslatában kijelenti: „Magános 
ember egészen jó, vagy egészen rossz nincsen." /Eötvös, im, 1978, 94./ A zsidók emancipációjáról szólva pedig 
azzal utasítja vissza az e csoportot érintő előítéleteket, hogy „csak ott ítélhetünk emberről, hol természetes 
környezetében látjuk", s a felhozott vádakat a társadalom kényszerre való válaszreakciónak tulajdonítja, /vö. 
Eötvös, im, 1978,215./ 
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hiányából adódnak292. Noha a Magyarország 1514-ben szövegének ő az egyik 

legelítélhetőbb szerepű figurája, ám egyáltalán nem szélsőséges jellemű, romantikus 

antihős293, hiszen cselekedeteiben egy adott társadalmi struktúrában elfoglalt pozícióból, 

egy konkrét szituációra adott „logikus" válaszreakciókat láthatunk. 

Szinte minden tekintetben a fiatal Ártándi ellenpólusa, a regény általában 

legszeretetreméltóbb alakjaként értékelt294 Orbán. Származását tekintve a társadalmi 

hierarchia ellentétes végéről indul. Figurája a társadalmi mobilitás hiányának, a különböző 

rendeket elválasztó határok átjárhatatlanságának tragikus példája, hiszen ellentétben a 

regényben ábrázolt világ történeti referenciapontjaként gyakran felbukkanó Mátyás-kor 

hasonló pályán mozgó szereplőivel - mint Bakács és Bornemisza - számára már nem adott 

az előrejutás lehetősége. Az erős állammal szemben, Ulászló korában, az egyéni érdekek 

játékterévé váló országban már nem jelent valódi perspektívát ez az életút. Ami Bakács és 

Bornemisza szerencséje volt, az Orbán tragédiájának alapja lesz295, hiszen ő, ahelyett, 

hogy betöltené a társadalom két pólusát összekapcsoló funkcióját - ahogy azt Eötvös 

291 így értékeli ezt Taxner-Tóth Ernő is: „A királyi udvar eme léhütőihez mérten a bátor és tettre kész a sikerre 
vágyó Ártándi Pál ellentmondásos jellem, mert haszontalan magánember és hasznos katona." - Taxner-Tóth, 
im., 2005., 417. , ; 
292 Első felléptetésekor az ifjú hibáit elsősorban a nevelés és a környezet számlájára írja az elbeszélő. No. 
Eötvös, im, 1972, 93-94./ A későbbiekben pedig az ország szempontjából fontos döntéseit mindannyiszor - az 
előbbiekben megalapozott - dicsőségvágy, illetve a társadalmi hierarchiában való előrejutás szándéka motiválja, 
/vö. Eötvös, im, 1972, 167, 230, illetve 674./ Ezen esetek egyikével kapcsolatban sem lehet azonban azt 
állítani, hogy tudatos gonosztettről lenne szó. Az ország tragédiájához Ártándi Pál csupán az adott viszonyok 
által lehetővé tett, azokhoz alkalmazkodó, s ilyenformán logikus - bár ahogy azt Szilágy Márton értékeli -
kétségkívül önző /vö. Szilágyi Márton, im, 2004, 445.; magatartásával járul hozzá. 
293 Minden bizonnyal erre utal idézett tanulmányában Szilágyi Márton, aki ugyan Ártándi Pál immoralitását az 
ország irányítóinak - Bakácsnak és Zápolyának - tragikus következményekkel járó erkölcsi hibáinak 
„mikroszinten" ábrázolt megjelenítéseként értelmezi, ugyanakkor kijelenti: „mindeközben pedig a narrátori 
szólam folyamatosan arra törekszik, hogy senkit se állítson be velejéig gonosznak, hiszen a bűn állapota itt a jóra 
való restséggel azonos". /Szilágyi Márton, im, 2004, 445./ 
294 Sőtér István Orbánt és Dózsa Gergelyt a regény egyértelműen „becsületes és rokonszenves" figuráiként 
jellemzi. /vö, Sőtér, im, 1967, 196./ A diákkal kapcsolatban hangsúlyozza annak önzetlen - noha ugyanakkor 
értelmetlen - áldozatát, ami véleménye szerint A falu jegyzőjének Violájával rokonítja annak alakját, /vö. Sőtér, 
im, 1967, 185./ . 

Hasonló okok miatt Fenyő István „erkölcsi héroszként" jellemzi a szereplőt /vö. Fenyő, ím, 1994, 14./, 
míg Taxner-Tóth Ernő - monográfiája A Bárány vér című fejezetében - egyenesen a krisztusi áldozathoz 
hasonlítja annak önfeláldozását/vö. Taxner-Tóth, im, 2005, 446-450./ 
295 Ez nem csak a regény cselekménye során válik nyilvánvalóvá, hanem a diák felléptetésekor maga az 
elbeszélő is leszögezi, /vö. Eötvös, im, 1972, 110./ 
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politikai irataiban a honoratior értelmiségtől várja296 a kialakult helyzet miatt 

gyökértelenné válik, s cselekedeteit mindkét tábor gyanakvása kíséri297. Orbán tehát, 

akinek alakjában az ország egyesítésének záloga ismerhető fel, az adott lehetőségek miatt a 

leghálátlanabb szerepre kárhoztatik, amelyben még erkölcsi tartása is némiképp 

értelmetlennek tűnik, hiszen e tekintetben Ártándi Pállal éppen ellentétes, méltatlan, 

megítélést kap. 

Szaleresi Klári bizonyos értelemben Frusina tükörképe298 a regényben, ahogy Orbán 

Ártándié, hiszen megegyezik törekvéseik, szerelmük tárgya. Azonos céljaik felé azonban 

teljesen eltérő társadalmi állásból indulnak, amelyben szinte kódolva van a siker, illetve a 

sikertelenség. A szerelmi szál cselekményének végkimenetelét ugyanis abban az 

értelemben nem a személyes érzelmek határozzák meg, hogy Ártándi Pál nem ilyen alapon 

dönt végül a Telegdi lány javára, hanem éppen a társadalmi viszonyok nyomására. A 

szerelem beteljesülésének esélytelenségétől, vagyis a közte és Ártándi Pál között létrejövő 

házasság lehetetlenségétől azonban Klári eltekint, s ilyen módon osztozik Frusina 

naivitásában is. Noha a nemes kisasszony Klári aktivitásával szemben mindvégig passzív 

figurája marad a történetnek, ez utóbbi cselekedeteit sem a helyzet belátása vezérli, hanem 

éppen ellenkezőleg, ezek mindannyiszor a személyes érintettség alapjáról indulnak ki. E 

tekintetben figurája némi hasonlóságot mutat apjának, Szaleresi Ambrusnak, illetve 

Dózsának motivációjával299. Eötvös e politikailag tudatosnak semmiképpen nem nevezhető 

alakok esetében, mintha éppen az emocionális erők történelmi szerepére hívná fel a 

figyelmet. 

296 vö. Sőtér, im, 1967, 171, valamint Fenyő, im, 1994, 10. 
297 vö. Eötvös, im, 1972, 289, 564, 653, 721, illetve 724. 
298 így vélekedik erről Fenyő István is monográfiájában, azonban a két figura közti kontrasztot olyannyira 
erősnek érzékeli, hogy Klári Frusina passzivitásával szemben cselekvő magatartása mögött nagyon tudatos 
„ideológiai" hátteret feltételez. Véleménye szerint a lány érzelmeinek „elemi erejében" az „új polgári öntudat" 
nyilvánul meg. /vö. Fenyő, im, 1997, 341./ Nézetem szerint Szaleresi Klárinak ennyire „öntudatos" 
szereplőként való értelmezése a regény szövegéből nehezen igazolható. 
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E négy szereplő viszonyrendszere sűrített formában ábrázolja az ország társadalmi 

feszültségeinek forrásait, az egyéni vágyak, illetve a struktúra által adott lehetőségek 

konfliktusát. Érdemes megjegyezni, hogy a szerepek efféle exemplumszerű kiosztása, az 

egyéni pályalehetőségek egymással oppozícióban lévő, ugyanakkor egymást tükröző 

beállítása - (tükör) dramaturgiai szcenírozása300 - apályakezdő szépíró Eötvöst karthausi 

című regényének is jellemző szerkesztési elve. Az 1839-ben megjelent mű, 

cselekményének a Magyarország 1514-ben című munkához viszonyított soványsága miatt 

még feltűnőbbé teszi a szereplők ilyen típusú beállítását, ám az, az 1847-es történelmi 

regényben is központi jelentőségű. Ez az elrendezés ugyanis hangsúlyossá teszi, hogy a 

regényben megjelenő valamennyi figura csak az összes többi szereplőhöz mérten, vagyis a 

rajta kívül álló viszonyok függvényeként bír jelentéssel, s nem egyénként. E 

determinisztikus szerkezet okán az egyes alakok jelentőségét a struktúrán belül betöltött 

funkciójuk adja, sorsuk, cselekedeteik ezen belül válik csak értelmezhetővé, ami azt 

jelenti, hogy egyéni történeteik csupán a rendszer működésének - többé-kevésbé -

szükségszerű mozzanatai. Ez az oka annak, hogy a személyes történetek tömegéből nem 

jelölhető ki olyan, ami a regény központi cselekményszálát adná, figurái közül pedig nem 

nevezhető meg egyik sem főszereplőként, hiszen azok mindegyike beleolvad egy nagyobb, 

átfogóbb narratívába; Magyarország történetébe. 

299 A Klári és Dózsa között e tekintetben megfigyelhető rokon vonásokra Taxner-Tóth Ernő is figyelmeztet: 
„Klári és „György vezér" egyaránt osztoznak az önzés, a meggondolatlanság, a féktelenség és a hiúság 
bűnében." /Taxner-Tóth, im, 2005, 442./ 
300 A regény szerkezetének ilyen értelmezését adja Sőtér István monográfiájának a Magyarország 1514-bent 
tárgyaló A drámai elrendezés című fejezetében, /vö. Sőtér, im, 1967, 189./ Ugyancsak a drámai jelenetezést -
bár emellett az elbeszélő elemek háttérbe szorulását - konstatálja az általa az Eötvös-próza csúcspontjának 
tekintett művel kapcsolatban Rónay László. Véleménye szerint a regény gondosan szcenírozott állóképek 
sorozata, Eötvös regényei pedig általában „hatalmas operalibrettók", /vö. Rónay László: Erkölcs és irodalom, 
Vigilia, Bp, 1993, 126./ Fenyő István éppen Orbán és Telegdi Pál alakjának ellentétessége kapcsán állítja, hogy 
a regény szerkezete egyfajta szembesítő jellegű „tükör-dramaturgián" alapulna, /vö. Fenyő, im, 1994, 14./ 
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III. A hitelesség kérdés 

Eötvös egyetlen történelmi regényének értékelései gyakran kiemelik, hogy a hasonló 

tematikájú kortárs munkák közül - a szöveg jegyzetapparátusából is láthatóan - ez 

nyugszik a legalaposabb forrástanulmányokon301. A historiográfiai háttér kétségkívül 

gondos kidolgozásának értelmezését a szerző maga végzi el a regény előszavában. Ennek 

szövege két aspektusból közelíti meg a történelmi hitelesség problémáját. Egyrészt a 

történelem tanulmányozásának általános tétje felől. E tekintetben Eötvös - a korabeli 

regényektől, illetve regényelméletektől egyáltalán nem idegen módon - a műfaji típus 

funkcióját a regény terrénumán belül - amelytől általában véve bizonyos művészi és 

erkölcsi feladatok betöltését várja el, ahogy azt Jósika is tette - a történelem 

„népszerűsítésében"302 látja, amihez a regényíró „egykorú kútfőkből lelkiismeretes 

vizsgálódások által"303 szerezheti meg a szükséges ismereteket. Amint az látható, Eötvös 

ezen a ponton nem haladja meg azokat az elvárásokat, amelyek már a Magyarország 

1514-ben megjelenése előtt jó tíz évvel Jósika304 regényei kapcsán megfogalmazódtak a 

műfaj tekintetében. 

Az Előszó második felében azonban a hitelesség igényéről már olyan módon szól, 

amely nem annyira a műfaj funkcióját, hanem inkább annak poétikai problémáit érinti. 

301 A regény recepciójának történetét ebből az aspektusból módfelett alaposan áttekintette idézett tanulmányában 
Devescovi Balázs, így ennek részletesebb tárgyalásától ehelyütt eltekintek, /vö. Devescovi Balázs, im., 2004, 
454-469./ 
302 Erdélyi János az Előszóban megjelölt célt, vagyis a történelem népszerűsítésének intencióját erősen 
kifogásolja, mivel azt pejoratív értelemben, a művészet magasabb kívánalmaival ellentétes „popularizációként" 
gondolja el. Az ilyen cél, állítja Erdélyi, „sokkal hamarább éretik el történeti képes, könnyű előadású 
olvasókönyvek által, melyek haszonra fordítása, betanulása korántsem igényel annyi fáradságot, mint nyolc-, 
kilencfiizetes regény szálai- és szövevényeinek, bonyodalmainak összetartása, megfigyelése". /Erdélyi János: 
Egy századnegyed a magyar szépirodalomból, in: Erdéfyi János válogatott művei, Szépirodalmi, Bp , 1986, 
439./ Annak kifejtésére, hogy a regény poétikai szerkezete alapján miként értelmezhető Eötvös kissé homályos 
tartalmú kijelentése, a fejezet végén fogok visszatérni. 
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Ennek tekintetében elutasítja az úgymond „regényes modorban" írt történeteket. Noha a 

regény egyes értelmezői az Előszó ezen kijelentését teljes egyértelműséggel a Jósika féle 
O f l f 

regénymodelltől való elhatárolódás deklarációjaként értékelik , érdemes felhívni a 

figyelmet arra, hogy a vonatkozó szakaszban nem egy, hanem kétféle hibás eljárást 

különböztet meg Eötvös a történelmi személyek ábrázolása tekintetében. Az Előszót 

értelmező tanulmányok általában a történelem alakjainak „felvett típus"306 szerinti festését, 

lovagias klisék alapján történő ábrázolását emelik ki, mint a Jósika féle regény 

jellegzetességét, figyelmen kívül hagyva a szövegben felbukkanó másik lehetőséget, az 

ezzel perspektívája alapján szembe-, hiteltelenségét - jobban mondva hiteltelenségét -

tekintve azonban párhuzamba állított ábrázolási módot, nevezetesen a hajdanvolt 

személyek jellemének jelenbeli, vagyis az ábrázolt korhoz viszonyítva anakronisztikus 

eszmék alapján történő megformálását. Pedig a történelem szereplőinek az író 

„szócsöveként" való felhasználása - ahogy a konkrét példa mondja: Dózsának, mint az 

„alkotmányosság hősének"307 ábrázolása - Eötvös szerint éppoly hamis, mint a 

nosztalgikus, sematikus múltképben való elhelyezésük. 

Az Előszó bővebben ki nem fejtett elméleti reflexióival kapcsolatban talán meg lehet 

kockáztatni azt az állítást, hogy az abban elkerülendőként tárgyalt kétféle ábrázolási mód, a 

történelmi tárgyú szépprózai írások addig kialakult két releváns modelljével azonosítható. 

Ebben az esetben azonban a „lovagias", a letűnt kor felé ábrándos nosztalgiával forduló, 

abban a múlt közhelyszerű képét újra és újra felismerő típus nem Jósika regényeivel, 

303 Eötvös, im., 1972, 19. 
304 vö. az „It will do!" című fejezet 
305 Műfajmonográfiájában ezt teszi Szinnyei Ferenc, aki szerint: „Az előszó /.../fejtegetéseiből kitűnik, hogy 
Jósika romantikus modorát nem helyesli". /Szinnyei, im, 1925, 259.1 Erre a következtetésre jut az Előszó 
szövegének elemzése folyamán Sőtér István is: „Eötvös számára a Jósika keze alatt kiművelt magyar történelmi 
regény technikája megkönnyítette a maga művének megalkotását. De lényegileg Eötvös félrevetette a Jósika-féle 
történelmi regénystílust és ábrázolásmódot." /Sőtér, im, 1967, 202./ Hozzájuk hasonlóan minden kétséget 
kizáróan konstatálja Rónay György is azt a tényt, hogy Eötvös regénye előszavában a történelmi regény 
romantikus, Jósika-féle típusát kívánta opponálni, /vö. Rónay, im, 1978, 239./ 
306 Eötvös, im, 1972, 20. 
307 vö. Eötvös, im, 1972, 20. 
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hanem az ezeknél jóval atavisztikusabb - Kisfaludy Sándor regéinek ábrázolásmódját 

alkalmazó elsősorban a novella műfajában élő hagyományt jellemzi. Míg a Jósika féle 

modellhez, inkább a másik lehetőség, a történelmi személyek jellemzésének a saját kor 

eszméi felől történő elvégzése áll közel, hiszen az erdélyi báró műveiben kétség kívül 

olyan időtlennek állított, ám mégis visszavetítettnek, anakronisztikusnak látszó erkölcsi 

eszmékkel ruházza fel hőseit amelyek inkább tartoznak az ábrázolás jelenéhez, mint az 

ábrázolt múlthoz308. 

Talán érdemes e tekintetben azt is figyelembe venni, hogy Eötvös az Előszó ban 

kizárólag a karakterábrázolás tekintetében hoz fel elméleti kifogásokat. Ez természetesen 

messzemenő következményekkel jár a regényszerkezet egyéb komponenseinek 

szempontjából is, s éppen ezáltal utal a Magyarország 1514-ben kortársaitól jelentősen 

eltérő elbeszéléstechnikájára. Míg ugyanis a korabeli történelmi regények és novellák 

homlokterében általában egy bizonyos szereplő története, erkölcsi-, pszichológiai 

karakterképe áll, addig Eötvös műve - ahogy azt számos interpretátora hangsúlyozza -

éppen az (emberi) főszereplő hiányával tüntet. 

Az igazsághoz tartozik azonban, hogy noha a regényből valóban hiányzik a központi 

hős, Eötvös a Magyarország 1514-ben szövegében több ízben elhatárolódik az ezzel 

ellentétes lehetőségtől is, vagyis attól, hogy művét, mint pusztán az államtörténet 

ábrázolásában érdekelt írást láttassa, sőt ezzel ellentétben gyakran hangsúlyozza, hogy 

regénye az egyesek történetének elbeszélése. A saját mű tárgyának behatárolására 

vonatkozó szöveghelyek minden esetben a történetírói munkákkal állnak oppozícióban, 

mégpedig olyan módon, hogy azt a historiográfiának mind a történelmet a kiemelkedő 

308 vö. az „It will do!" című fejezet 
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személyiségek tettei és akarata által vezérlet folyamatnak láttató módszerétől, mind annak 

az általános törvényszerűségekre hivatkozó ábrázolásmódjától elkülöníti309. 

A szöveg látszólagos ellentmondásaiból egy a korszakban egyedülálló kompozíciós 

elv körvonalai bontakoznak ki. A regény vizsgálatából ugyanis világosan kiderül, hogy 

Eötvös sem az egyéni történetek, és az ezekhez kapcsolódó erkölcsi portrék, sem az 

államtörténet ábrázolásától nem tekint el. Egymással látszólag oppozícióban lévő 

megjegyzései egyszerűen azt tudatosítják, hogy ilyen értelemben nincs két különálló 

történelem, az egyesek és a közállomány története nem választható el egymástól. Ezt 

látszik tükrözni a regény feladatának meghatározásakor mindannyiszor hangsúlyozott 

egyesek történeteinek többes száma is. Ez ugyanis nem egyszerűen a fontos szereplők 

multiplikációjára, vagyis pusztán mennyiségi növelésre, illetve a több szálon futó 

cselekmény bonyolultságára utal, jóval inkább az egyesek összessége és az állam között 

•310 
fennálló minőségi azonosságot, azok organikus egységét fejezi ki . 

309 Az előbbi esetre példa a következő: „De nem írom a magyar közállomány történeteit. A magyar 
arisztokráciaának, mint a római imperátoroknak, Isten talán megadja majdan Tacitusát; ennek tiszte leend, az 
ország közdolgairól szólva, méltó ecsettel festeni a kort s azon férfiakat, kiknek vétkeiért a magyar a független 
nemzetek sorából kitöröltetett. Én egyesek történeteit rajzolom..." /Eötvös, im, 1972, 161./ Az utóbbi esetet 
érzékelteti a regény zárlatából való szövegrész: „Az általános feloszlást, mely a pórhad elnyomása után mindég 
ijesztőbb jelenségekben mutatkozott, s mely a nép tömlöcévé változott hazát szükségképp vesztéhez vezeté, 
leírni a történetíró feladatához tartozik. Mi egyesek történetét írjuk le - térjünk vissza feladatunkra." /Eötvös, 
im, 1972, 717./ 
310 Eötvös politikai irataiban is gyakran hangsúlyozza ezt az organikus egységet az állam és annak polgarai 
között. így A zsidók emancipációjában kijelenti: „teljes meggyőződésem: hogy minden nemzetiségnek feltartása 
az egész nemzet érdekében fekszik - érdekében, mint a testnek, hogy tagjai épen maradjanak, mint a családnak, 
hogy egyes gyermekei ne lépjenek ki köréből, melyet munkájok gazdagíta". /Eötvös, im, 1978, 224./ A 
Szegénység Irlandban című írásában a nemzetek „belső organizmusának" épségéhez, mint feltételhez köti a 
történelmi megrázkódtatások túlélésének lehetőségét, vö, Eötvös József: Szegénység Irlandban, in: uő. im, 
1978, 176,/ 
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A Magyarország 1514-ben történelemábrázolásának mélysége311, a kortársaiénál 

erőteljesebbnek érzett hitelessége, valójában nem az egyébiránt kétségtelenül alapos 

forráskutatásból származik. Ezen az alapon - vagyis kvantitatív módon - meglehetősen 

nehéz volna jelentős differenciát regisztrálni Eötvös regénye és Jósika egykorú művei 

között. Ez utóbbi történelmi regényeiben ugyanis 1836 és 1848 - vagyis az Abafi 

megjelenése és a II. Rákóczi Ferenc első kötetének megírása - között, mint arról már szó 

esett, az egyre nagyobb fokú historiográfiai hitelesítés igénye tapasztalható. A műveihez 

csatolt jegyzetapparátus mennyiségileg, a hivatkozott munkák számszerűleg egyre 

gyarapodnak, s a szerző a regények főszövegében is egyre nagyobb teret szentel az 

esemény- és politikatörténeti háttér bemutatásának. Ami valódi különbséget jelent a kétféle 

regénymodell között, az a poétikai elveik differenciája. Jósika ugyanis a cselekmény 

történeti alapját képező tanulmányok elmélyítése ellenére mindvégig kitart a 

valóságábrázolás és idealizáció kettős elve mellett, s így az egyre fokozódó hitelesítés 

regényszövegeinek csak bizonyos szegmenseit érinti. Különösen a korszakban született 

utolsó két műve - a Jósika István, illetve a II. Rákóczi Ferenc első könyve - esetében 

szembeötlő az a feszültség, amit a történelmi eseményeknek a regénymodell tűrőképessége 

tekintetében túlzottan részletes rögzítése idéz elő. E művekben ugyanis a főhőshöz 

kapcsolódó regényes cselekmény mind stílusában, mind tartalmában a közbeiktatott 

A Magyarország 1514-bemsk ezt a vonását már a regény XIX. századi értelmezései is kiemelik. Ennek 
alapján méltatja irodalomtörténeti szintézisében Toldy Ferenc: „A történeti regény becsét /ebben az esetben a 
mondat nem a műfajra, hanem konkrétan a Magyarország 1514-ben című regényre vonatkozik, ahogy az annak 
kontextusából világosan kiderül - S. L. AJ a történetvizsgálói tanulmányok teszik, s az egyesek és tömegek 
jellemzésében kifejtett erő. Történet, költői részletekkel átszőve, nem költemény." /Toldy Ferenc: A magyar 
nemzeti irodalom története, Szépirodalmi, Bp., 1987, 404./ Emlékbeszédében Gyulai Pál kijelenti: „Műve 
történelmi fölfogás tekintetében fölülmúl minden addigi magyar regényt, melyek csak hátterűi használták a 
történelmet, vagy ha nem, történelmi személyeik inkább az általános emberi szenvedélyek képviselői voltak, s 
nem egyszersmind a koréi." /Gyulai, im, é. n„ 33./ Péterfy Jenő noha inkább elmarasztaló, semmint affirmativ 
értelemben - a szerző képzeletének és karakterábrázoló képességének gyengeségét igazoló jellegzetességként -, 
de ugyancsak kiemeli a regénynek ezt a vonását: „Eötvösnek éppen a parasztlázadást tárgyazó regénye,' 
amelyben pedig nagyon sok színt, sok zsánerszerűt alkalmaz, mutatja, hogy képzelme jellemrajzoló erő nélkül 
szűkölködik. Majdnem mindenütt látni lehet azt a finom vonalat, hol a történet adata megszűnik, s a szabad 
alakítás kezdődik. A nagyobb rész rendesen a történeté, nem a képzelemé." /Péterfy Jenő: Báró Eötvös József 
mint regényíró, in: Péterfy Jenő válogatott müvei, Szépirodalmi, Bp , 1983, 528./ 

vö. továbbá Devescovi Balázs, ím, 2004, 454-569. 

145 



eseménytörténeti összefoglalóktól különvált szöveget alkot, ami - különösen az utóbbi mü 

esetében - egyértelműen jelzi a történelmi regény e modelljének határait. 

Az egyéni történet(ek) és a nagy történelem ilyetén módon való szétválasztása tehát 

nem a hitelesítő historiográfiai tanulmányokon, hanem egy bizonyos kompozíciós 

eljáráson alapul. A Jósika-modellel ellentétben Eötvös történelmi regényét már nem a két 

ellentétes pólus, a valós (reális) és költött (idealizált) elemek legjobb vegyítésének 

intenciója határozza meg, hanem az egyes, a rész és a (történelmi) egész közötti 

szinekdochikus kapcsolat. 

Az ország állapotának a szereplők helyzetében és személyközi viszonyaikban való 

leképezése ugyanis semmi esetre sem értelmezhető metaforikusként, vagy 

szimbolikusként, hiszen ennek szerkezete nem bontható fel jelentő és jelentett ellentétére. 

Eötvös regényének szerkezete ugyanis e tekintetben a struktúra (az állam és a kor), illetve 

annak elemei (az egyes szereplők) közötti determinisztikus viszonyon nyugszik, amelyek 

kizárólag együttesen képesek elmozdulni, változni. Retorikai értelemben ez a kölcsönös 

meghatározottság a regény történelemképét olyan szinekdochikus szerkezetként teszi 

értelmezhetővé, amely a trópus mindkét típusát, vagyis a részről az egészre (pars pro toto) 

és az egészről a részre (totum pro parte) utaló fajtáját egyszerre használja. 

A regénynek, mint történelmi regénynek a poétikája tekintetében ez kétségkívül 

fontos tulajdonság, hiszen a trópus ilyetén módon való alkalmazása megoldja azt az 

ábrázolástechnikai problémát, amely a Jósika regények leggyengébb oldalának érzékelt az 

értelmezői hagyomány, vagyis a konkrét, egyedi (költött) történeteknek a különböző 

módon hitelesített történelmi háttérrel való összekapcsolását. A szinekdoché ugyanis, mint 

kvantitatív kapcsolaton alapuló trópus, amelynek esetében tehát nem az általa megidézett 

fogalmak tartalmában van különbség - ellentétben például a metonímiával hanem csupán 
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„ugyanazon jelentéskörön belül a fogalom terjedelmében"312, mint „együvéfoglalás"313 

éppen az általa játékba hozott fogalmak közösségét hangsúlyozza. A szinekdoché 

szerkezete ilyen módon felfogva nagy mértékben hasonló a retorikai érvelés módozatai 

közül az úgynevezett belső (művészeten belüli) érveknek a nem és faj kapcsolatára épülő 

argumentációs eljárásra. Ebben az esetben a rész-egész viszony éppen azért használható a 

bizonyítás alapjául, mivel amely kijelentés igaznak bizonyul a nemre, annak igaznak kell 

lennie a faj tekintetében is314. A szinekdochikus szerkesztés Eötvös regénye esetében tehát 

amellett, hogy mint azt már első bírálói is felismerték, módfelett alkalmas olyan, a megírás 

koráig fennálló társadalmi problémákkal kapcsolatos érvelésre, mint a 

jobbágyfelszabadítás ügye, vagy az érdekegyesítés, ugyanakkor a történelmi regény 

poétikájának, a múlt ábrázolásában követhető irodalmi fogásoknak is egy a hazai közegben 

teljesen egyedülálló lehetőségét mutatta föl, egy retorikai trópus szerkezete mentén kerülve 

ki az egyén és közösség, az egyes történetek és a történelem Jósika regényeiben oly 

sokszor kárhoztatott széttartását. 

A szinekdochikus szerkesztés, a rész-egész viszonyok mentén való argumentáció 

nem csupán a regény makro struktúráját jellemzi, hanem azon belül a legkülönfélébb 

kontextusokban és fikciós szinteken is állandóan jelen van. 

A budai vár és a királyi palota leírásában a részek romlása előrevetíti az egész épület 

pusztulását315. Ennek éppen az ellenkezője, vagyis a szereplők élettörténetének (mint egyes 

történetnek) az egész felőli magyarázata történik a 8. fejezetben: „A közügyek kifejlődése 

312 Szabó G. Zoltán - Szörényi László: Kis magyar retorika, Helikon, Bp , 1997, 137. 
3i" v ö- F r i e d r i c h Nietzsche: Retorika, in: Az irodalom elméletei IV., Jelenkor, Pécs, 1997, 22. 

A rész és az egész közti kapcsolatnak az érvelésben való felhasználásáról,' lásd. 'Arisztotelész- Rétorika 
Gondolat, Bp , 1982, 134. 
315 

„E palotán mint egészen még semmiféle változást sem lehetett észrevenni; annál szembetűnőbbé vált az 
általános romiadás, ha annak egyes részei vétettek tekintetbe." /Eötvös, im, 1972, 59./ Hasonló viszonyt 
érzékeltet a narrátor a trónterem egészének látványa és a trón bársonymennyezete között. /Eötvös, im, 1972, 

147 



oly nagy befolyással volt e regény személyeire, hogy azoknak rövid megérintés e helyen 

elkerülhetetlen."316 

Eötvös sokak által kifogásolt írói eljárása, miszerint saját, meglehetősen retorizált 

nyelvén beszélteti figuráit317, a szinekdochikus látásmód tekintetében is érvényes. Ahogy a 

narrátori szólamban sokhelyütt felbukkan a trópus, úgy az egyes figurák is rendszeresen 

élnek vele. Különösen a tradicionálisan Eötvös eszméinek szócsöveként jellemzett Lőrinc 

használja gyakorta a szinekdochét, illetve a rész-egész viszonyon alapuló érvelést, 

mégpedig a legnagyobb változatossággal. Orbánnak folytatott beszélgetésében ilyen 

jellegű érvet használ hallgatója éfzelmi hangolására, vagyis a pátoszra irányulóan. A diák 

egyes esetben megnyilvánuló szánalmából von le általánosító következtetést, s próbálja 

rábírni ezen keresztül a keresztesekhez való csatlakozásra, mondván: „A napokban láttalak, 

midőn egy koldusasszonynak s gyermekének alamizsnát adál; arcaidon könyörület látszott; 

a szív, melyre az egyeseknek szenvedése ily hatással van, nem maradhat hidegen százezrek 

kínainak szemléletére."318 Ezzel ellentétes módon, az ethoszra vonatkozóan használja 

ugyanezen érvet Dózsát feddő beszédében, amikor saját személyét a közösséggel 

azonosítja: „Mint merészelek így szólni veled? - mondá méltósággal - azért merészelem 

ezt tenni, mert nem én, az egyes, de általam ezerek szólnak hozzád.. ."319 Az érzelmi alapú 

meggyőzés mellett gyakran előfordul a szinekdochikus szerkezet az értelemhez szóló, a 

316 Eötvös, im, 1972,204. 
317Rónay György a regény egynemű stílusára, illetve a stílusrétegek hiányára, s ezen keresztül a szereplőknek a 
narrátoréhoz hasonló, kifejezetten retorizált nyelven való megszólalására hívja fel a figyelmet, /vö. Rónay, im, 
1978, 251-253./ Ehhez hasonlóan konstatálja, és erős poétikai funkcióval bíró jelenségként tárgyalja a 
Magyarország 1514-ben szövegének retorizáltságát Szilágyi Márton is. /vö. Szilágyi Márton, im, 2004, 433, 
illetve 436,/ Péterfy ugyanezt a jelenséget Eötvösnek a szenvedélyek ábrázolásától való idegenkedésével 
magyarázza, /vö. Péterfy Jenő: Báró Eötvös József mint regényíró, in: Péterfy Jenő válogatott művei, 
Szépirodalmi, Bp , 1983, 526./ 

Ezeken a magyarázattal is szolgáló tanulmányokon kívül a regény stiláris egyneműségének konstatalása 
általában véve jellemzi a róla értekezők müveit. „Regényalakjai az ő eszméit mondják el, legtöbbször az ő 
ajkával is", állítja a tendenciózusság tekintetében Victor Hugóval összehasonlított Eötvösről Muzsai Agnes, /vö. 
Muzsai Ágnes: Viktor Hugó hatása a magyar regényirodalomra, Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda, Pécs, 1930, 
26./ Csaknem azonos módon értékeli a regény stílusát Bodnár Zsigmond /vö. Bodnár Zsigmond: Eötvös és 
Kemény, Bp, 1905, 51,/ és Szinnyei Ferenc is /vö. Szinnyei, im, 1925, 259-260./ 
318 Eötvös, im, 1872, 190. 
319 Eötvös, im, 1972,220. 
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szövegben megalapozott logikai jellegű, tanító szándékú argumentáció alapjaként is. 

Ilyenként szerepel sok esetben a különböző kontextusokban és értelemben gyakran 

előforduló, az antikvitás óta közhelyszerűen az államra utaló - s végső soron szintén a 

rész-egész összefüggésen nyugvó - „az állam hajója" toposz is320. 

A Magyarország 1514-ben erősen retorikus szövege a rész és egész, közösség és 

egyén determinisztikus összefüggése tekintetében nem csupán érveket sorjáz, hanem 

kiterjeszkedik a lehetséges ellenérvek cáfolatára is. Ide tarozik a Telegdi lak látszólagos 

idilljével kapcsolatos, már idézett eszmefuttatás, mint a cáfolat narrátori szólamba 

illeszkedő példája. A szereplői szólamokban ehhez hasonlóra a legkiválóbb példákat az 

„önfeláldozó" hősök adják. Az öreg Ártándi és Telegdi beszélgetésében az utóbbi 
I-

felismerését és kívánságát, miszerint „örvény mellett állunk, adja az ég, hogy csak egyesek 

vesszenek, s ne az egész sodortassák mélyébe"321, éppen saját áldozatának értelmetlensége, 

az egyesek vesztének dacára bekövetkező általános katasztrófa mutatja lehetetlennek. 

Orbán és Frusina beszélgetésében pedig a diák már saját magatartásának, a közösséggel 

szembeni, egyénileg vállalt morális tartásnak a hiábavalóságát hangsúlyozza: „Előbb-utóbb 

átlátja mindenki, hogy a világ sorát egyesnek megváltoztatni nem áll hatalmában, s hogy e 

világon boldog csak az lehet, kit vágyai sohasem ragadnak túl korén."322 

320 Ennek legtöbbször idézett példája a szövegben Telegdi Artándival folytatott beszélgetésében található /vö. 
Eötvös, im, 1972, 123./, de Lőrinc ugyancsak használja a toposzt monológjában /vö. Eötvös, im, 1972, 341./, 
illetve annak egy változatát Orbánnal való beszélgetésében /vö. Eötvös, im, 1972, 586./ 
321 Eötvös, im, 1972, 123. 
322 Eötvös, im, 1972,567. 
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IV. A cím második tagja - az évszám 

Amennyire zárt struktúraként jelenik meg a cím első felének „Magyarországa" a regény 

szövegében, amelynek csak peremvidékén jelzettként tűnnek fel a külső viszonyok, 

olyannyira nyitott, ha úgy tetszik dinamizáló hatású az időpont megjelölése. Mint azt a mű 

több értelmezője323 is hangsúlyozza a cím második felében megadott 1514-es évszám 

szoros összefüggést mutat a szövegen belül az azt megelőző, illetve követő korszakokkal. 

A Magyarország 1514-ben szövegében „mind hátra, mind előre megvannak a kivezető 
! 

szálak (még hozzá a regény szereplőinek itt nem ábrázolt, hanem csak visszautalásokban, 

illetve finom anticipációkban megjelenített elő- és utóéletében), amelyek általánosabb 

érvénnyel ruházzák fel ennek a szűk egy évnek az eseményeit..." , írja már idézett 

tanulmányában Szilágy Márton. Ahogy a status quo megjelenítésében a rész-egész viszony 

determináltsága a szöveg legkülönbözőbb szintjeit fogja át, úgy az események kronológiai 

szituáltsága a múlt és jövő felé egyaránt nyitottá teszi ugyanezen összetevőket. 

A Szinnyei Ferenc szerint a leírás eszközével Jósikánál lényegesen csekélyebb 

mértékben élő Eötvös325, művének első felében meglehetősen nagy teret szentel a budai 

vár és a királyi palota ábrázolásának. Noha a deskripciók referenciális hitelességük és 

pontosságuk tekintetében nem maradnak el az erdélyi báró munkáinak hasonló 

szöveghelyei mögött, azonban a regényen belüli funkciójukat tekintve azokhoz képest 

mégis meglehetősen erőteljes differencia állapítható meg. Ha Jósika esetében azt lehet 

mondani, hogy tárgyi rekvizitumok ábrázolása, mint a múlt érzékletessé tételének, a 

(jelenkori) szemlélet számára hozzáférhetővé formálásának eszköze játszik szerepet, úgy a 

323 vö. Török Lajos: Nemzet és személyiség, in: Nympholeptusok (szerk. Szűcs Zoltán Gábor és Vaderna Gábor), 
L'Harmattan, Bp., 2004., 328-336,; illetve Szilágy Márton, im, 2004, 435, 
324 Szilágyi Márton, im, 2004, 435. 
325 vö. Szinnyei, im, 1925, 263. 
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Magyarország 1514-ben architektúrára vonatkozó leírásaihoz emellett, vagy ezen felül egy 

az egész szöveg retorikai céljának alárendelődő jelentés is társul. Az épületek jelentősége 

ugyanis ezekben az esetekben épphogy nem azok megőrző karakterében - vagyis mint a 

múlt jelenben is szemlélhető rekvizítumainak hanem a történelmi változás indikátorszerű 

jelzésében van. Noha efféle funkcióval a leírások Jósika regényeiben is bírnak, azonban 

Eötvös művében a palota mindenkori állapota hangsúlyozottan az ország helyzetének 

szimptómájává válik az ábrázolt kronológiai szekvencián belül. 

A budai vár az első fejezet élén helyet foglaló leírása ugyanis nem kapcsolja össze a 

jelent és múltat olyan módon, mint Jósika hasonló deskripciói, hiszen Eötvös a szakasz 

kezdősoraiban nyilvánvalóvá teszi az építmények teljes pusztulását, vagyis a jelenbeli 

szemlélet számára való közvetlen hozzáférés lehetetlenségét: „Ki nem hallott Buda 

várának egykori nagyszerűségéről? S ha régi dicsőségünk ezen emlékét most látjuk: kinek 

szívét nem tölti fájdalom? - Abból, mit e hon legnagyobb férfia épített, s mi a magyart 

szebb korára emlékeztetné, örökségül ránk még csak romok sem maradtak." A csak 

hírből ismeret nagyságot tehát nem az épületből fennmaradt tárgyi rekvizitumok igazolják, 

hanem „egy véletlenül fenntartott rajz s néhány régi író leírásához kell folyamodnunk, 

hogy bebizonyíthassuk, miként múltunk jelen szomorú helyzetünknél szebb vala"327. 

Vagyis az írásos források által fenntartott városkép itt nem a jelenbeli szemléletre 

gyakorolt meggyőző hatása felől nyeri el jelentőségét, hiszen mint teljes mértékben 

felbomlott, a jelenben már nem megragadható struktúra kerül jellemzésre . A vár képe 

ilyen módon egy önnön létével egyidejű kronológiai szenkvenciát jelöl ki olyanként, mint 

amire szimptomatikus jelként vonatkozik. Az architektúra a regényben ugyanis nem 

326 Eötvös, im., 1972, 23. 
327 ' 

uo. 
328 „Ritkán győz a dicső, ha a hasznossal összeütközésbe jő; s így történt, hogy mi a régi Budából a törökök 
másfélszázados elfoglalása s annyi visszavert ostrom után romokban megmaradt, új házak építésére használtatott 
anyagul, míg az egészből csak itt-ott egy darab várfal vagy a házkapuk alatt egyes gótfaragású kőtöredékek 
maradtak fenn..." - uo. 
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pusztán a „régi dicsőség" szimbóluma, mint azt az expozíció sejteni engedi, hanem saját 

romlásának folyamatában egy adott időszelet politikai hanyatlástörténetének jelzője. E 

történet, illetve az azzal indexikus viszonyban álló vár és palota mindenkori állapota 

azonban időbeli perspektívája tekintetében kettős képet mutat, hiszen egyszerre képviseli 

az események regénybeli jelenének naiv szemléletét és az utókor erre vonatkozó történeti 

tudását, amely következményeivel együtt látja a teljes folyamatot. Erre utal a leírásba szőtt, 

egykori és utóidejű nézőpontot szembesítő „tölgyfa" hasonlat329, amelyben ugyanazon 

állapothoz, eltérő perspektívákból két homlokegyenest eltérő interpretáció társul. A kettő 

közötti differencia mintha éppen a történelem funkciójára, a tágabb perspektíva adta 

lehetőségekre, az okok és okozatok teljes sorozatának számbavételére és a tanulságok 

ebből való levonhatóságára hívná fel a figyelmet, ahogy arra az Előszó is utal. Az 

épületegyüttes teljes pusztulása, amely az utókor figyelmét felhívja a történet menetének 

hanyatló voltára és oknyomozásra késztet, a korabeli szemlélő számára még csupán rejtett, 

alig észrevehető nyomokban jelenik meg. A felületes megfigyelő „kinek figyelmét /.../ 

csak a dolgok külszíne foglalá el"330 nem veszi észre az általános romlás indexikus jeleit. 

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy lehetetlen volna az egykorú analízis. A szöveg 

számos helyen felhívja a figyelmet a kortársi naiv és elemző jellegű nézőpont 

különbségére, mégpedig általában a perspektívaváltások kapcsán teszi ezt. Ezek közé 

tartozik a szinekdoché példái között már idézett, a királyi palota állapotának 

értelmezésében a közelítő perspektíva jelentőségét hangsúlyozó szakasz331. Ehhez 

hasonlóan fogalmazza meg tapasztalatát az öreg Ártándi a Biharból Pestre tartó út, vagyis 

egy az események középpontja felé tartó térbeli elmozduláshoz kötődő perspektívaváltás 

329 „Az idegen, Budának még épen álló palotái előtt nem gyanítá az általános romiadást, melyre akkor e város 
körében legfölebb az emlékeztette a szemlélőt, hogy Mátyás halála óta haladás többé nem vala észrevehető: 
hogy hatalmas tölgyként, mely nagyságának tetőpontjára ért, e nemzet megállt kifejlődésében, mi a 
nemzetekben, mint fánál, csak romlás kezdete,.." - Eötvös, im, 1972, 24. 
330 uo. 
331 vö. Eötvös, im, 1972, 59. 
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kapcsán Telegdivel folytatott beszélgetése során332. A különböző perspektívákkal folytatott 

játék, illetve az ezek alapján levont következtetések igazságértéke közötti differencia 

éppen a mindenkori jelen naiv szemléletéről mond ítéletet. Míg ugyanis a szövegben a 

részletekig menő, történészi, vagyis utóidejű, illetve egykorú analízis, amely felismeri a 

hanyatlás nyomait igaz, addig a csupán külsőségekre koncentráló, s így a változást nem 

érzékelő mindig hamis eredményre vezet. Az analógia a hétköznapiságra, a látszólagos 

változatlanságra alkalmazza az oknyomozó attitűdöt, s az abban rejlő jelek felismerésére 

biztat. Az Előszó kijelentése a történelem népek életét irányító „szövétnek" voltáról, ilyen 

értelemben nem, vagy nem csupán a már megtörtént események exemplumszerű 

értelmezését, a saját korra való analógiás ráerőszakolását jelenti, hanem legalább ennyire a 

történelem vizsgálatához kapcsolódó szemléletmódnak az aktuálisra, a jelenre való 

alkalmazásának igényét is, vagyis a hétköznapiságnak a nagy eseményekkel, az apró 

részleteknek az egésszel való determinált viszonyának felismerését, annak minden 

következményével együtt. 

A könyv elején szereplő architektúra leírások kijelölik azt az időintervallumot és 

ezzel együtt azt a (történeti) értelmezési keretet, amelyben a címben megjelölt évszámhoz 

kötődő status quo értelmezhető. Ennek kezdőpontja vár esetében ez a magyar állam 

történetének emelkedő - Luxemburg Zsigmond és Hunyadi Mátyás uralkodásához köthető 

- szakasza. E kettő közül a regény eseményeihez időben közelebbi, s egyben a magyar 

történelmi tudatban az állam legfényesebb korszakaként rögzült Mátyás-kor a fontosabb. 

Mind a regény szereplői, mind az olvasó számára ehhez mérten ragadható meg ugyanis az 

események haladási iránya. A Mátyás nagyságának szimbólumaként megjelenített királyi 

palota szemléletéhez ugyanis két időbeli pozíció és ehhez kapcsoltan kétféle 

332 A bihari helyzet felől érdeklődő Telegdinek válaszolva Ártándi a következőképpen nyilatkozik: „Húsvét után 
kedden hajnalkor indultunk el, s akkor még keveset lehetett észrevenni, /.. ./ eddig az egész megye mozgásban 
van talán, legalább minél közelebb jöttünk Pesthez, annyival több volt a zaj, mintha az egész parasztság lábon 
volna." - Eötvös, im, 1972, 104. 
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történelemszemlélet, vagy narrációs séma társul: „...valamint Mátyás alatt a budai várba 

idegen alig jöhetett, ki annyi megkezdett nagyszerű épületet látva nem mondaná: mi szép 

lesz ez egykor! - úgy most az első gondolat, mely a jövevényben, mihelyt az udvarokba 

lépett, mintegy akaratlanul támadt, az: mi szép lehetett mindez egykor!"333 A két 

időponthoz kapcsolt üdv- illetve passiótörténeti értelmezés - amely az idézett részletben 

ugyan pusztán az architektúrára vonatkozik, ám a szövegben ezt nyomon követő okfejtés, a 

334 

palota tárgyi világa pusztulásának konkrét eseménytörténeti hátterét is feltárja - , az 

időbeli állapotokat szembesítő deskriptiot egyértelműen a politikai helyzet 

szimptómájaként teszi értelmezhetővé, hiszen az - egyszerre tartozván az ábrázolt kor 

nézőpontjához, illetve a regény megírásának jelenéhez - lehetségesnek tünteti fel a 

mindenkori jelen kortársi-, illetve a történeti ismeretek birtokában levő utóidejű 

perspektívából történő vizsgálata esetében az azonos következtetések levonását, a 

mindenkori helyzet objektív értelmezését. Ilyen módon pedig ez az azonosítás a saját kor, 

mint történeti szakasz szemléletére hívja fel a figyelmet. 

Mint arra a regény számos értelmezője utal335 a Magyarország 1514-ben szereplői 

szólamaiban is Mátyás kora a legfontosabb viszonyítási pont az aktuális helyzet 

értelmezése tekintetében. A mű fontosabb szereplőinek egészen kiterjedt csoportja mint e 

dicső korszak „maradványa" jelenik meg a Jagelló-kor világában. Noha e figurák 

természetesen nem adnak teljes társadalomképet a múltról, hiszen valamennyien többé-

333 Eötvös, im., 1972., 61. 
334 uo. 
335 A Badics Ferenc által szerkesztett irodalomtörténeti szintézis szövege szerint Mátyás kora a regenyben 
referenciapontként funkcionál a nép számára, /vö. im, 1907, 192./ „A múlt, amelynek emblematikus figurája 
Hunyadi Mátyás, akit a köztudatom mindig is az utolsó nemzeti királyként aposztrofált, képviseli azt a 
teljességet, amely mind a regény vonatkozó szereplőinek, mind pedig a narrátornak a perspektívájából tekintve a 
nemzetállam historizációs paradigmájának kitüntetett pontja." - írja tanulmányában Török Lajos. /Török Lajos, 
im, 2004, 334./ Szilágyi Márton szerint szintén kardinális jelentőséggel bírnak a regény értelmezésében a 
Mátyás korára vonatkozó utalások, hiszen az „egy olyan eseménysort mutat be, amely sorsszerűségében az 
korábbi cselekedetek következménye, és előrevetíti a bekövetkező tragédiát is. Ezért lényeges az a megoldás, 
hogy már a regény első fejezetének indítása Mátyás korát határozza meg a közelmúlt bemérési pontjaként, 
többször is utalva a nagy király halála óta eltelt idő erodáló szerepére...", /vö. Szilágyi Márton, im, 2004, 435./ 
Erre utal Rónay György is, aki a műről szólva hangsúlyozza, hogy Eötvös a „parasztforradalom" regényében a 
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kevésbé azonos társadalmi státusszal rendelkeznek, mégis - vagy éppen ezért - leírják 

Mátyás hatalmának főbb összetevőit, s hangsúlyossá teszik ezek jelenbeli hiányára. 

Az általában humoros alaknak tekintett Bebek Katalin, nosztalgikus anekdotáival és 

arisztokratikus szemléletmódjával látszólag csupán e hatalom leglényegtelenebb vonását, a 

virágzó udvari életet sírja vissza, valójában azonban a múlt olyan vonására hívja fel a 

figyelmet, amely azt élesen elkülöníti a regény jelenétől. A vénkisasszony történeteiben 

megjelenő udvari élet, pontosan mindennapiságával, természetességével és 

felszínességével teremt erős kontrasztot Ulászló - a valódi hatalomnak éppen csak a 

külszínét fenntartó - budai palotájával, Zápolya és az őt majmoló Dózsa temesvári 

táborával. A külsőségek, a látszat funkciója a regény világában nem lényegtelen, hiszen 

politikai instrumentum szerepére maga az elbeszélő is figyelmeztet: „Legtöbb emberre 

r „336 

nem annyira maga a hatalom gyakorol hatást, mint az azt környező külső fény..." . 

Ennek az axiómának az igazsága az elbeszélés folyamán számos helyen igazolást nyer, ám 

ennek ellenére, mégis jelentős differencia van a Bebek Katalin történeteiben megjelenő 

Mátyás-kori és a regényben ábrázolt, 1514 jelenéhez tarozó külsőségek között. A 

kontraszthatás nem csekély részben az előbbiek megjelenítésének keretét adó anekdota 

műfajából adódik. A vénkisasszony Hunyadi Mátyás korának udvari életére vonatkozó 

elbeszélései ugyanis éppen műfaji jellegzetességeik miatt, vagyis mint (naiv) történeti 
337 

anekdoták, nélkülözik a nagyobb történelmi/politikai konstrukciók torzító hatását , s 

ilyen módon, szemben 1514 látszólagos pompájával, amely a regényben mindannyiszor a 

„Mátyás utáni és Mohács előtti Magyarország monumentális képét" rajzolta meg. /vö. Rónay György: A regény 
és az élet, Magvető, Bp , 45./ 
336 Eötvös, im, 1972, 591. 
337 Nagyjából ebben az értelemben beszél a műfajnak a történelem megismerésében való jelentőségéről Walter 
Benjamin: „Az anekdota térben hozza közelünkbe, belépteti életünkbe a dolgokat. Az anekdota szigorú ellentéte 
annak a történelemnek, amely a „beleérzést" követeli meg, és mindent absztrakttá tesz. „Beleérzés" - erre fut ki 
az újságolvasás. Annak igazi módszere, hogy a dolgokat jelenvalóvá tegyük a magunk számára: megjeleníteni 
őket a magunk terében (nem magunkat az ő terükben). Csak az anekdota képes erre indítani bennünket. A 
dolgok, így megjelenítve, nem tűrnek semmilyen közvetítő konstrukciót „nagyobb összefüggésekből". - Nagy 
múltbeli dolgok - a chartres-i katedrális, a paestumi templom - látványa is igazában ez: fogadni őket a magunk 
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politikai legitimáció eszközeként jellemeztetik , a hitelesség benyomását keltik . Ezek 

az anekdoták, illetve az őket előadó alak komikus naivitása éppen arra hívják fel a 

figyelmet, hogy ami a dicső múltban csupán a hatalom hétköznapi járuléka volt, az 1514 

világában már az egyetlen olyan elem, ami által a hatalom egyáltalán felismerhető és 

igazolható. Bebek Katalin figurájának és elbeszéléseinek fontosságát éppen az adja, hogy 

naivitásával a múlt egy szegmenséhez való természetes, vagy még inkább helyes viszonyt 

képviseli, hangsúlyozva ezzel a külsőségek, a látszat szerepének regénybeli 

túlértékelésének hibás voltát. 

Hozzá hasonlóan az emlékezésbe visszaszorult figura Ártándi Tamás is. Az ő -

szintén a nagyobb összefüggések ismeretét nélkülöző - anekdotái Mátyás katonai hatalmát 

reprezentálják az élmény közvetlenségével. Bebek Katalinhoz viszonyítva azonban 

figurája inkább elégikus, semmint humoros jellegű. S ennek oka nyilván hatalom általa 

megjelenített szegmensének funkcionális jelentőségében keresendő. 

A „visszavonult" szereplők csoportjából Telegdi István340 a nagy király korának 

politikai életét képviseli a regényben. Ő az előbbi kettőhöz viszonyítva - helyzetéből 

adódóan - nem naiv, hiszen világosan átlátja Ulászló gyengeségében rejlő veszélyeket, s 

terében (és nem beleérzés építőikbe vagy papjaikba). Nem mi helyezkedünk beléjük: ők lépnek életünkbe." -
Walter Benjamin: Passzázsok, in: uő. „A szirének hallgatása", Osiris, Bp , 2001, 204. 
338 A legfontosabb ezek közül talán azok a narrátori szólamhoz tartozó értelmezések, amely a Zápolya, illetve 
Dózsa temesvári táborát bemutató fejezetek élén olvasható. Az előbbi esetben így indul a szöveg: „Senki sem 
ragaszkodik a hatalom külsőségeihez annyira, mint oly emberek, kik annak lényegét gyakorolni képtelenek. 
Példája ennek Zápolya János is. A szepesi grófok udvara királyilag vala elrendezve." /Eötvös, im, 1972, 523./ 
A külsőségekhez való ragaszkodás politikai funkciójának még nyilvánvalóbb példája a Dózsa táborának leírását 
megelőző elbeszélői reflexió: „Legtöbb emberre nem annyira maga a hatalom gyakorol hatást, mint az azt 
környező külső fény; s midőn a hatalomnak ellenei támadnak, kik azt sarkaiból kiforgatják, bukásának oka 
többnyire nem abban kereshető, mivel sokaknak érdekeit, hanem abban, mert sokaknak hiúságát sérté. Innen 
van, hogy a forradalmak vezetői, miután a hatalomnak birtokába jutottak, mindenekelőtt annak külső jeleit 
ragadják meg. Nemcsak lenni, hanem látszani is akarnak erőseknek; s a világ nagy színjátékában a rövid zaj után 
többnyire csak azon változást vesszük észre, hogy a régi szerepek új színészek által vállaltatnak fel; s a 
közönség, szokása szerint, nagyobb tapssal fogadja az először föllépőket." /Eötvös, im, 1972, 591./ 
339 Megjegyzendő, hogy Taxner-Tóth Ernő monográfiájában ezzel ellentétben úgy értékeli Bebek Katalin 
történeteit, mint amelyekben „a mítoszok keletkezésének folyamatát érzékelhetjük". A szerző véleménye szerint, 
a vénkisasszony Mátyás reneszánsz udvara helyett ugyanis „egy már akkor sem létező lovagvilágot álmodik", 
/vö. Taxner-Tóth, im, 2005, 414,/ Nem tagadva Taxner-Tóth Ernő állítását, fenntartom, hogy Katalin, 
személyes nézőpontjának nosztalgikus torzításai ellenére mégis „helyesebb" viszonyt tart fenn az udvari élet 
külsőségeivel, mint az azokat a valódi politikai hatalom helyettesítőiként használó szereplők. 
340 Eötvös, im, 1972, 80-81. 
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tenni is akar ezek ellen. Bukása, áldozatának hiábavalósága azonban előre látható, hiszen 

az a szerkezet, amelyben korábbi eredményeit elérte, már a múlté. Áldozata - Orbánéhoz 

hasonlóan - az egyéni cselekvés lehetetlenségét példázza, az ezt lehetővé tévő hatalmi 

struktúra hiányában. Még meglévő tekintélye ellenére már a regény elején tudatosítja saját 

figurájának anakronisztikus voltát 1514 világában341. 

E három, inkább a múlthoz, semmint 1514 valóságához tartozó figura mellett van két 

olyan szereplője is a regénynek, akik ugyan Mátyás uralma alatt kezdték pályájukat, ám 

megőrizték a politikai elitben betöltött funkciójukat a megváltozott keretek között is. E két 

alak sem Telegdivel, sem egymással nem teljesen egyező szerepet visz. Noha mind 

Bornemisza, mind Bakács a királyi hatalom megerősítéséért száll síkra, azonban míg az 

előbbi valóban kizárólag az ország érdekeit tartja szem előtt e tekintetben, addig az utóbbi 

motivációjában legalább ilyen fontos szerep, tulajdonítható az egyéni érdekérvényesítésnek. A 

hatalmi elitben Mátyás kora óta megőrzött pozíciójuk dacára azonban egyikük működése sem 

jár igazi sikerrel, ami felhívja a figyelmet - ahogy Telegdi esetében is - a korábbi, jól működő 

hatalmi szervezet szétesésére. 

Politikai szerepük megtartása mellett még egy vonásban különbözik e két szereplő 

Telegdi Istvántól. Ők ugyanis - ahogy azt Eötvös mindkettejük esetében hangsúlyozza342 -

nem nemesként kerültek be Mátyás igazgatási apparátusába. Életpályájuk a társadalmi 

mobilitás példázata. Ez utóbbi tekintetben oppozícióba állíthatók Orbán diákkal, akinek 

sorsa éppen a megváltozott körülmények okán - noha képességei feltétlenül alkalmassá 

tennék a társadalmi felemelkedésre - a benne lévő lehetőségek veszendőbe menésére 

predesztinálja. A múltból vett portrék tehát megerősítik az egyén és közösség szoros 

341 „Ne szólj rólam, /.../ ne azon kevesekről, kik Mátyás szebb korából még visszamaradtunk. Egy időszak nem 
tanul a másiknak történeteiből: minden kor csak olyan férfiak által kormányozható, kik benne növekedtek. A 
múlt bármi dicső korszaknak emberei csak mint emlékek s nem mint munkás eszközök állhatnak a jelen 
mozgalmak között. Tanácsukra nem hallgat senki, s ha hallgatna, oly nemzetet, mely magát elhagyá, Isten maga 
sem mentheti meg vesztétől." - Eötvös, im., 1972, 123. 
342Bakács tekintetében vö. Eötvös, im, 1972, 147-148.; Bornemisza kapcsán vö. Eötvös, im, 1972, 231. 
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összefüggésének tételét, a személyes adottságok és a társadalmi lehetőségek viszonyának 

történeti példázatát nyújtva. 

Mátyás korához, mint a status quo megítéléséhez szükséges referenciaponthoz való 

erőteljes kötöttség nem csupán a dicső korszak tanúiként megjelenő szereplőket jellemzi. A 

gyenge uralkodó, Ulászló esetében a korábbi királyi hatalom szimbólumaként megjelenített 

palota a regényben ahelyett, hogy pusztán mint a dicsőségre utaló jel szerepelne, mint a 

hatalom egyetlen hordozója, maga válik lényeggé. A cseh uralkodót ugyanis minden az 

állam valódi vezetéséhez szükséges személyes tulajdonság híján, csupán a nagy elődtől 

örökölt épületegyüttes fényes külszíne, s a korábbi királyéra emlékeztető térbeli pozíció 

teszi királlyá. A múltból örökölt, ám valódi tartalom híján álságossá vált külsőségekhez 

való ragaszkodás - Szilágyi Márton szavait idézve - az „alternatív centrum"-ként343 

megjelenő Temesvár világát is jellemzi. Azonban ebben az esetben nem egyszerűen arról 

van szó, hogy csupán Dózsa tábora volna a királyi hatalom karneváli tükörképe, jóval 

inkább annak az új centrumban való - ismételt - megoszlásáról. A királyi ambíciókkal bíró 

Zápolya ugyanis Mátyás táborozását utánozza344, ugyanúgy pusztán annak külsőségeihez 

ragaszkodva, a valódi tartalom átvétele nélkül, ahogy teszi ezt Dózsa őt magát 

majmolva345. 

A hatalom külső jegyeinek egyre groteszkebb formájú megjelenésével párhuzamosan 

maga a politikai cselekvés lehetősége is egyre alacsonyabb szintekre száll alá, anélkül, 

hogy bárki is élni tudna vele. A regény fontosabb szereplőiről sorra kiderül, hogy nem 

rendelkeznek az események kézben tartásának képességével, hogy azok pillanatnyi 

343 vö. Szilágyi Márton, im, 2004, 441. 
344 „E királyi fényűzés, mely Zápolyát szepesi várában s Erdélyben körülfogá, nem hiányzott a táborban sem. -
Mint Mátyás, mint kormánya végszakában ha seregeit maga vezeté: úgy a vajda fényes udvart tartott táborában. 
Roppant sátora függönyök által több részre osztva, vándorló palotának vala nevezhető, melynek drága 
szőnyegekkel és selyemkárpitokkal ékesített belsejében, ragyogó fegyvereken kívül, megrakott ében-
pohárszékek, pamlagok, hímzett bársonybútorzat - szóval mindaz fel vala található, mit a kor fogalmai szerint 
kényelem és fényűzés nagyurak palotáiban megkívánt." - Eötvös, im, 1972, 253-254. 
345 „Roppant sátort készíttetett magának, hasonlót ahhoz, melyet hadaiban Zápolya használt.'' A következőkben 
Dózsa sátrának leírása gyakorlatilag minden elemében megegyezik Zápolyáéval. /vö. Eötvös, im, 1972, 592./ 
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irányítása éppúgy kötődhet a mindenféle valódi politikai funkciót nélkülöző szereplőkhöz, 

- mint például az érseki követnek tartott Ollósihoz - , ahogy az állam szervezetének, vagy a 

keresztes hadak élén álló személyekhez. Az egyre lejjebb szálló cselekvési lehetőség, 

politikai hatalom végül már nem is köthető személyekhez, hanem elszivárog a tömegben. 

A regény folyamán az egyre erőteljesebben hangsúlyozott hanyatlástörténeti 

narratíva, amely az állam történetét a valódi funkciók betöltésétől, a pusztán azok 

illúziójához való ragaszkodás felé való elmozdulásként, a hatalom egyre nagyobb fokú 

divíziójaként értelmezi, azonban nem jut el a kiteljesedett katasztrófáig, az állam létének 

megszűnéséig. Annak ellenére ugyanis, hogy a szöveg több helyen is tartalmaz utalásokat a 

magyar történelmi tudatban a Dózsa-parasztháborúval - mint okkal - szorosan 

összekapcsolódó mohácsi csatára346, a nemzeti katasztrófa a korban talán legerőteljesebb 

toposzaként funkcionáló esemény nem ábrázoltatik a regényben. A magyar történelmi 

tudatban azonban a két évszám olyannyira erős metonimikus kapcsolatban áll egymással, 

hogy az időben korábbi, mint ok, feltétlenül felidézi a másodikat, mint okozatot. A szöveg 

metonimikus értelmezését a fentebb elemzett szinekdochikus szerkezet is erősíti, hiszen 

346Maga a mohácsi csata - megnevezve, vagy csak utalásokon keresztül - a szöveg több helyén is felbukkan. Az 
előbbi módon fordul elő a Mátyás korában meginduló kulturális fejlődés megszakadásának, illetve az alföldi 
területek elnéptelenedésének okaként, /vö. Eötvös, im, 1972, 86, illetve 453./ Egyértelműen - bár a konkrét 
eseményt meg nem nevezve - erre vonatkoznak azok az anticipatorikus szövegrészek, amelyek az 1514-es 
helyzet tárgyalása kapcsán, következményként az állam függetlenségének elvesztését, illetve annak a külső 
támadásokkal szembeni védtelenné válását vetítik előre. /vö. Eötvös, im, 1972, 161, illetve 706./ Ide sorolható 
továbbá a harcok miatt elnéptelenedett Alföld „nagy temető"-ként való megnevezése is. /vö. Eötvös, im, 1972, 
457./ Ez ugyanis a Magyarország 1514-ben megjelenésekor már a mohácsi vészre vonatkozó toposzként 
funkcionál a magyar költészetben. Ennek egy változata bukkan fel Kisfaludy Sándor Somlóíja Első énekének 
betétdalában: „Hunnia egy tátott nagy sír". Talán legismertebb - s az Eötvös által használt formával egyező -
példája pedig Kisfaludy Károly Mohács című elégiájának kezdősoraiban olvasható: „Hősvértől pirosult 
gyásztér! Sóhajtva köszöntlek, / Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács!" 
347 A mohácsi csatának, mint a műben ábrázolt események következményének a regény értelmezésében játszott 
kiemelkedő szerepére több interpretátor is figyelmeztetett. Talán nem véletlen, hogy emlékbeszédében, a regény 
cselekményének ismertetése során már Gyulai Pál is megemlíti az abban tulajdonképpen nem szereplő eseményt: 
„Magyarország hanyatló korszakát rajzolja meg, melyet a mohácsi vész követ...". /Gyulai, im, é. n , 33./ 
Hasonlóképpen a Magyarország 1514-ben szövegének előreutaló jellegére céloz monográfiájában Bényei 
Miklós is, Eötvös állítólagosán tervezett Mohács-regénye kapcsán, /vö. Bényei Miklós: Eötvös József 
olvasmányai, Akadémiai, Bp , 1972, 62./ A regény anticipatorikus karakterének elemzése során Szilágyi Márton 
kijelenti: „a regény tragikus történelemképének középpontjában valójában egy olyan esemény áll, amelyről a 
regényben csupán utalások találhatók - ez pedig a mohácsi csata". /Szilágyi Márton, im, 2004, 443./ 
Gyakorlatilag szó szerint ugyanezt állítja Taxner-Tóth Ernő is: „Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a regény 
igazi kérdése: Mohács." /Taxner-Tóth, im, 2005. 399./ 
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annak ellenére, hogy a nemzet egészének életét érintő katasztrófa nem teljesedik ki a 

szövegben, az egyes szereplők - mint a nemzet testének részei - temporálisan ettől eltérő 

léptékű életében mégis bekövetkezik. Ilyen formán az ország sorsáért felelősséget vállaló 

Telegdi István, illetve a viszonyok miatt ellehetetlenült Orbán diák halála, az ország 

sorsának előrevetítéseként is olvasható a metonímia szerkezete mentén. A mennyiségi 

viszonyon alapuló szinekdoché így kvalitatív kapcsolatba kerül a jövő eseményeivel a 

metonímia által. 

Mindezen felül a két évszám közti metonimikus kapcsolat a regény szerkezetében 

egy újabb érvelési módot hoz játékba. Az 1514-es eseményekből időben kétfelé nyíló 

logikai kapcsolatok ugyanis egy olyan szillogizmus szerkezetét idézik fel, amely a 

premisszák ismertetése után a konklúzióhoz való eljutást az olvasóra bízza. A hazai 

történelem „legdicsőbb" és „leggyászosabb" korszaka közötti logikai átmenetet 

megjelenítő korszak, illetve dátum kiválasztása ilyenformán módfelett sikerült retorikai 

fogásnak tekinthető, hiszen a nemzeti katasztrófa toposzának önmagában inkább csak 

érzelmi hangolásra alkalmas, közhelyes felidézése helyett, a befogadót kényszeríti rá 

azoknak az intellektuális műveleteknek az elvégzésére, amelyek által önmaga juthat el a 

katasztrófa szükségszerűségének belátásához348. Ilyen módon a szöveg - nem mondva le 

az érzelmi hatáskeltésről sem - az értelmi meggyőzés, beláttatás eszközével élve fejtheti ki 

hatását. 

Amellett, hogy Eötvös - és az egész centralista csoport - közéleti tevékenységében is 

központi szerepet játszott az értelmi meggyőzésre való törekvés, a szerző a regény 

szövegében több helyen is felhívja a figyelmet az ildomosság - ezekben az esetekben a szó 

nem a máig használatos illendőség, hanem a már kiveszett o kosság jelentésében szerepel -

348 Hatásukat tekintve az ehhez hasonlóan működő szillogizmusokat állítja a legsikeresebbeknek Arisztotelész: 
„A cáfoló és bizonyító szillogizmusok közül azok aratják a legnagyobb tapsot, amelyeknek konklúzióit a nézők 
tüstént megsejthetik, mihelyt elkezdik őket, éspedig nem azért, mert felszínesek (hanem mert büszkék magukra, 
hogy előre kitalálják a konklúziót)..."- Arisztotelész, im, 1982, 162. 
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, mint szónoki alapelv politikai jelentőségére. A keresztesek vezéreinek tanácskozásán 

Szaleresi Ambrus és Dózsa Gergely ugyan még kudarcot vall az efféle érvelésmóddal, s 

ennek kapcsán az elbeszélő figyelmeztet annak korlátaira: „...az ildomosság tanácsai 

sohasem győznek ott, hol indulatok szólnak. A szenvedélyek által megtámadott rend csak 

úgy állhat fenn, ha szenvedély által védetik."349 Ám nem sokkal később ugyanezt, a 

retorikában alkalmazható egyéb meggyőzési stratégiákkal szemben, mint a hatalom hosszú 

távon való megőrzésének egyetlen eszközét mutatja be: „Ki tömeget hosszabb ideig 

bizonyos cél felé akar vezetni, annak első legszükségesebb tulajdona az ildomosság; 

minden egyéb: a legerősebb meggyőződés, hatalmas szónoklat s megtántoríthatatlan 

bátorság, pillanatokra bámulatos hatást idézhetnek elő, de állandó befolyást csak 

o r A 

ildomosság által szerezhetni." 

Ilyenformán a regény retorikai szerkezete módfelett szerencsésnek mondható, hiszen 

tárgyának megválasztása és annak a történeti sorba való beillesztése okán egyszerre 

használja ki az előzmények oknyomozó feltárásában lévő tanító- és az azok szükségszerű 

következményeként láttatott mohácsi csatában - mint az állam önállóságának megszűnését 

okozó tragikus eseményben - rejlő érzelmi potenciált. 

V. A „példázatosság" kérdése 

A metonimikus szerkesztés azért különösen fontos kompozíciós elve a regénynek, mivel 

átvezet a történelem tanulmányozásának valódi tétjéhez, a jelen társadalmi problémáinak, 

illetve ezek várható következményeinek feltárásához. Annak ellenére ugyanis, hogy a 

349 Eötvös, im, 1972, 333. 
350 Eötvös, im, 1972, 362. 



metonimikus/szillogisztikus szerkezet okozati összefüggése szoros értelemben csupán a 

mohácsi csata és annak közvetlen következményei által határolt szekvenciára terjed ki, e 

szakaszon belül mégis megalapozódnak olyan, a magyar jogrendszer és államszervezet 

szempontjából konstitutív jelentőségű elemek, amelyek hatása egészen a regény 

megírásának jelenéig tetten érhető, s befolyást gyakorolt az állam történetének addigi 

alakulására. Ilyen például a regény végén Verbőci alakjával felidézett Trip art it um, ennek is 

különösen - s erre Eötvös maga hívja fel a figyelmet351 - a jobbágyok helyzetével 

összefüggő néhány cikkelye. 

A Magyarország 1514-ben szövegéről több olyan értelmezés született, amely - A 
o r o 

falu jegyzőjéhez hasonlóan - irányregényként interpretálja a müvet , vagyis olyan 

konkrét politikai eszmék hordozójaként, amelyek ajelen számára aktuálisan fontos célokra 

hívják fel az olvasó figyelmét. Az ilyen jellegű olvasatok relevanciája abban a tekintetben 

kétségtelen, hogy Eötvös regénye és ezidőtájt született politikai iratai között számos 

tematikus megfelelés fedhető fel. Ide tartoznak a megjelenésük dátuma szerint a regényhez 

legközelebb álló Reform, illetve A nyomor és óvszerei című írások. Az előbbinek a 

megyerendszer ellen felhozott érvei, amelyek az átláthatatlan jogi és közigazgatási 

helyzettel szemben az erős és felelős központi hatalom létrehozása érdekében agitálnak; 
• • 353 míg az utóbbinak a jobbágyság helyzetével kapcsolatban kifejtet álláspontja 

351vö. Eötvös, im, 1972, 712-713. 
352 E tekintetben legerőteljesebben Taxner-Tóth Ernő fogalmaz monográfiájának e regényt tárgyaló fejezetének 
konklúziójában: „Az „irányregényre" nehéz találóbb példát hozni a Magyarország 1514-ben című Eötvös műnél. 
Egész szerkezetén, minden során átüt a politikus szándék: tegyetek meg mindent, amit lehet a forradalom 
elkerülése érdekében." /Taxner-Tóth, im, 2005, 461./ Ehhez hasonlóan a történelmi irányregény egyetlen 
példájaként említi a művet Keresztury Dezső is. /vö. Keresztury Dezső: Erdély (Móricz Zsigmond 
regénytrilógiája), in: uő. A szépség haszna, Szépirodalmi, Bp , 1973./ Wéber Antal egyik tanulmányában úgy 
vélekedik, hogy az aktuális párhuzamokban bővelkedő történelmi regény és A falu jegyzője egyazon 
regénytípusba sorolható, /vö. Wéber Antal: A 19. századi realista regénytípus magyar változata, in: Ábránd és 
valóság, Szépirodalmi, Bp , 1973, 123-125./ 

A Magyarország 1514-ben szövegének efféle értelmezése gyakorlatilag végighúzódik a regény teljes 
recepciótörténetén, hiszen már a kortárs értelmezők is így értékelték a szöveget, /vö. pl. Erdélyi János, im, 
1986, 441.; illetve Toldy, im, 1987, 404./ 
353 vö. Fenyő István: Eötvös József a magyar jobbágyság nyomoráról, in: uő . Két évtized (Tanulmányok és 
kritikák), Magvető, Bp, 1968, 148-167.; illetve Bényei Miklós: A paraszti szorgalom apoteózisa Eötvös József 
regényeiben és elbeszéléseiben, in: Eötvös József, az író-politikus és a politikus író, OPKM, Bp.-Ercsi, 1994, 24. 
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kétségtelenül egybevág a regény szövegéből kivonható politikai tanításokkal. De ide 

sorolhatok akár ezen időszak oktatásügyi beszédei is, amelyek - azok alapfeltételeként - a 

politikai célok elé helyezik az ország népességének szellemi felemelését - akárcsak Lőrinc 

regénybeli búcsúszavai illetve hangsúlyozzák a népet a magasabb társadalmi 

osztályokkal összekötő honoratior értelmiség fontosságát354. 

Mindezen meglehetősen szoros egyezések ellenére sem lehet ugyanakkor pusztán 

történelmi exemplumként értelmezni a szöveget, vagyis olyan példázatként, amely az 

egyes esetből származó tanulságokat egy másik - - az előbbivel analógnak állított - egyesre 

viszi át355, hiszen az efféle szemléletben rejlő anakronizmust maga Eötvös utasítja el az 

Előszó ban, az ábrázolás történeti hitelessége nevében. Az ábrázolt helyzet példázatszerű356 

Fenyő István egy másik írásában Eötvös egy korábbi, ugyan közvetlenül nem a magyar jobbágyság 
helyzetével foglalkozó, ám ennek problémakörétől semmiképp nem független írásában - Szegénység Irlandban -
felvázolt képpel látja azonosíthatónak a regény alaphelyzetét, /vö. Fenyő István: Eötvös József és a Budapesti 
Szemle, 320./ 
354 Első oktatásügyi beszédében így - vagyis az alkotmányosság érvényesülésének alapfeltételeként - határozza 
meg a népesség szellemi felemelését, /vö. Eötvös József: Népoktatási ügy I. (1846), in: uő. im, 1976, 279-283./ 
Ugyanígy érvel Széchenyivel szemben a Kelet Népe és Pesti Hírlap szövegében is. /vö. Eötvös, im, 1978, 282./ 
355 „Az exemplum (a paradeigmá) retorikai indukció: az egyik egyestől a másik egyeshez jut el az általános 
beleértett láncszemén keresztül: egy tárgyat osztályba sorolunk, majd ebből az osztályból megadunk egy új 
tárgyat." - Roland Barthes: A régi retorika, in: Az irodalom elméletei III., Jelenkor, Pécs, 1997, 123. 

Arisztotelész, mint az okok és következmények szigorú összefüggését állító érvről beszél a „történeti 
példáról": „Történeti példát alkalmazna az, aki ilyet mondana: meg kell támadni a nagy királyt, nehogy elfoglalja 
Egyiptomot. Mert bizony Dareiosz sem kelt át addig Görögországba, míg el nem foglalta Egyiptomot, s mihelyt 
elfoglalta, átkelt. És később Xerxész sem támadott addig, amíg Egyiptomot el nem foglalta; miután elfoglalta, 
átkelt Görögországba. Ugyanígy ez is, ha elfoglalja Egyiptomot, ellenünk fog jönni, ezért nem szabad hagynunk, 
hogy elfoglalja."- Arisztotelész, im, 1982, 137. 
356 Ennek az értelmezési módnak, ahogy arra Szilágyi Márton is utal idézett tanulmányában /vö. Szilágyi Márton, 
im, 2004, 433./ igen jelentős hagyománya van. Csak néhány példát említve. Erdélyi János ha csak feltételes 
módban is, de felveti a regény ilyen módon való értelmezhetőségét: „Ha az idő, melyben e regény Íratott, 
képmása volt netán egy hasonló mozgalmú s hullámzású régibb időnek, és Eötvös ezt a történetből szerencsésen 
kiérezte, az csak felfogási tehetségének, áttekintő nézelmének válik becsületére...". /Erdélyi, im, 1986, 441./ A 
Badics által szerkesztett irodalomtörténet ugyancsak példázatként, illetve - a szerencsés körülmények okán - be 
nem teljesült jóslatként értelmezi a művet: „Tudjuk, a második Dózsa-lázadás nem következett be; egy évre rá a 
magyar jobbágyság szabad polgára lőn a hazának." / im, 1906, 192./ Hasonló értelmezést implikáló mondattal 
indul a Pándi Pál szerkesztette szintézis vonatkozó fejezete is: „A galíciai parasztlázadás idején s a magyar 
forradalom előestéjén fogamzik meg Eötvösben a Magyarország 1514-ben terve." !A magyar irodalom története 
1772-től 1849-ig, Akadémiai, Bp , 1965, 623./ Teljes egyértelműséggel fogalmaz Mezei József 
monográfiájában, amikor egyrészt a regényben ábrázolt időszak és a reformkor „kézzelfogható" analógiájáról, 
másrészt ebből kifolyólag a jövőbeli polgárháború regényben előterjesztett „látomásáról" beszél, /vö. Mezei 
József: A magyar regény, Magvető, Bp , 1973, 256, illetve 254./ A történész szemszögéből ezzel azonos 
megállapítást tesz a művel kapcsolatban Schlett István is: „A Magyarország 1514-ben aktuális üzenete a 
mélyreható reformok sürgetésében van. S most nem csak a „kiszólások" agitálnak; a felállított modell maga 
sugallja: a reformok, mindenekelőtt a parasztság és a városi polgárság helyzetének megoldása sürgető feladat, 
mert az ebből származó feszültségek és az uralkodó osztályok, a kormány reformképtelensége katasztrófához 
vezet." /Schlett István: Eötvös József Gondolat, Bp , 1987, 115./ 
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interpretációja - amely meglehetősen naiv és atavisztikus történelemkoncepciót tulajdonít 

a szerzőnek - a szöveg egyes elemzőinél annak, mint Eötvös világképének végleges 

elkomorulásának dokumentumát teszi értelmezhetővé357, E tekintetben ugyanis a jelen 

állapotával teljesen analógnak értelmezett kiinduló helyzet szükségszerűen vezet a 

forradalomhoz, a belháborúhoz, illetve az önálló állami lét megszűnéséhez. Noha a regény 

konkrét jóslatként való értelmezésének koncepciójához kiváló, bár csak retrospektív 

érvényességű, érveket szolgáltat annak megjelenését követően nem sokkal kirobbanó 

forradalom és szabadságharc, azonban az ennyire konkrét prognózisként való olvasat 

pusztán a szövegből mégsem igazolható358. 

Az exemplumszerű értelmezéshez egyfelől a regény szövegében túlzottan nagy 

számban vannak jelen olyan elemek, amelyek, noha racionálisan kalkulálhatatlanok, mégis 

mint a történelmi események kiváltó okai kapnak jelentőséget. Annak ellenére ugyanis, 

hogy a szerző társadalmi tekintetben szükségszerűként ábrázolja az egyes csoportok 

attitűdjeit, ezek aktivizálása mégis mindig a véletlen müve. Igaz ez Dózsa vezérré 

választására, a Telegdi lak ostromára, vagy a keresztes hadat a pesti táborban egyben tartó 

359 „csodára" éppúgy, mint Zápolya a belharc végét jelentő fellépésére . 

357 vö. pl. Fenyő, im, 1997, 338. 
358 Legalábbis inkább a regény megjelenését követő politikai események által meghatározottnak, semmint magán 
a szövegen alapulónak tűnnek az olyan kijelentések, miszerint az a polgárháború látomását tartalmazná /vö. 
Mezei, im, 1973, 254./, avagy, hogy a regény nemzetiségi problémáiban a szabadságharc hasonló helyzeteinek 
előérzete munkálna /vö. Taxner-Tóth, im, 2005, 402,/. 
359 Reinhart Koselleck az Elmúlt jövő cimű könyvének egyik fejezetében részletesen foglalkozik a véletlen 
események történetírásban betöltött szerepével, s ezekkel kapcsolatban néhány olyan megállapítást tesz, amelyek 
alapvető jelentőségűek gondolatmenetem szempontjából, /vö. Reinhart Koselleck: Elmúlt jövő, Atlantisz, Bp, 
2003, 179-199./ A német történész szerint a véletlen elsősorban ajelen kategóriája, s mint ilyen, ahistorikus. 
„Nem vezethető le a jövőre nyíló várakozások horizontjából, legfeljebb mint annak váratlan átszakadása; de 
múltbeli okok eredményeként sem tapasztalható; ha a múlt szülötte lenne, már nem beszélhetnénk véletlenről." 
/Koselleck, im, 180./ Ennek ellenére, állítja Koselleck, a történetírásnak az általa előadott elbeszélés 
összefüggéseinek megteremtése céljából szüksége lehet a véletlenre, mégpedig azokban az esetekben, ha a 
következmények és előzmények egymással összemérhetetlenek. E strukturális szükség tehát az ésszerűen 
feldolgozhatatlan eseményminták magyarázataként alkalmazza a kategóriát. Az ide sorolt események ugyan a 
perspektíva megváltoztatásával, utólagosan racionalizálhatok, vagyis elhelyezhetők egy tisztán kauzális alapon 
működő eseménysorban - tehát véletlenből nem-véletlenné válhatnak - , ez azonban nem változtat a jelen 
számára való irracionális jellegükön. Ez a kettősség jellemzi a Magyarország 1514-ben felsorolt eseményeit is, 
hiszen noha azok történeti (történészi) perspektívából, a teljes elbeszélés ismeretében szükségszerűnek tűnnek, 
az egykorú szemlélők - ebben az esetben a regény szereplőinek - szempontjából azonban kétségkívül 
kalkulálhatatlanok. Ilyen módon tekintve pedig a regény túlzottan sok eleme esik ki a racionális 
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Másrészt, noha kétségtelen a mű struktúrájának jövő felé nyitott, ha úgy tetszik 

anticipatorikus karaktere, azonban ez csak a mű olvasója, vagyis az utóidejű szemlélő 

számára jelent valóban pontos prognózist. A szillogizmus logikai sora, a konklúzió elérése 

csak a történeti események ismeretében, utóidejű pozícióból egészíthető ki. A mű 

szereplőinek helyzetéből azonban - noha azok gyakran tesznek a jövőre vonatkozó 

kijelentéseket360 - az olvasó számára szükségszerűként megjelenő következő lépések 

sosem láthatók teljes pontossággal. A kétféle értelmezői pozíció - az olvasói és a regényen 

belüli - közötti különbség pedig éppen hogy nem a szoros értelemben vett exemplumként 

való értelmezhetőséget sugallja, amely szerint a helyzet azonossága a következmények 

azonosságát is maga után vonná, s ilyen értelemben a jelen számára is előre vetítené e 

múltban egyszer már megtörtént katasztrófa újbóli bekövetkezését. 

Ellenkezőleg, az értelmezői pozíciók elcsúsztatásával az exemplum szigorúságához 

képest a jelenhez jóval nyitottabb módon kapcsolódó, csupán egyes elemek hasonlósága, 

de semmiképpen sem a teljes azonosítás alapján működő metaforikus értelmezése 

képződik meg a múltnak. A metaforikus viszony ugyan megőrzi a példázatban rejlő felhívó 

potenciált, azonban mivel nem a teljes azonosságon alapul, nélkülözi az abba kódolt 

determinisztikus szükségszerűséget. A jövő tekintetében így a belviszály és nemzethalál 

víziója csak mint erős lehetőség, s nem mint elkerülhetetlen szükségszerűség jelenik meg. 

Az olvasó történeti pozíciójából ugyan - a nagy elbeszélés ismeretében - szükségszerűnek 

értelmezheti a parasztháború eseményeit, s annak következményeit, ám amennyiben a saját 

jelenére alkalmazza az abban megmutatkozó logikát, úgy kénytelen felismerni 

pozíciójának a regény szereplőinek értelmezői helyzetével való analógiáját. Ez pedig a 

jövőnek többféle lehetőségét kínálja fel. 

magyarázhatóság hatóköréből ahhoz, hogy annak szövegét szigorú értelemben vett példázatnak lehessen 
tekinteni. 
360 vö. Török Lajos, im, 2004, 329-331. 
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A szoros analógiát feltételező példázattal ellentétben a metafora felismerése olyan 

intellektuális eljárást kíván, amelyben a hasonlóság tudatosítása együtt jár a nem azonosság 

szem előtt tartásával361. Noha természetesen a regény bőségesen szolgál olyan elemekkel, 

amelyek az abban ábrázolt világot módfelett hasonlóvá teszik a megírás jelenének 

politikai/társadalmi környezetéhez, azonban Eötvös több helyütt figyelmeztet a két korszak 

eltérő vonásaira is362. Ilyenformán, amennyiben elfogadható a Mátyástól Mohácsig terjedő 

időszak értelmezése tekintetében az utóidejű analízis által létrehozott logikai 

szükségszerűség, úgy ajelen és múlt között a regény által felállított párhuzam, a kiinduló 

feltételek különbözősége miatt semmiképpen nem értelmezhető az exemplum 

szigorúságával. Végeredményben úgy tűnik, hogy a felidézett történelmi szekvencia -

Mátyás uralkodása és a mohácsi csata között -, mint metafora nem annyira a helyzet, mint 

inkább az ahhoz való viszony tekintetében hordoz felhívásokat, s így az a rendezettségtől 

az egyre fokozódó káosz felé haladás utóidejű analízisének lehetőségével a jelennek, mint 

történelmi kornak az értelmezésére utal. 

VI. A retorika 

Amennyiben elfogadható az a kijelentés, hogy a Magyarország 1514-ben nagyfokú 

történelmi hitelessége, sőt a szövegben több helyen is megnyilvánuló forráskritikai 

361 A metafora használat általános elterjedtségének, közkedveltségének okaként Nietzsche éppen az abban rejlő 
intellektuális erőt jelöli meg: „Cicero /.../ meglepőnek találja, hogy az emberek a tulajdonképpeni kifejezések 
legnagyobb gazdagsága mellett is jobban kedvelik a metaforát. Ez bizonnyal abból ered, hogy a szellemi erő 
jeleként értékeljük, hogy átugorjuk a lábunk előtt lévőt, és a távolit ragadjuk meg." - Nietzsche, im, 1997, 45. 
362 „Századunkban, midőn hosszú politikai együttlét s százados érintkezések után a falu vagy város minden 
pillanatban arra intetik, hogy egy nagy egésznek része, az egyes polgárnak honszeretete az egész közállományra 
terjedhet ki: a középkorban a XVI, századig, sőt több országban még később is, ez másképp vala." /Eötvös, im, 
1972, 36./ Hasonló értelmű a keresztesek egybehívását követő helyzetet bemutató szakasz, amely így kezdődik: 
„Az ország állapotát mi, e nyugalmas kor gyermekei, alig képzelhetjük magunknak." /Eötvös, im, 1972, 163./ 
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attitűdje363 ellenére is erőteljes retorikus szerkesztettséget mutat364, úgy érdemes 

megvizsgálni az ékesszólás megjelenési módjait a szövegben. A regény ugyanis tömve van 

olyan helyzetekkel, amelyekben az egyes figurák szónoki minőségükben lépnek fel. Ezek a 

fellépések - amelyek hol a szereplői szólamokban közvetlenül, hol a narrátori szólamban 

függőbeszéd, avagy tartalmi összefoglaló formájában kerülnek bemutatásra - az esetek 

nagy részében hatásmechanizmusuk magyarázatával együtt szerepelnek, s így ezeken 

keresztül körvonalazható Eötvös retorikával kapcsolatos álláspontja. 

Az kétségtelennek látszik, hogy Eötvös feltétlenül nagy hatást tulajdonít az 

ékesszólásnak, mint a hallgatóság mozgósításának eszközének. Azonban a regényben 

helyet kapó ilyen típusú megszólalások egymással való összevetése azt is egyértelművé 

teszi, hogy a beszédek várható eredménye nem pusztán a szónok képességeinek és 

céljainak függvénye. így pusztán a szónoki képzettség, a retorika tudatos alkalmazása a 

hatás elérésének tekintetében nem jelent feltétlen garanciát. A Zápolya előtt szónokló 

nemesi rétor - akinek beszédét ugyan ironikus formában, ám mégis az iskolázottság 

kétségtelen jegyeivel felruházva365 foglalja össze a narrátor - , az ékesen szólás 

művészetében való jártassága ellenére sikertelen marad, hiszen orációjának tartalma nem 

n c.C 

találkozik hallgatója érdekeivel. Vele szemben a „parasztosabb" szónoklatokat tartó 

Márton pap keresztesek körében kivívott népszerűsége és szónoklatainak sikere pontosan 

363 E tekintetben talán a legjellemzőbb a Zápolya és Verbőczi általános történészi megítélését opponáló szakasz 
/vö. Eötvös, im, 1972, 525-528./, de hasonló, a történeti hagyományban kialakult képet cáfoló megjegyzések 
szinte mindegyik a műben említett történelmi személy esetében találhatók. Ilyen a Mátyás korának kultúráját 
illető „hazafias" torzítás leleplezése, vagy az Ulászló figurájához tapadó, megalapozatlan negatív ítéltek 
kritikája, /vö. Eötvös, im, 1972, 86, illetve 63./ 
364 A szöveg, illetve Eötvös stílusának általában vett retorikussága tekintetében - mint arról már szó esett -
számos szerző tesz megjegyzéseket. Ezek intenciója az esetek jelentős részében a szövegpolitikai 
irányzatosságának igazolása. Ezt teszi Mezei József monográfiájában, amikor kijelenti, hogy Eötvös módszere a 
rábeszélés, illetve, hogy regényében „ügyvédként" szónokol, /vö. Mezei, im, 1973, 252, illetve 255./ Herczeg 
Gyula a XIX. század eleji magyar szépprózában megfigyelhető fennkölt stílust, amelynek legfőbb példái 
Kemény és Eötvös művei, általánosságban úgy határozza meg, mint ami - e regényeken kívül - elsősorban a 
szónoklatokra jellemző. /Herczeg Gyula: A XIX. századi magyar próza stílusformái, Tankönyvkiadó, Bp , 1981, 
25./ 
365 „A kor ízlése szerint, Róma s Hellász nagy tettei Herkules augiasi istállójától kezdve, melyhez Temesvár 
környéke hasonlíttatott, az actiumi ütközetig mind felhozattak, anélkül azonban, hogy a vajdára hatással 
látszanának lenni." - Eötvös, im, 1972, 531. 
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az érdek- és érzelmi közösség mindenkori felismerésén és kiaknázásán nyugszik. E hatást 

Eötvös függetleníti a nyelvi megformáltságtól, hiszen Márton hallgatóságát éppen a közös 

nyelv hiánya jellemzi: „E gyáva, fegyvertelen csoport, mely gyermeksége óta remegni 

tanult urainak pálcájától; e gyülevész sokaság, melyet vallásos vakbuzgalom vagy 

munkakerülés az ország minden részeiből összehozott, s mely tíz különböző nyelven 

szólván, semmi kötelék által össze nem tartatik, melyet papok vezetnek, s melyre még az 

ellenség is csak könyörülettel nézend: Magyarország fényes nemességének miként 

válhatnék veszélyére?"367 A nyelvi idegenség ellenére azonban a tömeg mozgósítására az 

indulatkeltés mégis kitűnő eszköz: „e gyülevész sokaság, mely egymást nem értheti, közös 

szenvedéseiben s gyűlölésben, mellyel elnyomói iránt viseltetik, a nyelvnél a nyelvnél 

erősebb köteléket talál...".368 Márton szónoki sikereinek oka éppen ennek az erősebb 

köteléknek a kihasználásában rejlik369. A népszerűség okaként megjelölt kritérium, a 

„parasztosabb szónoklat" ugyanis a regény nyelvi differenciákat nem igazán érzékeltető 

szövegében valójában nem stíluskategóriát jelöl. Márton egyetlen hosszabban idézett - a 

temesvári táborban Orbán és Frusina, illetve Ollósi és Bebek Katalin kettős mennyegzője 

előtt elhangzó - beszéde, noha a bonyolultabb képek és magasabb műveltséget igénylő 

klasszikus toposzok használatának hiányában valóban az iskolázatlan szónok benyomását 

keltik az olvasóban a beszélővel kapcsolatban, mondatszerkezetei és érvelésének 

világossága tekintetében azonban nem igazán különbözik más szereplők 

megszólalásaitól370. A „parasztosabb" jelző jóval inkább értelmezhető a tömeg indulataival 

való, a többi keresztes vezérhez képest nagyobb fokú azonosulás jelölőjeként. Ahogy arra a 

366 Eötvös, im, 1972,211. 
367 Eötvös, im, 1972, 204. 
368 Eötvös, im, 1972,205. 
369 E tekintetben nem értek egyet Taxner-Tóth Ernő megállapításával, amely szerint: „Dózsa hadvezetése - a 
beszélő szerint - nyelvi gondokkal is küszködött: a nem magyarok időnként ezért sem érthették utasításait." 
/Taxner-Tóth, im, 2005, 401-402./ Az idézet, amelyen ez a kijelentés nyugszik, véleményem szerint éppen 
ezzel ellentétes értelmű, s a regényben több helyen is utal Eötvös a parasztháború megindulását lehetővé tevő 
indulatok nyelvi differenciákat felülíró jellegére. 
370 vö. Eötvös, im, 1972, 615-617. 
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narrátor többször is utal, sikereit éppen az ésszerűség határain kívül álló, kizárólag csak az 

indulatkeltés eszközeivel hozzáférhető potenciálok kiaknázása alapozza meg371 

Ehhez hasonlóan független az elért hatás a szónok céljaitól is. Elég csak az olyan 

szónoki vitajelenetekre gondolni, mint a keresztesek pesti táborban zajló kettős vetélkedés 

Dózsa és Báthori, illetve Lőrinc és a hadat interdiktummal fenyegető dominikánus között. 

Az itt elmondásra kerülő szónoklatok mindegyike alkalmas arra, hogy maga mellé állítsa a 

hallgatóságot - mint ahogy ez hosszabb-rövidebb ideig mindegyik rétornak sikerül is - , 

noha intenciójuk egymással homlokegyenest ellenkező. 

A retorika mint eszköz tehát úgy jelenik meg a regényben, mint ami egyfelől 

alkalmas a hallgatóság aktivizálására, vagyis mint a politikai cselekvés előremozdításának 

instrumentuma kétségkívül jelentőséggel bír, másfelől azonban hatóköre meg is szűnik a 

hallgatóságban már amúgy is meglévő tartalmak kiaknázásában. Ennek nem mond ellent 

az sem, hogy a pesti táborban zajló vita - amely a retorika hatásának és lehetőségeinek 

ábrázolása tekintetében kétség kívül a regény csúcspontja - folyamán a rétorok 

mindegyike (még Dózsa is) valóban nagyfokú tudatossággal és kompetenciával használja 

az ékesszólás művészetét. A vita egymással versengő és egymást kioltó érvei ugyanis a 

hallgatóság tudatában már meglévő, elsősorban nem intellektuális, jóval inkább 

emocionális tartalmak felszínre hozása mentén bomlanak ki. A disputát megnyitó Dózsa 

legerősebb argumentuma ugyan egy jogi probléma megoldására vonatkozik, ám az 

ethoszon és pátoszon alapulva, mégis elsősorban az érzelmi hatáskeltést célozza meg: „A 

had, melynek vezéreül választattam, nem a magyar király nevében, ki a törökkel frigyben 

áll, hanem a római pápa s az egész keresztyénség által hirdettetett ki, csak ezeknek 

371 „Márton főképp a keresztesek legvadabb része előtt, nagy tekintélyben állott. Az aljas tréfák, mikkel 
legkegyetlenebb beszédeit, sőt tetteit vegyíté, a tömeg kedvencévé tevék őt..." /Eötvös, im, 1972, 612./ 
Hasonló módon a tömegben már meglévő és Márton által felismert indulat biztosítja a sikert a következő beszéd 
esetében: „Azon rossz tulajdonok között, melyek a néptömegekben lázas pillanatokban, mint a vésztől 
felkorbácsolt víznek mocska, fölmerülnek, legközönségesebb talán a káröröm. Mint nagy anyagi erővel bíró 
emberek, úgy a nép is szívesen gyakorolja hatalmát; vannak pillanatok, midőn mintegy szükségét érzi, hogy 
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parancsa alatt állok, csak ezeknek rendeléséből tehetem le fegyvereimet, s míg élek, míg 

karom e vasat bírja, nem fogom tűrni, hogy e zászlókat elhagyják, kik hozzájok mint a 

keresztyénség bajnokai esküdtenek."372 Érdemes megfigyelni azt is, hogy a vezéri 

méltóság legitimációjával egyszerre történik meg a közösség - a had - legitimációja is, 

vagyis Dózsa az összetartozás kifejezésében a szinekdoché trópusához hasonló szerkezetű 

érvet használ, amely a kettő minőségi azonosságát, közösségét állítja. Noha a pátoszt mint 

érvelési alapot megtartja válaszában Báthori, azonban éppen azért teszi ezt, hogy 

leválassza azt a vezér ethoszáról, vagyis felbontsa a Dózsa által megalkotott 

„szinekdochét". Szintén az érzelmekre hatva a tömeg ártatlanságával szemben ugyanis a 

vezetők bűnösségét hangsúlyozza: „De hozzátok szólok /.../ , szegény elcsábított 

jobbágyok, kik a vallás ürügye alatt ide csődíttettetek, s kiknek a rovására néhány 

gonosztevő annyi undokságot űz /,../"373. A továbbiakban büntetlenséget ígér a 

parasztoknak a had azonnali feloszlása esetére, s ezt - a tömegben a kezdetektől jelen lévő 

félelemre alapozva - meg is erősíti az ellenkező esetben kilátásba helyezett jövőbeli 

büntetés lehetőségével: „...kiknek, hogy csendes lakásaitokat elhagyjátok, szabadságot s 

nem tudom mi képzelt jólétet ígértek, s kik nem gyanítjátok, hogy mindez magatokra s 

374 

utódaitokra csak új szenvedéseket s eddig még nem ismert elnyomást hozand" . A tömeg 

érzelmeinek megfordítására tett kísérlet után, a már a hadról az előzőekben leválasztott 

vezér figurájának ethoszát is le kívánja rombolni, s lázadónak nevezi a magát a keresztény 

világ feje által kinevezett vezetőnek állító Dózsát. 

A vita első szakasza ugyan Dózsa győzelmével zárul, ám nem a keresztes vezér 

Báthorinál nagyobb retorikai ügyessége miatt. A főlovászmester szavainak a tömeg 

érzelmi hangoltsága miatt nem lehetett hatásuk. Erre utal a szcéna legtudatosabb 

valamit széttörjön kezei között. Mártonnak szavai látszólag jó hatást gyakoroltak a sokaságra." - Eötvös, im., 
1972,616. 
372 Eötvös, im, 1972, 354-355. 
373 Eötvös, im, 1972, 355. 
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szemlélőjének, Lőrincnek a narrátor által közölt gondolatmenete: „A jelenet, melyet maga 

körül látott, nem lepé meg őt; a nép érzelmeit ismerve, jól tudá, hogy a király s tanácsa 

felszólításának egyéb következménye nem lehet; csak az egyházi hatalom befolyásától félt, 

s hogy azt, mennyire lehet, gyengítse, még mielőtt a dominikánus provinciális 

kiküldetésében eljár: föl akará gerjeszteni az indulatokat."375 A prevenció egyrészt a 

„szinekdoché" - vagyis a vezérek és a had közötti azonosság - helyreállításán és 

megerősítésén, másrészt Báthori ethoszának lerombolásán alapul: „ím, itt állunk mi ezeren 

s egyként, s együtt elmondjuk, hogy Báthori György becsületszavának nem hiszünk, hogy 

ígéreteit ámításnak tarjuk, s nem hagyjuk magunkat általa megcsalatni."376 

A vita következő szakaszában, a papi szónokok összecsapásában lényegében nem 

történik egyéb, mint a politikai tekintetben felhozott érvszerkezetnek más szinten, a 

teológia síkján való reprodukciója. Noha mind Lőrinc, mind a dominikánus Istenre való 

hivatkozással érvel, s jól érezhetően politikai kérdések érdekében instrumentalizálja 

argumentumát, ám - éppen ezért - egészen különböző istenképet idéznek fel 

hallgatóikban. Lőrinc szavaiban Isten, mint az egység és egyenlőség biztosítéka jelenik 

meg , míg a dominikánus beszédében - aki mint inkvizítor, az egyházi és világi hatalom 

összefonódását képviseli - a Báthori György által már megkísérelt szétválasztásnak ad 

teológiai megalapozást: „Minden hatalom az Istentől jön, s ki a hatalomnak ellentáll, 

Istennek áll ellent /.../ ti ellentálltok a király világos parancsainak, visszautasítjátok 

küldötteit, fellázadtok a világi hatalom ellen, melyet Isten maga arra rendelt, hogy 

375 Eötvös, im, 1972, 356. 
376 Eötvös, im, 1972,357. 
377 „mi bizalmunkat Istenbe helyeztük / . . . / , ő, ki előtt nincs nagy s nincs csekély, kinek akaratára minden földi 
hatalom porba dől, ki ismer minden szenvedést - , meg fogja jutalmazni a nyomorultak türelmét." - Eötvös, im, 
1972, 360. 
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fölöttetek uralkodjék"378. Ezen felül az interdiktum kihirdetésének lehetőségével a 
1 7 0 

dominikánus - Báthorihoz hasonlóan - a félelemkeltés eszközével él . 

Noha a két szónok közül Lőrinc rendelkezik nagyobb retorikai képességekkel, hiszen 

mint a jelenet „rezonőrje" folyamatosan reflektál az éppen aktuális helyzetre, s ennek 

megfelelően alakítja beszédét, azonban az ékesen szólás művészetében való jártassága 

ellenére sem kerülhetne ki győztesen a vitából. A teológiai síkra terelt vitában a logikai 

stratégiák, az ellenfél érveinek kihasználása már hatástalanok. A vetélkedés eszközei már 

semmiképpen nem lehetnek egyszerű szóbeli érvek, az értelmi meggyőzés eszközei, 

hiszen annak területe ezek után már a hit, illetve ezen keresztül a félelem felkeltése. így a 

jelenet végén lényegében a retorikán kívüli eszközök - az interdiktummal szemben a 

kereszt leesésének csodája - döntenek. 

A retorika a regényen belül, mint olyan eszköz, amely a valódi érvekkel történő 

meggyőzés művészete volna, a kereszt csodájával végképp hiteltelenné válik. A rétor 

egyetlen tehetsége, a tömeg hangulatának, érzelmeinek felismerésében és annak céljai 

érdekében való kiaknázásában rejlik. 

A retorika legnagyobb veszélye abban áll, hogy mint a hallgatóságban már eleve 

meglévő potenciálok aktivizálásának eszköze, nem tár fel igazságokat, nem alapoz meg új 

célokat, nem nevel. Ilyen módon eredménye csak pillanatnyi lehet, távolabbi hatása pedig 

teljességgel kalkulálhatatlan. Bakács és Lőrinc, akik bizonyos tekintetben analóg funkciót 

töltenek be a király, illetve a királyi hatalom torzképképét megtestesítő Dózsa mellett, 

rétori képességeiknek egyaránt csupán az események céljaik érdekében való 

378 Eötvös, im, 1972,362. 
379 „Nehéz volna leírni a hatást, mellyel e szavak az egész gyülekezetre valának. Fegyver volt az interdiktum, 
melyet gyakori használat végre eltompított, s mely a reformációt megelőző években már sokat vesztett egykori 
erejéből; de a nép alsó osztályi annyit még megtartottak középkori vallásosságukból, hogy e fenyítéktől 
borzadjanak." - Eötvös, im, 1972, 363. 

172 



megindításában veszik hasznát, ám szinte azonnal konstatálják, hogy azok irányítása 

kicsúszott a kezükből380. 

Különösen Lőrinc esetében kiáltó a cél és eszköz széttartása. A narrátor által 

helyeselt politikai céljai ugyanis éppen azért vallanak kudarcot, mivel a pillanatnyi helyzet 

kiaknázására olyan eszközt alkalmaz, amely közömbös a tartalom igazsága iránt. A tömeg 

lélektanának ismerete, a hallgatóság igényeinek kiszolgálása utat nyit az eszmék 

eltorzításához. Lőrinc magánbeszélgetéseiben megfogalmazott szabadság és egyenlőség 

eszméje, a keresztesek számára így válhat a fennálló társadalmi rend puszta inverziójára 

való törekvéssé. Lőrinc tanainak hatástalanságát maga az elbeszélő is hangsúlyozza, hiszen 

kijelenti: „a lázadás /.../ nem eszmék, hanem kizárólag anyagi szenvedések által 

okoztatott"381. Ugyanezen tanoknak a tömeg körében való eltorzulására hívják fel a 

figyelmet az olyan szövegrészek, mint Erzsi és Klári beszélgetése a társadalmi szerepek 

jövőbeli felcserélődéséről382, avagy a nép gondolkodásával leginkább azonosítható figura, 

Márton barát Orbánhoz intézett szavai: „Fickó, más világot élünk; a hatalom s dicsőség 

most a mienk, most mi akasztatunk."383 E tekintetben némiképp ironikusnak tűnnek a 

temesvári csatatérről menekülő pap szavai: „A harc, melyért annyi ember ontá vérét, nem 

reménytelen. A halottnak arcain meglátszik a végső gondolat, mellyel az életétől megvált; 

s hol ezerek a szabadságért küzdve vesztek el, a hatalmas eszme mely kebleiket a végső 

380 Bakács esetében ez a felismerés szinte már a kezdet kezdetén megfogalmazódik: „a bíbornok maga is átlátta, 
hogy az erő, melyet szavával cselekvésre támasztott, olyan, melynek kormányzása nem az ő hatalmától függ." 
/Eötvös, im, 1972,205./ 

Lőrinc szónoklatainak jelentőségét a figura első felbukkanásakor maga Bakács szögezi le: „...a népnek 
nagyobb része, mely eddig Rákosra jött, szónoklata által vezettetett ide." /Eötvös, im, 1972, 147./ Azonban ő 
sem képes irányítani az eseményeket. A vezérek első tanácskozása során már világossá válnak előtte korlátai: 
„Lőrinc maga borzadott, midőn mindazon iszonyú föltételeket hallá, melyekkel a mészáros s főképp Márton 
barát a harchoz készülének, s mihelyt lehetett, e vad jelenetnek véget vetett." /Eötvös, im, 1972, 222./ A 
továbbiakban - különösen a Telegdi-lak lerohanása után - inkább csak az események menetéhez alkalmazkodik, 
semmint hogy azokat valójában irányítaná. Ennek belátása fogalmazódik meg monológjában: „A kocka el van 
vetve. Mi tegnap még akaratunktól függött, ez éj történetei után elkerülhetetlenné vált. Győznünk kell vagy 
elvesznünk!" /Eötvös, im, 1972, 340./ 
381 Eötvös, im, 1972, 452. 
382 Eötvös, im, 1972, 273. 
383 Eötvös, im, 1972, 575. 
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pillanatig áthatá, nem tűnhet el sírjaik fölött."384 Azért az eszméért ugyanis, amire utal, 

rajta, a kissé anakronisztikus figurának tűnő forradalmáron kívül senki nem küzdött. 

Ha azonban ilyen kétes értékeket hordoz, s ugyanakkor ekkora veszélyeket rejt 

magában a retorika, mivel magyarázható, hogy a regény szerkezetében mégis ekkora 

jelentőségre tett szert? 

Az antikvitás legismertebb retorika kritikája Platón dialógusaiban, egészen pontosan 

a Gorgiaszban és a Phaidroszban fogalmazódott meg. Az előbbiben Szókretész a 

szofistával vitatkozva három, egymással szorosan összefüggő aspektusból érvel a 

szónoklattan ellen. Elbizonytalanítja a retorika mibenlétének meghatározását, illetve kifejti 

a hallgatóságra és magára a szónokra tett káros hatásával kapcsolatos nézeteit. 

Az első tekintetben Gorgiasz kudarcot vall abban a törekvésében, hogy a retorikát 

valamiféle tudás hordozójaként határozza meg, hiszen azokról a jegyekről, amelyeket ő 

művészete differentia specificajaként gondolt el (beszédekre tanít, a rábeszélés művészete) 

ellenfele érvelése nyomán rendre bebizonyosodik, hogy számos más művészetre is 

385 

érvényesek, vagyis nem határolható be általuk az ékesszólás mint önálló terület . A 

szónoklattan meghatározása érdekében Szókratész különbséget tesz a tudás (megismerés) 

és hit (vélekedés) között, amelyek alapvető eltérését abban látja, hogy míg az előbbi 

feltétlenül igaz, az utóbbi igaz és hamis egyaránt lehet386. Ebből az aspektusból a retorikát, 

mint a hamis vélekedés felkeltésének eszközét értelmezi, hiszen a rétor - mint az a 

dialógus folyamán kiderül - semmiféle ismerettel nem rendelkezik - vagy legalábbis nem 

kell, hogy rendelkezzen - beszéde tárgyát illetően, így orációja pusztán a hallgatóság 

véleményének és érdekeinek intuitív felismerésén és kiszolgálásán alapul. Nézete szerint a 

384 Eötvös, im., 1972., 663. 
385 vö. Platón: Gorgiasz, in: Platón összes műveiI., Európa, Bp., 1984, 478-483. 
386 vö. Platón, im, 489. 



retorika ezért nem mesterség, hanem csupán az aktuális helyzet által meghatározott 

"ion 

gyakorlat . 

A hallgatóságra tett hatása szempontjából ez az eljárás azért káros, mivel mint 

gyönyörszerző tevékenységnek, módszere nem az erényre és igazságra nevelés, hanem a 

hízelgés, célja nem a jó és igaz felmutatása, hanem a kellemes hatás elérése. Ilyen módon a 

szónokok kárára vannak hallgatóiknak, hiszen elfedik előlük az erényt és igazságot, 

látszólagos értékeket állítva azok helyébe. Ilyenformán a retorika csupán egy valódi 

művészet - a politika igazságszolgáltatás részének - utánzata, amely, noha ugyanazon 

tárgyra irányul, ám célja nem az ami az ember számára a legüdvösebb, hanem ami a 

legkellemesebb388. 

A szofista szerint a szónoklattan ismeretének értéke abban áll, hogy hatalmat ad 

használójának és megvédi őt a legnagyobb rossztól, a sérelmek elszenvedésétől. A platóni 

etika szempontjából azonban ez az érv értelmetlen, hiszen annak célja nem az egyéni lét 

minden áron való megóvása, a test és az alacsonyabb rendű lélekrészek pillanatnyi 

érdekeinek kiszolgálása, hanem a lélek erényessége és igazságossága. Az ékesszólás tehát 

kárára van használójának, hiszen célja nem a megromlott lélek megjavítása, hanem csupán 

a büntetés elkerülése. Szókratész - a szofista szempontjából paradox módon - ezért azt 

állítja, hogy az ékesszólás képességének egyetlen helyes alkalmazása, ha azt nem magunk 

(vagy rokonaink, barátaink) bűneinek elrejtésére, hanem éppen azok napvilágra hozására 

használjuk, hiszen csak így remélhető a lélek betegségétől, az igazságtalanságtól való 
OOQ 

megtisztulás . 

A platóni retorika kritika és a szónoklattan regénybeli megjelenésének túl közvetlen 

kapcsolatának erőltetése nélkül annyi mindenesetre megállapítható, hogy a Magyarország 

387 vö. Platón, im, 507. 
388 vö. Platón, im, 509-511. 
389 vö. Platón, im, 554-555. 
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1514-ben szónokai az antik szerző által kifogásolthoz nagyon hasonló módon élnek 

tudásukkal. 

A már idézett példák újbóli megismétlése nélkül is látható, hogy a sikeres beszédek 

mindannyiszor azok, amelyek a hallgatóság hangulatával, érdekeivel összehangzanak, s 

nem azok amelyek értelmi meggyőzésre törekszenek. Ennek talán legjobb szövegbeli 

példája a Telegdi elfogásakor fellépő fanatikus szónok beszéde, amelynek sikere azon 

alapul, hogy a közönség indulatait kihasználva hamis érveléssel - a puszta hasonlóságot 

azonosságnak állítva390 - győzedelmeskedik az ebben ez esetben kétségkívül az igazságot 

képviselő Szaleresi Ambrussal szemben. 

Kétségtelen az is, hogy a regényben elhangzó számos beszéd egyike sem rendelkezik 

semmiféle nemesítő hatással a hallgatóság tekintetében, sőt - mint Lőrinc esetében - éppen 

ennek hatására a beszélők nézetei, mindig csak torzított formában jutnak el ahhoz. így 

teljesen igaz - noha saját gyakorlatával homlokegyenest ellentétben lévő - a ceglédi pap a 

regény végén álló konklúziója: „Az igazság diadalát nem vad erőszak fogja kivívni. A nép 

szabaddá nem válhatik, míg azt lelki sötétség fogja körül."391 

A harmadik kritikai szempont leginkább a regény egy olyan aspektusát érinti, amely 

a Magyarország 1514-ben értelmezési hagyományának egyik igen fontos eleme, vagyis a 

nemesség önvizsgálatra buzdítása392. A regényben ábrázolt retorikai gyakorlat e 

tekintetben a hibák és bűnök elfedésének pillanatnyi haszonnal kecsegtető, ám hosszú 

távon mégis veszélyes eszköze. 

390vö. Eötvös, im, 1972, 319-322. 
391 Eötvös, im, 1972, 727. 
392 Ilyen szellemben szól a regényről a Badics szerkesztette irodalomtörténet, amely szerint a regény intést 
fogalmaz meg: „vigyázzanak az ország sorsának intézői, nehogy még egyszer megérjük Dózsa György korát", 
/vö. im, 1906, 191./ Sőtér István hasonlóan fogalmaz: „Intés kíván lenni a Magyarország 1514-ben, mind az 
elnyomókhoz, mind az elnyomottakhoz." /Sőtér, im, 1967, 185./ Rónay László szerint a regény lényege a 
„nemesi önbírálat", /vö. Rónay László: Erkölcs és irodalom, Vigilia, Bp , 1993, 125,/ Fenyő István a következő 
megállapítást teszi a regény és A falu jegyzője viszonya kapcsán: „...míg A falu jegyzőjének bírálata a jelennek 
szól, addig a parasztháború története arról tanúskodik, hogy a nemesség nem változott meg az „ősi dicsőség" 
tovatűnte után - már az ősapák is hasonlóan elvetemültek voltak". /Fenyő István: A centralisták, Argumentum, 
Bp, 1997, 338./ 
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A retorika hibás alkalmazásának eseteit felmutató regényszöveg szónokiasan 

szerkesztett struktúrája azonban mégsem ismétli meg szereplőinek tévedéseit. A 

bennfoglalt szónoklatokhoz képest ugyanis a regény egésze olyan retorikai 

metaszövegként működik, amely mint példákat felmutatja ugyan a lehetséges veszélyeket, 

egyúttal azonban el is kerüli azokat. Ennek lehetősége a retorika státuszának és 

funkciójának a regényben ábrázolttól eltérő felfogásán alapul. Azon ugyanis, hogy - Platón 

három kifogásának közös elemét - az igazság kifejezését teszi meg a megszólalás alapjául. 

Önmagában ez a megoldás, vagyis a „helyes retorika" ilyetén módon való megalapozása, 

nem ellenkezik Platón elveivel sem. A , jó" szónoklattan létrehozásának lehetőségére már a 

Gorgiászban is utal a filozófus, mibenlétének kifejtésére azonban csak a későbbi - az 

r 

Állam után született - Phaidroszban kerül sor. Ennek tézisei szerint a jó szónoklat alapja 

csak az lehet, ha a rétor világosan látja az igazságot beszédének tárgyával kapcsolatban393. 

Ez egyrészt garantálja a meggyőzés sikerét, hiszen az előadott érvek így mindig világos 

ismereteken alapulnak394, másrészt erkölcsi biztosítékként is funkcionál, hiszen az igazság 

megismerése, mondja Szókratész, túl hosszadalmas és fáradságos, semhogy valaki pusztán 

a tömeg meggyőzése kedvéért vállalná annak processzusát395. E tekintetben a regény 

Eötvös által deklarált és az irodalomtörténetben gyakorta hangoztatott (történelmi) 

hitelességigénye a Magyarország 1514-ben retorikai meggyőző karaktere mellett, mint az 

igazság, megbízhatóság záloga funkcionál396. A narrátor gyakran hangoztatott kijelentése, 

miszerint célja nem a történetírás397 - amelynek egyik lehetséges értelmezése a 

szinekdochikus szerkezet kapcsán már kifejtésre került - e tekintetben úgy is érthető, mint 

393 vö. Platón: Phaidrosz, in: Platón összes művei II., Európa, Bp., 1984 764 
394 vö. Platón, im, 791-792. 
395 vö. Platón, im, 795. 
396 A szónoki ethosz efféle funkciójára Arisztotelész is felhívja a figyelmet: „Ami a szónokokat illeti, három 
okból kelthetnek bizalmat; ugyanis a bizonyítékokon kívül egyedül ezek képesek meggyőzni: a bölcsesség, az 
erény és a jóakarat." /Arisztotelész, im, 1982, 85./ 
397 

A már idézett példáknál egyértelműbben állítja ezt a 18. szakaszban: „Nem írok történetet; azért csak röviden 
jegyzem fel azokat, miket olvasóim Istvánfiban, Brutusban vagy bárkiben azon komolyabb írók közül, kik e kor 
emlékeit fenntarták, leghosszabban Taurinus István Stauromachiá-jábaa találhatnak." - Eötvös, im, 1972, 437. 
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398 
ami a retorika és történetírás eltérő céljaira utal. A történetírás ugyanis - ideális esetben 

- per defmitionem az igazság rögzítésében érdekelt, s e céljának megfelelően pusztán 

elbeszél valamit, míg vele szemben a retorika, mint a hallgató/olvasó meggyőzésére 

irányuló eljárás, valamire rábeszél399. Eötvös regényében ilyenformán a történelmi 

referencialitás, mint a meggyőzés tényalapja, a megszólaló ellenőrizhetőségének garanciája 

is értelmezhető. Maga az egész mű, mint retorikai - vagyis a meggyőzésben érdekelt -

alkotás, olyán egész, amelyben az ékesszólás nem öncél, nem puszta díszítmény, hanem az 

igazság beláttatásának eszköze. 

Amennyiben elfogadható az a megállapítás, hogy az általában Eötvös legjobb 

szerkezetű400 műveként számon tartott Magyarország 1514-ben struktúrájában, 

argumentációjának felépítésében egy módfelett tudatos, klasszikus értelemben vett 

retorikai konstrukció körvonalai fedezhetők fel, úgy ennek fényében érdemes újfent 

szemügyre venni a történelemmel, illetve a történelmi regény műfajával kapcsolatban a 

szerző által az Előszó ban tett kijelentéseket. Ebben a tekintetben - ahogy arról már szó 

esett - a (tudományos) hitelesség igénye, egyfelől mint a „beszéd" megfelelő hatásának 

biztosítéka, másfelől - az előbbitől nem függetlenül - mint a „beszélő" jellemének, 

megbízhatóságának garanciája bír jelentőséggel. A történeti tények tiszteletben tartásának 

az Előszó ban deklarált attitűdje ugyanis ebben az összefüggésben nem öncél, hanem mint a 

jelenre és jövőre vonatkozó politikai javaslatok hitelesítője funkcionál401. Ennek az 

eljárásnak a jelentősége a politikai intenciója tekintetében a regény párdarabjának tekintett, 

398Eötvös a Magyarország 1514-ben szövegében többször is kritikával illeti forrásainak elfogultságát, /vö. 
Devescovi Balázs, im, 2004, 456-457./ 
399vö. Riedl Frigyes: Retorika és retorikai olvasókönyv, Bp, 1919, 51. 
400 A regénnyel kapcsolatban számos értelmező állítja, hogy az Eötvös szépírói pályájának csúcspontját jelenti, 
mégpedig elsősorban szerkezetének arányossága miatt. Vö. Sőtér, im, 1967, 201.; Martinkó András: A modern 
magyar szépprózastílus első évtizede (1838-1848), in: Mesterség és alkotás, Szépirodalmi, Bp , 1972, 424.;; 
Rónay László, im, 1993, 126 
401 A korszak történelmi regényeinek hitelességigénye kapcsán hasonló funkciót feltételez Wéber Antal is: „A 
történeti rekonstrukció oly kedvelt romantikus gyakorlata sem önmagáért való, hiszen nem a rekonstrukció 
hitele, referencialitásának telítettsége igazolja megalkotásának célját (bármily szívesen dokumentálják tárgyukat, 
mint Eötvös is teszi), hanem egyfajta sajátos üzenet megfogalmazása, amely az elmondott történetben ölt testet." 
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A falu jegyzője című művel való összevetésben világosan látható, hiszen ez utóbbit többek 

között éppen azért illették kifogásokkal a kortársak, mivel annak irányzatossága, felhívó 

jellege szigorú értelemben nem tényeken, hanem egy a szerző céljainak megfelelően 

szerkesztett fiktív konstrukción alapult. Ennek a véleménynek a nyomai a két regény 

későbbi recepciójában is felbukkannak, legegyértelműbben talán Bodnár Zsigmond 

monográfiájában, aki irányzatosságuk és a bennük kifejtett politikai eszmék tekintetében 

nem lát ugyan radikális különbséget A falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben között, 

az utóbbit azonban mégis sikerültebb, s tartalma tekintetében „igazabb" alkotásnak tartja, 

mivel abban Eötvöst eszméi kifejtésében - történelmi regényről lévén szó - jobban kötik a 

tények. 

A szöveg retorikai szempontú értelmezése magyarázatot adhat továbbá Eötvösnek a 

történelmi regénnyel kapcsolatban tett - s több értelmezője által kifogásolt - kijelentésére, 

miszerint a műfaj funkciója: „népszerűsíteni a történetet"402. A gyakran pejoratív 

jelentésében értett „népszerűsítés" ugyanis a szónoklattan alapvető célja felől szemlélve 

elsősorban nem a história tényeinek leegyszerűsítését, avagy költői „kiszínezését" jelenti, 

hanem olyan eljárást, amely az abban feltárható tanulságokat mindenki számára 

hozzáférhetővé kívánja tenni. Ebben az értelemben a popularizáció nem jelenti feltétlenül 

az igazság eltorzítását, pusztán annak a „hallgatóság" egésze számára - műveltségtől, 

értelmi képességektől függetlenül - be- és elfogadható alakúvá formálását. Az emögött álló 

belátás módfelett hasonlít Platón a már idézett Phaidroszban tett retorikával kapcsolatos 

megállapításához, ahhoz ugyanis, hogy a tömeg meggyőzésének egyetlen lehetséges módja 

az ékesszólás, hiszen enélkül „még az sem képes művészien meggyőzni, aki az igazságot 

ismeri". Ilyen módon a történelem népszerűsítésének, mint a műfaj céljának kijelölése, e 

- Wéber Antal: A „prae" és a „post" mint elbeszélői helyzet, in: Mozgó Világ. Tanulmányok a hatvanéves Kulin 
Ferenc tiszteletére, Bp , 2003. 
402 Eötvös, im, 1972, 19. 
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retorikus szerkesztettséget mutató regény esetében leginkább, mint a mindenkire kiterjedő 

meggyőzés igényének kinyilvánítása értelmezhető. 

A Magyarország 1514-ben retorikus szerkezete ugyan kétségkívül elválaszthatatlan 

szerzőjének politikai intencióitól, azonban Eötvös e regényben mégis olyan művet alkotott, 

amely poétikai tekintetben is teljesen egyedülálló a korabeli hazai közegben. A 

Magyarország 1514-ben ugyanis, a Jósika által képviselt modelltől egészen eltérő 

válaszokat ad a történelmi regény műfajával kapcsolatban felvetődő elméleti, 

ábrázolástechnikai problémákra, elsősorban azzal, hogy az idealizáció és valósághűség 

kettős követelményét, az abban rejlő feszültségeket kiiktató szinekdochikus szerkesztéssel 

cseréli fel. Véleményem szerint ugyanis főképp ennek a poétikai fogásnak köszönhető azaz 

irodalomtörténet-írásunkban általánosan elterjedt nézet, miszerint a Magyarország 1514-

ben a történelem ábrázolása tekintetében, Jósika hasonló témájú műveinél jóval hitelesebb 

szöveg volna. Megjegyzendő azonban, hogy jelentős különbségeik ellenére, a történelem 

reprezentációjának tekintetében legalább egy aspektusból rokoníthatók egymással az 

erdélyi báró regényei és Eötvös műve, ez pedig nem más, ez pedig nem más, mint hogy a 

szövegben többhelyütt megnyilvánuló forráskritikai attitűdje ellenére, Eötvös sehol sem 

vonja kétségbe a történelem megismerhetőségét, értelmezhetőségét. Ezt munkájának 

alapvető politikai intenciója és retorikai struktúrája miatt nem is tehetné, hiszen a história 

„objektív" tényeibe vetett hit, az argumentáció hitelességének és hihetőségének conditio 

sine qua nonja. Magát a történelemről való tudást, illetve az arról való beszéd lehetőségeit 

a szabadságharc előtti időszak harmadik jelentős történelmi regényírója, Kemény 

Zsigmond problematizálja majd a Gyulai Pálban. 
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...a hisztoria non plus ultrája..." 

Kemény Zsigmond: Gyulai Pál 

Kemény Zsigmond első teljes teijedelmében megjelent regénye, a Gyulai Pál meglehetősen 

különös helyet tölt be mind a prózatörténeti diskurzusban, mind a szerző életművének 

értelmezésére vállalkozó munkákban. A szöveg recepciótörténetét áttekintve úgy tűnik, hogy az 

értelmezők a magyar regénytörténet szempontjából elsősorban a munka a negyvenes évek 

szépprózájának átlagához viszonyított furcsaságait, attól elütő403 - néhány elemző szerint 

korához képest messze előremutató404 - karakterterét látják kiemelendő vonásnak, míg a 

Kemény életművön belül - elsősorban a szerző három nagy történelmi regényével (Özvegy és 

403 A műről született értelmezések teljes mértékben egyetértenek abban, hogy a Gyulai Pállal Kemény a 
történelmi regénynek a korban létező két másik - irodalomtörténeti szempontból jelentősnek ítélt - variánsától, 
vagyis Jósika és Eötvös müveitől, radikálisan eltérő poétikai és világnézeti elvek szerint felépített szöveget 
hozott létre. A háromféle regénymodell egymáshoz való viszonyát a különböző szerzők, más-más perspektívából 
közelítve a problémához, meglehetősen sokféle módon határozták meg Gyulai Páltól és Erdélyi Jánostól egészen 
napjainkig, így ezeknek részletekbe menő ismertetésére ehelyütt nem nyílik lehetőség. Gyakran előkerülő 
szempontok azonban a fiziológiai- és lélektani analízisnek a cselekménnyel szembeni túlsúlyának /Sőtér István: 
Nemzet és haladás, Akadémiai, Bp , 1963,. 513.; illetve Gyulai Pál: Báró Kemény Zsigmond, in: Gyulai Pál 
munkái, negyedik kötet, Dramaturgiai tanulmányok és emlékbeszédek, Franklin, Bp , é. n , 46./, a történeti, 
okozati összefüggések pontosabb ábrázolásának /Mezei József: A magyar regény, Magvető, Bp , 262./, valamint 
- különösen Jósika műveivel összevetve hangsúlyozottan - a mélyebb és elemzőbb korrajznak /Gyulai Pál, im, 
48, illetve Papp Ferenc: Kemény Zsigmond, Pallas, Bp. 1927, 14./ akiemelése. 
404 Ilyen értelemben beszél a műről monográfiájában Nagy Miklós: „...nem nehéz igazolni írónknak az 
expresszionizmus felé mutató vonásait, amiként ki lehet mutatni nemcsak a Gyulai Pál, hanem a Camőes-regény 
ívein más „posztrealista" irányzatok csíráit/.../ Kiegészítve Barta Jánost, talán azt mondhatjuk: a pályakezdő 
Kemény részben a magyar parnasse, illetőleg szecesszió előfutára is." /Nagy Miklós: Kemény Zsigmond, 
Gondolat, Bp , 1972, 51-52./ Noha nem kizárólag a Gyulai Páhöl szólva, hanem az egész Kemény életművet 
jellemezve - így beleértve az első regényt is - több értelmező tesz hasonló megállapításokat. így a Nagy Miklós 
által is citált Barta János a Gyulai Pál 1967-es kiadásában közölt bevezető tanulmányában kijelenti: „Nekem 
magamnak az a véleményem, hogy ha általános világképét és írásművészete pozitív oldalait nézzük, Kemény a 
huszadik század derekán, a formabontók és kísérletezők, a szorongatottak és a pesszimizmus látomásaival 
küszködők, a humánum megmaradásáért aggódók korában, á mélylélektani érdeklődést is beszámítva, 
időszerűbb lehetett, mint a századforduló lagymatag légkörében." /Barta János: Kemény Zsigmond, in: Kemény 
Zsigmond: Gyulai Pál, Szépirodalmi, Bp , 1967, 7./ Még tovább viszi az irodalomtörténeti összefüggések sorát 
Martinkó András: „Gondolom, nem lenne nehéz rámutatni azokra a szálakra, melyek ettől a regényvilágtól a 
Kafkán, Joyce-on„ Camus-n át vezető „új regényig", sőt az abszurd vagy akár a beatregényig vezetnek." 
/Martinkó András: Töredékes gondolatok Kemény Zsigmond palackpostájáról, in: uő. Teremtő idők, 
Szépirodalmi, Bp , 1977, 350./ Imre László a Műfajok létformája XIX. századi epikánkban című 
monográfiájában tett megjegyzése szerint Kemény regényei „Babitsig, Németh Lászlóig mutatnak előre." /Imre 
László, im, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996, 33./ 
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leánya /1857/; A rajongók /1858-1859/; Zord idő !1862/) összevetve - inkább az írói technika 

kiforratlanságának demonstrálására szolgál405. 

A műnek a magyar regény fejlődéstörténetében betöltött kulcspozíciójára hívja fel a 

figyelmet, a reformkori irodalom történetét tárgyaló munkájában már Erdélyi János is406. 

Szerinte a regény egyértelműen haladást jelent az e műfajban a szabadságharc előtt született 

munkákhoz képest, s egyúttal „előadása" okán teljesen egyedülálló műnek értékeli407. A Kemény 

életmű gyarapodásával, majd lezárulásával aztán a Gyulai Pál a szerző későbbi munkáinak 

gravitációs terében, mint irodalmi alkotás egyre kisebb jelentőséggel bír a róla szólók 

többségének szemében. A Kemény-kánon csúcsára kerülő, a többi darab értékelését nagyban 

meghatározó három nagy regényhez408 fűződő affirmativ értékelések hatására, egyre 

erőteljesebben kap hangot az első munka tekintetében, a formai és stiláris „furcsaságok" írói 

hibaként való értelmezése. Ebben a - szakirodalom túlnyomó többsége által képviselt -

405 Emlékbeszédében így szól róla Gyulai Pál: „Kivált Gyulai Pálban szelleme és ismereteinek egész 
gazdagságát elénk tárta. E regényben oly kitűnő részletek vannak, melyeknél jobbat később is alig írt, de mint 
egész, legkevésbé sikerült regénye. Még nem volt eléggé ura a regény formájának, hol aránytalanságba, hol 
túlterheltségbe esett, nemcsak költő, hanem philosoph is akart lenni, nemcsak rajzolta, hanem egyszersmind 
boncolta is a szenvedélyeket. Később mindinkább eltért e módtól, művei arányosan emelkedve alakultak egy 
kerek egésszé, elbeszélői módja is nyert könnyedségben és folyamatosságban, bár fogyatkozása e tekintetben 
folyvást szembetűnő maradt." /Gyulai Pál, im, 48./ Hasonló módon értékeli a regényt disszertációjában 
Martinko András is. Meglátása szerint Kemény a szabadságharc előtti műveiben is igyekszik kompozíciós 
tekintetben „nagyot alkotni", ám túlzásba vitt szubjektivitása, nagyszámú reflexiója, valamint a legkülönbözőbb 
formákat vegyítő „irodalmi mohósága" - szemben a későbbi történelmi regényeivel - sokat árt a szerkezet 
világosságának. /Martinko András: Báró Kemény Zsigmond pályafordulata, Pécs, 1937, 82-83./ Veress Dániel 
monográfiájában szintén konstatálja a „formátlanság" tényét, a kompozíció gyengeségét a korai regények 
kapcsán, s ezt - ezek értelmezéstörténetének keretében meglehetősen szokványos módon - a szubjektivitás, lírai 
jelleg mentén magyarázza: „ A szellem, a gondolat bősége vált benne /mármint Kemény Zsigmondban - S. L. 
AJ nyomasztó, sürgető élménnyé, melyet ki kellett lávaznia, akár a zártabb regénystruktúra porhanyósítása, akár 
a cselekményváz szétzilálása árán is." /Veress Dániel: Szerettem a sötétet és szélzúgást, Dacia, Kolozsvár, 1978./ 
406 Erdélyi János: Egy századnegyed magyar szépirodalmából, in: Erdélyi János válogatott művei, Szépirodalmi, 
Bp, 1986,376-480. 
407 vö. Erdélyi, im, 442-443. 
408 A három nagy regény, mint az életmű csúcsa szinte megingathatatlan pozícióval bír az irodalomtörténeti 
diskurzusban. Kemény történelmi regényeiről szólva alig néhány értelmező - ezek közé tartozik például Péterfy 
Jenő /vö. uő. Báró Kemény Zsigmond mint regényíró, in: Péterfy Jenő válogatott művei, Szépirodalmi, Bp, 
1983, 550-585./ - tette le a voksát az első regény mellett, s ezekben is érződik a védekező attitűd, hiszen az 
értéktulajdonítás nem annyira irodalmi, poétikai, esztétikai szempontok alapján történik, mint inkább a 
személyiség - a biográfiai szerző lelki világának - őszinte kiömlése, vagy a regény tartalmi gazdagsága felett 
érzett csodálatból. A Gyulai Pál értékeinek megállapítása szinte szokványosán defenzív alapállásból történik, s 
ennek oka minden esetben a formával való elégedetlenség. Nagyon jellemző Szinnyei Ferenc azon 
megállapítása, hogy noha tartalmát tekintve a Gyulai Pállal egyetlen későbbi Kemény regény sem veheti fel a 
versenyt, ez viszont a szerkezetbeli hiányosságai miatt áll mélyen a nagy regények alatt, /vö. Szinnyei Ferenc: 
Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig, MTA, Bp, 1925, 301./ Martinkó András már citált 
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horizontban, a Gyulai Pál megőrzi ugyan irodalomtörténeti jelentőségét de mindenképpen 

háttérbe szorul az életművön belül. Az értelmezések nagyobbrészt nem is fikciós műként, 

szépirodalmi alkotásként tárgyalják elsősorban a regényt, hanem mint a Kemény biográfia 

adalékát, a világnézeti alakulástörténet, jellemfejlődés stb. dokumentumát409. A Kemény 

biográfia egyfajta dialektikus modelljének értelmező, demonstráló momentumaként válik 

fontossá az alkotás, hiszen a korai műveket a róluk megemlékezők nagy része kulcsregényként 

tárgyalja410, s Gyulai Pál figurája különösen sokszor jelenik meg az író alteregójaként, akinek 

problémái tulajdonképpen a szerző aktuális létproblémáinak - az interpretátortól függően - többé 

vagy kevésbé megfeleltethetőek. A dialektikus Kemény életút a „költői" és „politikusi" 

feladatvállalás ellentmondásosságának tételére épül, s annak a szabadságharcot megelőző 

tanulmányában pedig szinte meglepődve jegyzi meg a Kemény életmű recepciótörténetének tárgyalása során, 
hogy még a Gyulai Pálnak is vannak hívei. /Martinkó, 1977, im, 383./ 
409 A biográfiai beágyazottságú olvasatok demonstrálására csak három nagyon jellemző példát idéznék. 

„Mint a Gyulai Pál című regény hőse, Kemény Zsigmond br. is kettős szellemi életet élt; majd 
elszakadva környezetétől, költői ábrándvilágba merült el, majd éppen környezetében, a magyar nemzet politikai 
viszonyaiban kereste az állami élet irányító eszméit." /Papp Ferenc 1927, im, 35-36 ./ 

Martinkó András, disszertációjának e korszakkal foglalkozó, és már címével is sokat sejtető - 1848 
előtt. Az élet: ábránd kora. - fejezetében úgy állítja be a korai Keményt, mint aki a Papp Ferenc által említett 
kettősségnek nemcsak írója, de megélője is /Martinkó, 1937, im, 6.1. Ennek fényében aztán a későbbiekben 
könnyedén értelmezi közvetlenül megfeleltethetőnek a biográfiai szerzőt és első regényének főhősét. Gyulai Pál 
regénybeli levelét így kommentálja: „Gyulai Pál írja ezeket, aki Kemény érzéseit tolmácsolja." /Martinkó, 
1937, im, 9./ Később pedig, a szerző világnézeti válságának dokumentumai közé sorolva említi a regény 
szövegét: „Már Gyulai Pál naplójában panaszkodik /mármint Kemény - S. L. A./, hogy ő még semmi nagyot 
nem alkotott, csak pazarolta tehetségét..." /Martinkó, 1937, im, 13./ 

Hasonló módon jár el Barla Gyula, aki szerint: „ A fatális küzdelem /mármint a biográfiai Keményé -
S. L. AJ majd a Gyulai Pálban tükröződik." /Barla Gyula: Kemény Zsigmond főbb eszméi 1848 előtt, 
Akadémiai, Bp, 1970, 104./ 
410 A Gyulai Pál - sőt általában a szabadságharc előtti művek - szubjektív jellegének, líraiságának hangoztatása, 
mi több kulcsregényekként való interpretációja szinte közhelynek számít a Kemény szakirodalomban. Az 
értelmezők nagy része e regények főhőseiben - különösen Cameönesben és Gyulai Pálban - a szerző akkori 
létproblémáinak, világnézeti forrongásainak kivetülését látja, A magánéleti válságok irodalmi dokumentumaként 
értékeli e műveket Papp Ferenc: „Minél szeszélyesebb játékot űzött a sors Kemény regényeivel, annál inkább 
elfogta a vágy, hogy új költői alkotásban fejezze ki egész lelkivilágát, mely politikai küzdelmeiből, mélyreható 
tanulmányaiból s szerelmének fájó emlékeiből szövődött. így találta meg Báthori Zsigmond sötét korának nemes 
alakjában, Gyulai Pálban, azt a regényhőst, kire ráruházhatta legbensőségesebb gondolatait." /Papp, 1927, im, 
12./ A szabadságharc előtti műveket Martinkó András szerint is „a legnagyobb mértékű szubjektív érdekeltség 

jellemzi" /Martinkó, 1937, 72./, szerinte e líraiság a szövegek egészére - tehát nem csak a hősök gondolataira, de 
az alakok jellemzésére és a tájleírásokra stb. is - jellemző. „Párhuzamot von a hős és önmaga, annak kora és 
saját kora között. Nem hagyja érvényesülni a múltat: folyton az ő személyével, élményeivel találkozunk." 
/Martinkó, 1937, im, 73./ Szinnyei szerint a passzív hősökben Kemény önjellemzést ad. /Szinnyei, im, 1925, 
296./ Barla Gyula ugyan elsősorban az Izabella királynét állítja kulcsregénynek /vö. Barla, 1970, ím, 49 , illetve 
63./, ám a Gyulai Pál kapcsán is a hős és a - biográfiai - szerző azonosságát állítja: „Gyulai Pál kettőssége a 
Keményé: a politikus és a szelíd érzésű költő kettészakadt egymástól." /Barla, 1970, im, 99./ Sőtér István 
ugyancsak hangsúlyozza, hogy ebben az esetben egy „lírai háttér" előtt kiépülő én-regénnyel van dolgunk, /vö. 
Sőtér, 1963, im, 480./ A szubjektivitásról való lemondást látja az életmű szabadságharc előtti és utáni része 
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szakaszát általában, mint e tézis és antitézis közti döntésképtelenség, szerepkonfliktus időszakát 

értelmezi411, amelynek feloldására - vagyis a szintézis megvalósítására - igazán csak az 

életművet lezáró nagy regények megírásával kerül sor. 

Ezekben az értelmezésekben természetesen a mű „tartalmi" elemeire fókuszálódik a 

figyelem, s a mű „formája" vagy elsikkad, vagy mint a biográfiai adalékok feltárását 

megnehezítő jelleg kerül tárgyalásra, esetleg éppen ellenkezőleg, a „művész" és „politikus" 

életrajzi konfliktusának formai lenyomataként értelmeződik. Jóllehet a regény ilyen szempontból 

történő értékeléseiből sem hiányoznak az irodalomtörténeti, esztétikai stb. támpontok, ezek 

azonban általában csupán a poétikai jellegzetességek lehetséges eredetének vizsgálatában (pl. a 

német illetve francia romantikához való viszonyának taglalása, vagy akár a romantikus és 

realista tendenciák kimutatása) érdekeltek412, s nem ezek szövegbeli funkcióinak értelmezésében. 

Ilyen módon inkább a Kemény életmű csattanójának - a három nagy regénynek - értelmezését 

előkészítő jelleg figyelhető meg bennük, s nem annyira a mű önmagában - műalkotásként -, 

vagy korabeli kontextusában - a magyar történelmi regény korai időszakának reprezentánsaként 

- való értékelésének attitűdje. Nem vitatva, hogy a regénynek lehetnek a Kemény biográfiában 

hasznosítható, magyarázó erejű összetevői - különösen annak a teljes életútra kiterjedő, 

szintetikus perspektívából történő vizsgálata esetében — az alábbiakban mégis inkább a mű 

„formai" tekintetben megragadható jegyeinek, azoknak a szövegben betöltött funkciójuk 

vonatkozásában való interpretációjára tennék kísérletet. 

közti differencia egyik alapjának Imre László is. /vö. Imre László, im, 1996, 201./ A példák sora a különböző 
korszakokból származó interpretációkból még hosszan folytatható volna. 
411 Az életút efféle dialektikus szemléletű értelmezése természetesen a kifejezetten a szabadságharc előtti és utáni 
pályaszakasz összehasonlításának intenciójával született munkák - mint Martinko András disszertációja, vagy 
Barla Gyula monográfiája - esetében a legszembeötlőbb, ám, ha nem is ilyen élesen exponálva, de szinte 
valamennyi ismertetés érzékelteti a kezdeti szerepkonfliktustól, valamiféle szintézis felé haladás tendenciáját. 
412 Az egyes irodalmi hatások konstatálása, a poétikai eljárásoknak a mű egészéből való kipreparálása és - ilyen 
módon elkülönítve - reminiszcenciaként való értékelése általában éppen az életút e korai szakaszának disszonáns 
voltára hívja fel a figyelmet, azt sugallva, hogy Kemény a kifejezendő tartalmakhoz - ellentétben a később írt 
regényekkel - még nem birtokol saját hangot. így, noha általában meglehetősen gazdag és jellegében erősen 
különnemű elemekből összeálló pretextuális háttérre utalnak a regény értelmezői, ez mégis pusztán a 
formakeresés és kiforratlanság - kiformálatlanság - példájaként, s nem önálló kompozíciós, vagy poétikai 
elvként értelmeződik. Az egyes szerzők által felismerni vélt alapszövegek meglehetősen hosszú és változatos 
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Természetesen nem felelne meg az igazságnak, azt állítani, hogy a meglehetősen bőséges 

Kemény szakirodalomban nem léteznek ilyen jellegű interpretációk, hiszen a Gyulai Pál 

szövegközeli értelmezésére tesz kísérletet például Szegedy-Maszák Mihály monográfiájának 

vonatkozó fejezete413, s a biográfiai érdekeltségű magyarázatok számos revelatív értékű 

belátással szolgálnak a szöveg tekintetében is, ám disszertációm alapvetően műfajtörténeti, 

prózapoétikai nyomvonalát követve talán mégis érdemes megpróbálkozni Kemény első 

regényének elsősorban szorosan saját szövege, illetve a születésének idejében létező irodalmi 

kontextus alapján történő értelmezésével. 

I. Forma és jelentés 

1. A dráma 

Noha, a Kemény Zsigmond írásművészetét illető jellemzések közhelyei sorában talán a 

leggyakrabban előforduló megállapítások közé tartozik a szerző regényeinek drámaiságára, 

tragikus hatásokkal operáló voltára történő utalás414, a Gyulai PáhóX született értelmezések 

túlnyomó többsége, nemhogy az ebben felbukkanó drámai alakú betétek lehetséges 

listát tesznek ki, amelyben a legkülönfélébb műfajú és stílusú müvek szerepelnek a lovagi epikától, Goethe 
drámáin át egészen a kortárs - Scott, Hugo, Sue, G. Sand, Jósika stb. nevekkel jelzett - regényirodalomig. 
413 Vö. Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond, Szépirodalmi, Bp., 1989., 97-130. 
414 Kemény regényeivel kapcsolatban, azok drámai karakterének hangsúlyozása Gyulai Páltól eredeztethető 
értelmezési hagyomány, aki a szerzőről írt emlékbeszédében kijelenti: „ Kemény a regény formájában 
tragédiákat irt s olykor drámaiságban is vetekedett a tragédiaírókkal." /Gyulai Pál: Báró Kemény Zsigmond, in: 
Gyulai Pál munkái, Dramaturgiai tanulmányok és emlékbeszédek, Franklin, B p , é. n , 47./ Ennél is 
határozottabban fogalmazza meg elgondolását a Budapesti Szemlében 1906-ban napvilágot látott Báró Kemény 
Zsigmond tanulmányai című írásában. Ennek megállapítása szerint Kemény az Eszmék a regény és dráma körül 
című értekezésében kifejtett tragikum fogalmát a szerző regényei demonstrálják a legtökéletesebben, „melyek 
tragikusabbak drámáinknál" /in: Gyulai Pál: Bírálatok, cikkek, tanulmányok, Akadémiai, Bp , 1961, 154./ A 
továbbiakban aztán az ezekhez hasonló megjegyzések az irodalomtörténeti diskurzus közhelyeivé, a Kemény 
regények interpretációjának egyik szokványos fundamentumává váltak. A szakirodalomban való gyakori 
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szövegbeli funkcióinak értelmezésére nem vállalkozik, de gyakran a műnemváltások puszta 

tényének megemlítését sem tartja fontosnak415. Az a - Kemény szakirodalom terjedelméhez 

viszonyítva - kis számú interpretáció, amely mégis érinti a drámai szövegrészek regénybe 

való beépülésének problémáját, általában nem ad pozitív megoldásokat a jelenség 

funkcionális magyarázatának tekintetében416. Az újabb keletű interpretációk közül Szegedy-

Maszák Mihály Kemény Zsigmond monográfiájában, Friedrich Schlegel417 ismert 

kijelentésére utalva, miszerint a regény nem annyira külön műfaj, mint inkább műfajok feletti 

kategória, enciklopédikus, átfogó költői kifejezésforma, annak a magas költészet rangjára való 

emelésének igényében látja a munka poétikai karakteijegyeinek magyarázatát. A Schlegel 

elméletére való hivatkozás kétségkívül nagy jelentőséggel bír, hiszen feltárja a szöveg 

narratív jellegzetességeinek a korszak regényelméletében való affirmációjának lehetséges 

felbukkanása miatt, ennek az értelmezési hagyománynak még vázlatos felsorolás formájában történő nyomon 
követése sem lehetséges e dolgozat keretei között. 
415 A regényről szóló szerzők nagyobb része valóban érthetetlen módon kerüli a drámabetétek interpretációját, s 
a legtöbb tanulmányban és monográfiában vagy említésre sem kerülnek, vagy csak közvetett utalások történnek 
a munka ezen komponenseire. így például Martinkó András is csak annyit jegyez meg a problémával 
kapcsolatban, hogy Kemény a Gyulai Pálban „minden irodalmi formát ki akar élvezni". /Martinkó, im, 1937, 
83./ Hozzá hasonlóan Veress Dániel, monográfiájának vonatkozó fejezetében megelégszik azzal, hogy csupán 
utal a Gyulai Pálban tapasztalható „műfajbontás" jelenségére /Veress, im, 1978, 83./ A hozzájuk képest 
lényegesen szövegközelibb olvasatot adó Szegedy-Maszák Mihály könyvének vonatkozó fejezete - A regény 
mint összegző műfaj: Gyulai Pál (1847) - is szinte csak a műnemek keverésének a regény átfogó, enciklopédikus 
műfajjá való emelésének szándéka felől történik utalás a drámai részekre. „Egyes korai jelenetei drámai 
formában készültek, más fejezetei lírai betéteket tartalmaznak, és a közbeiktatott levelek, valamint a naplóforma 
szerepeltetése az utolsó kötetben, kifejezetten arra enged következtetni, hogy Kemény enciklopédikus vagy 
legalábbis átfogó kifejezésformára törekedett. Fölfogása megfelel a jellegzetesen romantikus elképzelésnek, 
mely szerint a regény voltaképpen nem „külön műfaj", de ugyanúgy a műfajok fölött áll, mint az eposz a 
görögöknél."/Szegedy-Maszák Mihály, im, 1989, 97./ 

Azok az írások, amelyek konkrétan foglakoznak a drámai formájú jelenetekkel, vagy az irodalmi 
előképek feltárásában érdekeltek, vagy - amennyiben az egyszerű tény konstatálásán felül kritikai értékítéletet is 
megfogalmaznak - jórészt felesleges bravúrkodásnak, írói hibának értékelik azoknak a regény szövegébe való 
beillesztését. 
Az előbbire Galamb Sándor Kemény Zsigmond és Goethe című rövidke írása Ht, 1912, 316-317./ szolgálhat 
példaként, amelyben a szerző Báthory Boldizsár és titkára regénybeli, részben drámai formájú dialógusának 
előképét az Egmont egyik jelenetében véli felfedezni. Az utóbbi tekintetében lásd. 13. lábjegyzet. 
416 Pitroff Pál Kemény regényeinek drámai karakteréről szólva érinti a kérdést, s úgy véli, hogy a szerző írói 
habitusától - a műnemmel kapcsolatban tett fontos teoretikus jellegű megállapításainak ellenére - távol áll a 
dráma szigorúbb formája és „objektív" szemléletmódja. Ennek igazolására hozza fel példaként az első regény 
töredékeit, amelyekkel kapcsolatban arra a következtetésre jut, „hogy a Gyulai Pálba szőtt párbeszédes és 
jelenetezett részeket nem mondhatjuk drámának". /Pitroff Pál: Kemény Zsigmond aesthetikája, Bp, 1914, 34./ 
Szinnyei Ferenc műfaj monográfiájában, a regényben felbukkanó nagyszámú reminiszcencia tárgyalásakor 
említi a Báthory Boldizsár és titkára között zajló párbeszédes formájú jelenetet, amin - Galamb Sándor írására 
hivatkozva - Goethe Egmontjának hatását véli felfedezni /vö, Szinnyei, im, 1925, 286./ Altalánosságban véve 
pedig a drámai betéteket az elbeszélés folyamatosságát, a regény szerkezeti arányait megbontó egyéb technikai 
hibák közé sorolja, /vö, Szinnyei, im, 290./ 
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forrását , ám - a nagyfokú artisztikusságra, illetve ezzel összefüggésben a műfaji kánonnak 

a regény javára történő átrendezésére való törekvésen túl, nem ad magyarázatot az eltérő 

elemeknek az adott szövegen belül betöltött (poétikai) funkciójára nézve. 

Annak ellenére, hogy a munka Gesammtkunstwerk419 jellege nem pusztán a drámai és 

epikus formájú szakaszok váltakozásából adódik - hiszen ezen kívül számos versbetét, illetve 

az elbeszélő részek stiláris különneműsége is növeli a regény „sokszínűségét" - , mégis, a 

Gyulai Pál szövegében kétség kívül a legszembeötlőbb „szakadások" e két műnem egymásra 

következéséből adódnak. Arra, hogy e váltások okát ne valamiféle puszta artisztikusságra 

törekvésben keresse az olvasó, maga a szöveg hívja fel a figyelmet, hiszen mint az első 

drámabetét fölött olvasható: „Mi ezentúl következik, azt célszerűnek /a kiemelés tőlem, S. L. 

A./ gondoltuk drámai alakba öltöztetni."420 Amennyiben komolyan vehető e figyelmeztetés, 

annyiban érdemes elgondolkodni azon, hogy miben is állhat az a „célszerűség" amely 

igazolhatóvá teszi a műnemváltásokat? Valóban bírnak-e ezek a szövegértelmet módosító 

funkcióval, vagy pusztán a szerző pályájának korai szakaszát jellemző formabontó 

„furcsaságokként" interpretálhatóak? 

Az mindenesetre kétségtelennek látszik, hogy a drámai formájú betétek közül 

legalábbis az első kitüntetett pozícióval bír a regény szövegében. Viszonylag nagy terjedelme 

417 vö. Szegedy-Maszák, im, 1989., 97 , illetve 367-368. 
A korábbi szakirodalomban számos szerző kereste Szegedy-Maszák Mihályhoz hasonlóan a Kemény 
forradalom előtt született szépprózai műveiben felfedezhető poétikai „furcsaságok" forrásvidékét a német 
romantika esztétikájában. 

„A német romantikus aesthetika törte szét a regény egységes formáját, mikor a költői szeszélynek 
hódolva, hirdette, hogy a regény a költészet minden faját egyesíti magában. E gondolat hatását tükrözi vissza 
Kemény regényének /ti. az Élet és ábrándnak - S. L. AJ berendezése is." /Papp Ferenc: Báró Kemény 
Zsigmond, MTA, Bp, 1922, I. kötet, 264./ Ugyancsak Papp Ferenc, néhány évvel későbbi munkájában a Gyulai 
Pál kapcsán is megemlíti a német romantika hatását, szembeállítva az 1848 előtti „romantikusabb" Keménnyel a 
szabadságharc utáni, egyre határozottabban realista stílusjegyeket mutató írót: „S minél inkább követte a 
jellemrajzban a valóságot, annál inkább elhagyta azt az elbeszélésmódot, mely Gyulai Pá/jában még részint a 
német romantikus iskola költészettani nézeteinek maradványa." /Papp Ferenc, im, 1927, 21J Szintén a német 
romantika és kifejezetten Schlegel hatását véli kimutathatónak Kemény regényeiben és esztétikai, kritikai 
szövegeiben Székely Anna Klára is. /vö. Székely Anna Klára: Báró Kemény Zsigmond művészi felfogása és 
kritikai álláspontja, Laiszky János Könyvnyomdája, Esztergom, 1938, 64./ Noha nem említi a forrást, de a 
regény kapcsán Schlegel elgondolásához nagyon hasonló megállapítást tesz Barla Gyula, amikor enciklopédikus 
igényű alkotásnak nevezi a Gyulai Pált /Barla Gyula, im, 1970, 113./ 
419 vö. Martinkó, im, 1977, 367-368. 
420 Kemény Zsigmond: Gyulai Pál, Szépirodalmi, Bp , 1967, I. kötet, 111. 
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mellett az is figyelemre méltó, hogy kiemelten fontos funkciót tölt be a mű 

cselekménymenete tekintetében. A mintegy harminc lap terjedelmű szövegrész ugyanis, a 

Gyulai Pál tulajdonképpeni bonyodalmának kezdete, hiszen ebben mennek végbe azok az 

események, amelyek a szerelmi és politikai szálakat összevegyítő konfliktust kirobbantják, s a 

regény fontosabb szereplőinek nagyobb részével is ebben a részben találkozhat először az 

olvasó421. 

Az így adódó első és legkézenfekvőbb interpretációs lehetőség, a műnemváltásnak, a 

cselekmény szempontjából kardinális jelentőségű rész formai kiemeléseként, illetve a 

jelenetek sűrítettebb előadására törekvésként való értékelése volna. A dráma és epika 

mimetikus lehetőségeit illető különbséget a korabeli elméleti szövegek főként abban ragadják 

meg, hogy míg a dráma elsősorban a külső cselekmény ábrázolására alkalmas, vagyis a 

szereplői karakterekből logikusan következő akciókban képes megjeleníteni tárgyát, addig a 

regény, főként a benne felbukkanó leírások és reflexiók által kiterjeszkedhet a színpadra szánt 

művek számára elérhetetlen területekre is, vagyis azokhoz viszonyítva a világot összetettebb, 

bonyolultabb és árnyaltabb módon képezheti le422. A mimézis tárgyához való komplexebb 

421 A Szinnyei Ferenc által a drámai betoldások tekintetében kiemelt szerkezeti hiba éppen ez: „Nem válik az 
elbeszélés folyamatosságának javára a többször alkalmazott színdarab-forma sem. /.../ Legkülönösebb ez a II. 
fejezetben, hol tizenkét jelenetben (a személyek névsorával a kezdetén s a szokásos zárójeles utasításokkal) a 
regénynek majdnem minden szereplőjét egyszerre mutatja be." /Szinnyei, im, 1925, 290-291./ 
422 A magyar elméleti/kritikai diskurzus természetszerűleg nem nevezhető önállónak, hiszen az e kategória alá 
sorolható hazai szövegek - Arisztotelésztől a kortárs külhoni reflexiókig - a jelzett és jelöletlen átvételek nagy 
tömegét mozgósítják állításaik igazolására. Ezek elősorolására, jelen dolgozat keretei között nincs mód, ám a 
főszövegben tett megállapításom igazolására talán elegendőnek bizonyul a szűkebb, hazai kontextus néhány 
olyan szövegére való utalás, amelyek a két műnem ábrázolástechnikai differenciáiról fogalmaznak meg 
axiomatikus kijelentéseket. 

Szontagh Gusztáv az 1836-1837-es év regényeit tárgyaló kritikasorozatának bevezető, regényelméleti 
fejtegetéseiben azért tulajdonít kiemelkedő fontosságot a regényeknek, mivel a költészet egyéb formái közül 
„...egy sem mérkőzhetik velők köre' terjedelmére 's eszközei' szabadságára nézve". /Figyelmező, 1837, 111./ 
A másik két műnembe tartozó szövegeket a regénnyel szemben tehát elsősorban a rendelkezésükre álló 
ábrázolástechnikai/poétikai eszközök szűkebb köre, másrészt - ezzel összefüggésben - maguknak az ábrázolás 
tárgyainak csekélyebb kiterjedése jellemzi. „A' lyra csak belső állapotainkat festi, a' dráma charactert ugyan és 
cselekvényt, de a' dialog és színi előadás által van korlátozva. /.,./ midőn a' regény tárgyát tetszése szerint a' 
valódi vagy költött világból választhatja, azt prósában, dialógban, levelekben, elbeszélve vagy vegyesen adhatja 
elő, 's a' reflexiót is még nagyobb mértékben használhatja mint a' dráma, mi által már némileg a' philosophiával 
érintésbe jön." /uo./ Az összetettebb ábrázolástechnika, illetve a tárgykör kiterjedtsége természetesen 
implikálják, hogy a regényben - a drámával szemben - nem elvárt a minél koncentráltabb 
cselekménybonyolításra való törekvés. Ezekhez hasonló kijelentések a korszak több regényelméleti és -kritikai 
szövegében fellelhetők. Ezzel egybehangzóan az elsősorban drámaelméleti érdekeltségű munkák általában tiltott 
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viszony a regény esetében természetesen a műalak szabálytalanságát, az előadásmód kevésbé 

koncentrált jellegét is implikálja. A váltás magyarázatául tehát e tekintetben az epika 

„szélesebb" - az események megjelenítését elbeszélői kommentárokkal, reflexiókkal, 

leírásokkal megszakító - előadásmódjának, a konfliktus „pőre" megjelenítésére alkalmasabb 

formával való lecserélése szolgálna. 

A Gyulai Pál szövegén belüli műnemváltások esetében azonban lényegesen többről 

van szó, semhogy pusztán az adott szövegrész kiemelésének, illetve az éppen aktuális 

események a cselekménysűrítés tekintetében megfelelő formába öltöztetésének funkcióját 

lehessen társítani azokhoz. A forma megváltoztatása ugyanis az epikus szakaszokban az 

eddigiekben megismert, vagy a későbbiekben megjelenítendő figurákat, eseményeket más, az 

előbbiektől és következőktől is jelentősen eltérő megvilágításban tárja az olvasó elé. Ennek 

fényében kijelenthető, hogy a Gyulai Pál műnemváltásai esetében nem egyszerűen arról van 

szó, hogy a szerző figuráit és a mű cselekményét egy önmagában meglehetősen öncélú, s a 

befogadást megnehezítő művészi fogással egyszerűen egy másik műnem „világába" költözteti 

át, hiszen a „formaváltással" együtt megváltozik a szereplők státusa, cselekvéseik és 

megnyilatkozásaik feltételei is, vagyis olyan perspektívaváltás történik, amely lényegében 

alakítja át az események és jellemek interpretációjának lehetőségeit423. 

elemként utalnak a cselekmény folyását megakasztó reflexív, vagy elbeszélő betétekre. így Vörösmarty az 
Elméleti töredékekben, a drámát, mint eminensen a „cselekvő élet" ábrázolásában érdekelt formát határozza 
meg, s azt állítja, „kell valami különös oknak lenni arra, hogy tárgyat költő drámai alakba önteni, vagyis csupa 
beszélgetésekkel akarjon kimeríteni, s hogy - mi szinte nagy tekintetű dolog - lemondjon minden egyéb 
költészeti formákról. Ezen különös ok pedig alig lehet egyéb, mint az, hogy a költő cselekvő embereket akar 
felléptetni /.../ A dráma emberei, művészeti értelemben nem lehetnek hivalkodók: úgy kell fellépniök, mint 
kiknek sürgetős dolguk van, miért is heverő jelenetek, milyen az érzelgés, puszta elmélet, okoskodás,' vagy 
céltalan, szükségteteln s hosszú elbeszélés: hibák, melyeket kerülni kell. A költő tehát, ki ezen ok nélkül választá 
a drámai alakot, megtévedett választásában s műve kárára korlátozá magát s fosztá meg az alkalomtól, a költés 
más, megfelelőbb nemében teljes ereje szerint kitűnhetni." /Vörösmarty Mihály: Elméleti töredékek, in: uő. 
Drámák, elbeszélések, bírálatok, Szépirodalmi, Bp , 1974, 612./ 

423 A műnemek mimetikus technikái közötti „perspektivikus" különbségek szintén gyakran tematizálódnak az 
elméleti diskurzusban. Itt - a számos idézhető példa közül - csak két, a Gyulai Pál műnemváltásai tekintetében 
relevánsnak mutatkozó tipológiát alkalmazó, magyar szövegre utalnék. Bajza J ó z s e f i román-költésről (1833.) 
című munkájában a három műnem különbségét az azokban ábrázolt tartalmak időindexe alapján ragadja meg. 
„Minthogy pedig az epos /.../ történetet ábrázol, mely a múlt korból fejlik ki, a dráma cselekvényt sző, mely a 
jövendő felé terjeszkedik, a lyra pedig érzelmet zeng, mely magát a jelenlét szűk korlátai közé zárja; következik, 
hogy a költés minden nemeinek saját kora van, és saját korának mezein terjeszti szemünk elébe 
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A könyv első kötetének 2. szakaszában olvasható első drámai rész - a műnem 

jellegének megfelelően - a szereplők felsorolásával kezdődik. A „személyzet" elősorolása a 

regény szempontjából akár feleslegesnek is tűnhet, hiszen abban az epikus részben már 

bemutatásra került ^ ilyen a címszereplő, Gyulai Pál - , vagy a későbbiekben részletesen 

jellemzett figurák bukkannak fel. Ám a drámai szakasz szereplőlistájában - az epikus részek 

bonyolult és sok szempontú jellemzésével szemben - a figurák többségének csupán egyetlen 

„szerepre" korlátozódik a funkciója. 

így a főszereplő esetében, a név feltüntetése után pusztán a „kegyenc" szó olvasható. 

Gyulai szerepkörének ilyen radikális leegyszerűsítése sem az olvasó, sem az epikus részek 

elbeszélőjének, sem a későbbiekben első személyben megszólaló, s saját pozícióját értelmező 

udvari ember szempontjából nem igazolható, hiszen annak ellenére, hogy figurájának egyik 

attribútuma valóban a „kegyencség", mégis jóval összetettebb annál, semhogy egyszerűen e 

funkcióra lehetne redukálni azt. Magának a regény cselekményének tekintetében is éppen a 

főhős „szerepkonfliktusa", vagyis a helyzet - a Báthory családnak hálával tartozó és 

ilyenformán a fejedelem érdekében a saját erkölcsi normáival ellentétes lépéseket megtenni 

kénytelen politikus pozíciója - és a jellem - a humanista értékekhez vonzódó tudós 

attitűdjének - széttartó volta bír a legnagyobb jelentőséggel, hiszen ez lesz az események 

egyik legfontosabb mozgatórugója. A „kegyenc" szerepével való számvetés a regény Gyulai 

naplóját, belső monológjait idéző részeiben is kardinális jelentőséggel bír. A címszereplő 

ezekben tudatosítja ugyanis annak külsődleges voltát, karakterének nem megfelelő jellegét, 

ám átlátja azt is, hogy a külvilág számára ez az alakját jellemző legfontosabb tulajdonsága. 

varázsszőnyegét." /Bajza József: A regény-költészetről, in: Bajza József munkái, /sajtó alá rendezte Négyesy 
László/ Lampel, Bp , é. n , 179./ Bajza az időbeli perspektívák, illetve a műnemek viszonyát olyannyira 
alapvetőnek állítja, hogy az előbbiek megváltozása műnemváltást, vagy legalábbis műnemi keveredést implikál. 

Henszlmann Imre A dráma alapelvei című szövegében a költő és mű viszonyára vonatkozó alanyiság-
tárgyiasság oppozíciót tekinti a műnemi tipológia konstitutív elvének. Ennek értelmében, míg a lírát az alanyiság 
jellemzi, addig a drámai formában „a költő alanyiságáról majdnem egészen lemond, maga személyében többé 
sem beszél, sem munkálódik, hanem egyedül fölhozott személyeit beszélteti és munkálkodtatja, s így 
tárgyilagossá kell válnia.'" /in: Tollharcok, irodalmi és színházi viták 1830-1847, Szépirodalmi, Bp, 1981, 283-
284./ Az epika ebben a felosztásban, mint a kétféle viszony vegyítésével élő nem szerepel. 
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Gyulai Pál esetében tehát úgy tűnik, hogy a drámai részekben a figurájával történő 

funkcionális redukcióban a fikción belüli „külső nézőpont" érvényesül, vagyis egy olyan, a 

regény világán belüli tévhit, ha úgy tetszik a fikción belüli fikció, amelynek hamis volta az 

epikus részek poliperspektivikus analíziseinek tükrében teljesen nyilvánvaló. Arra, hogy a 

drámabetétben az epikus részekhez képest valóban a nézőpont megkötéséről, vagyis az 

események és figurák differenciálatlanabb szemléletről van szó, magából a szövegből számos 

példa hozható. Gyulai alakjának tekintetében erre utal Guzman vele szembeni 

bizalmatlansága, amely éppen a kegyenc szerepével való - a közvélekedéssel egybehangzó -

feltétlen azonosításon alapul, s intencióinak teljesen hamis értelmezését eredményezi: „S hogy 

tekintsem, mibe vegyem a baráti kéznyújtást? Ó, az udvaroncok tudnak színlelni. Mosolyaik 

mögött gyakran fejlenek sötét és rémítő tervek..."424 Hasonló, bár némiképp árnyaltabb 

megfogalmazása történik Gyulai szerepének a nagyhatalmak politikáját képviselő három 

figura - Tiefenbach gróf, Lazintzky Szaniszló és Alfonso páter - beszélgetésében is. Noha a 

jezsuita meglátása szerint, a politikai terveik tekintetében jelentőséggel bíró két udvaronc -

Jósika István és Gyulai Pál - közül Gyulai az, aki morális szempontból nagyobb értékkel bír -

„...Gyulai csekélységekért kockáztatja életét, de retteg a hazát óriás eredményekhez sikamló 

ösvényeken vezetni"425 ám ennek ellenére, nem mint önálló és határozott erkölcsi 

karakterrel rendelkező politikust, hanem - a szerepének megfelelően - pusztán, mint a 

fejedelmet befolyásolni képes kegyencet veszik számításba konspirációjuk lehetséges 

eszközeinek mérlegelése során. 

Az első drámai betét további szereplőinél is megfigyelhető valamiféle diskrepancia a 

szövegrész élén feltüntetett szerepkör, illetve a regény egészében megjelenő funkciójuk 

között. Valamennyien - a drámai formának megfelelően - külső viszonyaikban, az alakjukhoz 

fűződő - a regényen belüli - külső értelmezések perspektívájában jelennek meg, s az esetek 

424 Kemény, im., I. 120. 
425 Kemény, im., I. 131. 
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nagyobb részében nem kapnak árnyalt belső jellemzést, hiszen hiányzik a „mindentudó 

elbeszélő", aki ábrázolhatná a belső folyamatokat, elemezhetné a motivációkat. így a 

későbbiekben a muderrisek egyik vezetőjeként bemutatott, Farkas István, itt a szászsebesi 

lakosság által ismert hivatása szerint pusztán mint asztrológus említtetik; Giovane Senno - aki 

valójában Tiefenbach gróf - mint az olasz színtársulat karmestere; Pierro, a szereplők 

listájában csak bajazzo, noha az egykori tolvaj, regénybeli működése alapján jóval inkább 

kerítő, semmint bohóc stb. 

Mindezekből pedig világossá válik a műnemváltások lényegi funkciója, hiszen 

megmutatják, hogy a megformálásnak, a poiészisznek nem pusztán díszítő, vagy a szerző 

virtuozitását demonitráló szerepe van a szövegben, az nem csupán külső és esetleges járuléka 

egy konstans gondojlati tartalomnak, hanem maga is értelemmódosító, vagy inkább értelem 

konstituáló jelentőséggel bír. Hiszen a drámai forma, az elbeszélői hang kirekesztése nyomán 

előálló „objektivitás^", az epikus részek reflexiókkal, magyarázatokkal tarkított, a mű és az 

olvasó világa közti distanciát hangsúlyozó jellegével szemben, a történetbe való közvetlen 

betekintés illúzióját kelti. 
j 

A két legérdekesebb figurája a szereplők listájának Sofronia és Gergely diák. Az 

előbbi úgy jelenik'meg, mint „olasz nő, ki a misztériumokban Rahabnak, egy jerikói 
! I 

kéjhölgynek szerepet fogja játszani". Ebben az esetben a szerep kétféle értelmét vezeti be a 

szöveg, ez azonban! mégsem kerül ellentétbe a többi figura esetében alkalmazott „külső" 

nézőponttal, hiszen Sofronia mind a színpadon, mind a szászsebesi közvélemény színe előtt a 

„kéjhölgy" figuráját alakítja, mint Báthory Zsigmond szeretője, aki - Senno letartóztatása 
j 

után - Báthory Boldizsárnak is igyekszik kedvében járni, titokban - önmaga számára sem 
I 

bevallottan - pedig Genga iránt ápol gyengéd érzelmeket. Első említésekor már ez a kettősség 
í 

exponálódik Genga és Gyulai róla szóló párbeszédében: 
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„RENDEZŐ. Nagyságos úr! Kötelességem jelenteni, hogy Sofronia kisasszony ílledék 

elleninek tartja a mai ódon öltözetet, mely a reggeli pongyolához hasonlít, és egy erényes 

némber kényes érzését sérti. 

GYULAI. Mily nevetséges kacérkodás az ártatlansággal! Mondd meg neki, hogy ő 

most nem a szűz Zsuzsánna, hanem Rahab, a jerikói kéjhölgy. Tartsa magát szorosan 

szerepéhez."426 

Sofronia esetében azonban nem csupán a külső perspektívából azonosítódik a színpadi 

és világbeli szerep, hanem önértelmezésében sem tudja ezeket szétválasztani. Erre utal 

legalábbis a Rahab szerepéből a színpadon kívül idézett, s a színésznő „valós" helyzetét is 

kifejező vers: „Melyikért ver szívem? Achán-e vagy Khimat, / Kiért föláldozom hitemet s 

hazámat? / Kiért dűlnek romba Jerikó falai, / S tűnnek keblemből a jobb érzés romjai? / 

Habzó vér, küzdő ész fejtsd meg kétejidet: / Szeretsz örjöngőn, de kettőt-e vagy egyet?"427 

Ebben az estben a színpadra szánt vers tartalma nemcsak, hogy tökéletesen ráillik a 

regénybeli figurának a cselekményben betöltött funkciójára, de azok folytatása egyértelműen 

a színésznő önértelmezési és erkölcsi problémáinak megnyilvánulásaként olvasható: „Lány! 

ha szűd eszménye két hüvelybe szállott, / Két alakhoz csábít hasonló ámulat, / S 

ikertökélyekért ver benned minden ér: / Ki mondja meg neked, hű vagy-e, vagy ledér?"428 

S noha szerepét - e tükörszerkezet miatt minden bizonnyal úgy a színpadon, mint az 

életben - „silánynak" tartja, mégis beletörődik, s kifogással - mint az a Hetedik jelenetben 

kiderül - , nem annyira magával a szereppel, mint inkább annak külső járulékaival 

kapcsolatban él: 

„GENGA. Sofronia kisasszony! A fejedelmi biztos úr... 

424 Kemény, im., I. 120. 
425 Kemény, im., I. 131. 
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SOFRONIA közbeszól. Azt akarja, hogy Rahabnak ne csak szíve, de öltözete is kacér 

legyen. Jól van. Nincs mért több szót tenni e csekélységért."429 

Az, hogy színpadi alakításában is ragaszkodik az erkölcsösség valamiféle látszatához -

tehát önnön „valós" normáit átviszi Rahab alakjára -, arra utal, hogy Sofronia kettős szerepe, 

noha tökéletesen alkalmazkodik a drámai forma által bevezetett, a fikció világán belüli 

„külső" értelmezési horizonthoz, ugyanakkor túl is mutat azon, hiszen a színésznő maga sem 

képes különbséget tenni saját „imágói" között. Szerep és élet permanens felcserélődését 

hangsúlyozza a továbbiakban az is, hogy a regény eseményeinek általa adott interpretációi 

mindig a valós történéseknek valamely misztérium cselekményével való azonosításából 

indulnak ki. Élettörténetének ismertetéséből pedig kiderül, hogy Itáliába visszatérve 

szenvedélyeit szerepeiben éli ki, s végül - sejthetően jórészt a név azonossága miatt - egy 

Genga nevü ügyvédhez megy nőül. Karakterén keresztül tehát - amelynek lényege úgy tűnik 

a részleges hasonlóságok azonosságként való felismerése, a metaforák szó szerint értelmezése 

- a kétféle szféra, színház és világ transzformálhatósága nyilvánul meg, s ez - folytonosan 

fenntartva a regénybeli „valós" események irodalmi kódok alapján történő interpretációjának 

lehetőségét - szereplői perspektívából, tehát a fikció tartományán belülről kiindulva, 

minduntalan aláássa a mű valóságillúzióját. 

Meglepő módon, a regény figurái közül éppen a legbonyolultabb, leghomályosabb, s 

talán a legellentétesebb funkciókkal bíró Gergely diák az egyetlen, akinek neve után nem áll 

semmiféle szerepmegjelölés a drámai rész kezdetén. Első fellépésekor úgy tűnik, mintha az 

események szempontjából egyszerű „mellékalak" volna, aki nem rendelkezik semmiféle 

befolyással azok alakulására, ám az epikus részek tanúsága szerint ennek éppen az ellenkezője 

tartható igaznak. Ez ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a drámabetét valóban a regény 

szereplőinek „egykorú" perspektívájába enged betekintést a regény olvasóinak, hiszen 

Szászsebes közvéleménye előtt a diák valóban nem más, mint Báthory Zsigmond titkára, s 

429 Kemény, im„ I. 127. 
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alig néhányan ismerik a muderrisekhez fűződő kapcsolatának titkát, illetve kettősügynök 

voltát. A figurának a fikció közegén belüli értelmezése nem módosul a továbbiakban sem, 

hiszen utolsó említésekor, a regény végén álló, formájában az annales műfaját - tehát ismét a 

kontemporális tudást, vélekedéseket - imitáló szakaszban szökése, mint a fejedelem 

íródeákjának kissé különös, ám politikai tekintetben semmiképpen nem nagy horderejű 

eltűnése tárgyaltatik. 

A drámai részek tehát - az imént felsorolt esetekben - , a külsőleg megjelenített 

események és figurák kontemporálisan lehetséges értelmezéseinek ábrázolására szolgálnak a 

regényben, oly módon azonban, hogy - legalábbis a Gyulai Pál teljes szövegével való 

összevetésben - egyúttal ezen interpretációk parcialitása, és ebből fakadó téves volta is színre 

vitetik. 

Megjegyzendő azonban, hogy a színpadszerű perspektíva szövegértelmet módosító 

hatása nem korlátozódik pusztán a drámai formájú szakaszokra, hanem sokféle módon 

befolyásolja a mű egészének értelmezését is. A dráma, mint az események jelentésének 

felfejtésére alkalmas, illetve a cselekvések mintájául szolgáló kód - ahogy az Sofronia, és 

mellette számos egyéb figura esetében is megfigyelhető - működik a regény szereplői 

szólamaiban. Ehhez hasonló, mintegy a Gyulai Pál olvasásában követhető lehetséges 

stratégiára való utalásként érthető, az első drámai betét végén szerzői utasítás formájában 

közölt mondat: „A függöny emelkedik, és a misztérium elkezdődött."430 A misztérium 

elkezdése ugyanis első pillantásra természetesen a drámai részben előkészített, az olasz 

színtársulat által előadandó - de a Gyulai Pál szövegében meg nem jelenített - színdarabra 

vonatkoztatható, ám mivel az egész mű bonyodalma e szakaszban veszi kezdetét, s a 

továbbiakban - szemben az ismeretlenségben maradó Jerikó ostroma című darabbal - ezt a 

„drámát" ismeri meg az olvasó, értelmezhető a regényben ábrázolt világra vonatkozó 

kijelentésként is. Erre utal a mondat státuszának bizonytalansága is, hiszen az, noha 
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szövegszerűen a drámához tartozik ugyan, jelentését tekintve mégis abból kiutaló, mintegy 

annak határátjelző funkcióval bír. 

Ebben az esetben a világ, a történelem színpadszerűségét hangsúlyozó állításként 

értelmezhető a mondat. Ezt a jelentést érősíti, hogy az eseményekhez fűzött szereplői 

reflexióknak leggyakrabban visszatérő eleme - jobbára a szerep, színpad, misztérium, dráma 

szavakkal - éppen azok látszatszerűségére való utalás. 

További lehetséges értelmezése a mondatnak, hogy az a regény egészét azonosítja egy 

a mű fikcióján belüli fikcióval (ráadásul egy más irodalmi nemmel), miáltal a valódi jelentés 

megragadhatatlanságára, a műnemek egymás által való tükrözöttsége miatti 

bizonytalanságára, illetve az értelmezés lezárhatatlan, végtelen játékára hívja fel a figyelmet. 

Az elbeszélő tehát, mintha önnön egész műve kapcsán figyelmeztetne az ahhoz való ironikus 

viszony kialakításának szükségességére, hiszen olvasó számára a különböző fikciós szinten 

álló szövegek egymással való azonosítása, az igazság elérhetetlenségére, a forma 

értelemképző voltára, a dolog és a dologról való beszéd nem azonosságára utal. A regény a 

valóság illúziójának felkeltése helyett mintha inkább arra törekednék, hogy a mű 

alakítottságára, irodalmi voltára fókuszáljon. 

2. Az epikus részek 

A drámai és epikus szövegrészek váltogatása és az ezekhez kapcsolódó jelentésmódosító 

szerep mindenképpen a szilárd és egységes szövegértelem kialakulása ellen dolgozik, vagy 

legalábbis kételyeket ébreszt egy ilyen értelem létrehozására törekvő nézőpont, interpretációs 

stratégia érvényességével kapcsolatban. Az értelmezését azonban még inkább megnehezíti, az 

430 Kemény, im, I. 141. 
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epikus szakaszokon belül tapasztalható stiláris egyenetlenség. A szöveg ezen széttartásának 

egyik előidézője a mondatszerkezetek két - grammatikai és stiláris - tengelyen való variálása. 

A grammatikai variációk elsősorban a múlt és jelen idejű igealakok váltakozásában, míg a 

stiláris eltérések, az egyszerű, általában bővítetlen, tényközlő (krónikaszerű) kijelentések, s a 

többszörösen bővített, retorikus, irodalmias (artisztikus) mondatszerkezetek játékában érhetők 

tetten. Noha az epikus részek ezen stiláris sajátosságaihoz nem társítható egyértelműen 

valamiféle határozott jelentést konstituáló funkció, azonban előfordulásaik gyakorisága, s az 

esetek nagyobb részében meglehetősen hangsúlyos voltuk, mégsem teszi lehetővé pusztán 

szerzői figyelmetlenségként, hanyagságként való értelmezésüket431. 

Amennyiben a drámai és epikus részek váltakozása tekintetében tartható az azok 

jelentésmódosító funkciójára vonatkozó állítás, úgy ebben az esetben is érdemes tüzetesebben 

szemügyre venni az „alaki" eltérések estleges jelentőségét. A mondatszerkezetek kétféle 

tengelyen történő elmozgatásának talán legsűrítettebb példája a regényben az első drámai 

betétet megelőző epikus szakaszban található / Első rész 2. /: 

„A naptár 1591-et számlált. 

Az ifjú év rózsapártában jár; a rétekről illatvegyet szív; a folyam tükrén mosolygó 

képleteket, az egen sötétkék zománcot és ezüstszín párafátyolt lát; az erdők zöld járdái közt 

minden lombról szerelmes madárzenét és a szirtok megöl vidor légajkakat hall. 

Május van. 

A regények drámai, tragikus jellegének hangsúlyozásához hasonlóan gyakori megállapítás a szakirodalomban 
az is, hogy Kemény nem jó stiliszta. Ezt a tézist hol az életmű egészére kiterjesztik, hol inkább csak annak csak 
az 1848 előtti szakaszára látják érvényesnek, s a forradalom utáni művekben a korábbiakhoz képest jelentős 
előrelépést vélnek felfedezni az e témában megnyilatkozó szerzők, a stiláris hibák elősorolásában pedig a 
szövegek legkülönbözőbb szintjeit - a teljes regénystruktúráktól a mondatszerkezetekig - érintik. Mivel az 
értékelés kiindulópontja vélhetően ebben az esetben is a későbbi Kemény interpretációkat erősen befolyásoló 
Gyulai Pál, talán elégséges az ő erre vonatkozó megjegyzését idézni: „Igaz, hogy Kemény egyenetlen prózaíró 
költői és nem költői műveiben egyaránt. Ennek egyik oka az is lehet, hogy amit megírt, azon nem javított semmit 
/ . . . /Az eleven, élénk előadást nem egyszer bágyadt váltja fel, néha stílje rendkívüli szépségeket áraszt, aztán itt-
ott oly gondatlanságokat követ el, melyet a középszerű író is el szokott kerülni / . . . / Inkább az erő, mint a kellem 
jellemzi stíljét." /Gyulai Pál: Báró Kemény Zsigmond tanulmányai, in: Gyulai Pál, im, 1961, 156./ 

A regény stílusának, mondatszerkezeteinek egyenetlenségeiben, az előbbi elmarasztaló ítélettel 
szemben a mű „összefoglaló, ellentéteket egyeztető" igényének kifejeződését látja Szegedy-Maszák Mihály, /vö. 
Szegedy-Maszák Mihály, im, 1989, 98-99./ 
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Szászsebes, melynek vidékére vezetem olvasóimat, a nemzeti fejedelmek alatt 

szerepet j átszőtt."432 

Az ezen a helyen folytatott stiláris játék mintha a szerzői szólamba beépülő, eltérő 

fikciós szintet képviselő megnyilatkozási formák perspektívabeli differenciáira hívná fel a 

figyelmet a lehető legtömörebb alakban. 

Az első rövid, múlt idejű mondat puszta tényközlésre szorítkozik. A cselekmény 

idejének első pontos regénybeli megjelölését, mintegy annak a történeti kronológiába való 

bevezetését, elhelyezését végzi el, olyan predikátum alakjában, amelynek tényszerűsége -

első pillantásra - megkérdőjelezhetetlennek tűnik. Azonban érdemes felhívni a figyelmet, arra 

a - később részletesebben tárgyalandó - tényre, hogy a Gyulai Pál szövegében a 

továbbiakban mind a krónika műfaja (mint a történelmi tényszerűségek megjelenítésének 

adekvát módja), mind a „naptár" (mint az időben való tájékozódást lehetővé tevő „objektív" 

taxonómia) érvényessége, hitele meglehetősen kétségessé válik. Ez utóbbit tematizálja Senno 

börtönbeli monológja, amelyben az olasz karmester a kalendárium emberi konstraktum voltát 

emeli ki: „Páduai Szent Antalra! Gyulai úr ismeretlen az új naptárral. Hiába! Gergely 

őszentsége nemrég egyeztette Julius Cesar őfenségének kalendáriumát az évforgással. A 

kegyenc úr azt hiszi, hogy ma böjt van, holott tegnapelőtt volt. Nem tudom ugyan, hogy a 

böjtök a nap útjától függenek-e, vagy a litániától, a bulláktól és szertartásoktól, de annyi 

bizonyos, hogy nekem ma, a természet örök törvényei nyomán húst kellene ennem."433 Ennek 

fényében az események látszólag mindenféle esetlegességtől mentes rendezhetőségét biztosító 

kronológia a regény szövegében, mint relatív, változó és változtatható konstrukció jelenik 

meg, amely ily módon nem jelent többet, mint egy perspektívát a számos lehetséges között. 

A látszólag egyszerű közlésekre szorítkozó mondatok tehát, amelyek a hitelesség és 

cáfolhatatlanság benyomását keltik a befogadóban, magukon viselik a nézőpont torzításának 

424 Kemény, im., I. 120. 
425 Kemény, im., I. 131. 
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bélyeget, s nem irodalmias jellegük a tényszerűség illúziójának felkeltésére szolgáló eljárás 

megnyilvánulásaként interpretálható. Maga a pőre tényközlés, adatszerűség, mint a történelem 

ábrázolásának adekvát módja azonban a Gyulai Pál szövegének számos helyén kétségbe 

vonódik, mégpedig éppen azon historiográfiai módszer problematikájának taglalása mentén, 

amelynek imitációjával az ilyen jellegű szövegrészek összefüggésbe hozhatóak. 

A krónikák tartalmának, tényanyagának erősen szelektált voltára hívja fel a figyelmet 

- ironikus formában - az első drámai betét Első jelenetében Guzman elmélkedése: „Ha a 

balladákat s krónikákat részrehajlatlanul írnák, akkor rólam énekelne Cecil, és csodát beszélne 

a jövő század. De a lant és toll grófoknak, márkiknak, hercegeknek van zsoldjában. Csak őket 

dicsérik, míg Guzman a híres, hős és kalandor..."434 A szövegrész elbizonytalanítja a 

krónikák értékét, hiszen nem pusztán arról van szó, hogy - anakronizmussal szólva - a „wie 

es eigentlich gewesen" megörökítése helyett egy meglehetősen tudatos válogatás - a nagy 

történelmi személyiségek tetteinek, illetve a valamilyen szempontból jelentősnek ítélt 

események megörökítésének igényének - eredményeként jönnek létre, hanem hitelességüket 

tekintve sem haladják felül a nem historiográfiai érdekű műveket, az olyan kimondottan 

irodalmias formájú történelem (vagy inkább történet-) feldolgozásokat, mint az idézett 

szakaszban említett ballada. A két műfaj között a szövegrész értelmében csupán az a 

különbség, hogy míg az egyik inkább szórakoztató (minden bizonnyal erre utal ugyanis a 

ballada műfajjal asszociált lant, valamint Cecil éneke) és efemer jellegű, addig a másik a 

hírnek az utókor számára való fenntartását szolgálja. Az időtállóság azonban nem 

azonosítható a (tudományos) hitelességgel, hanem puszta konzervációja egy meglehetősen 

kétes értékű tartalomnak. A krónikát író „toll" ugyanúgy szolga (kiszolgáló és kiszolgáltatott), 

mint az énekek költőjének „lantja", s nem igazságot, hanem „csodát" beszél el. A 

kijelentésben foglalt kritikát különösen élessé teszi, hogy éppen annak a Guzmannak a 

szájából hangzik el, aki súgói szerepével meglehetősen kiáltó ellentétben, hősként, vagyis 
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megörökítésre méltó tettek végrehajtójának tünteti fel magát. Mivel e tettek tényleges 

végrehajtása - Guzman jellemének fényében - legalábbis kétes hitelt érdemel a regény 

fikcióján belül, s ha valóban megtörténtek is - Guzman és Battista értelmezésével ellentétben 

- nem feltétlenül taroznak a megörökítésre méltó hőstettek sorába435, így a súgó erre 

vonatkozó igénye, tulajdonképpen a látszólag objektív krónika műfajának tartalmi 

igazolhatatlanságára hívja fel a figyelmet. 

Szintén a historiográfia problémáit tematizálja a későbbiekben a szöveg a Suetoniust 

olvasó Gyulai kapcsán: „Csodálatos, a zsarnokok és hízelgők kiemelkednek a történész sötét 

lapjairól, mint roskadt sírkövekből éjfélkor a holtak üres alakjai. Csodálatos, azon kevés 

vonásoktól, melyeket Klió a feledéstől megmentett, egész jellemek nyernek színt, életet, 

kinyomatot. Csodálatos, a krónika holt anyagai életműves erőkkel szövetkeznek, a kiszáradt 

adatok testet öltenek, s a nyomtatott könyv minden sorai — mint mesék országában a fák és 

kövek - nyilatkozni kezdenek. /.../ A múlt idők följegyzett viszonyait - mint egy kiásott 

csonka szobrot a művész keze - kiegészíti az élénk képzelődés. Csodálatos, kegyencünk előtt 

áll a Caesarok korszakának sötét szelleme, több arccal, mint a kelet-indiai bálványoké. 

Csodálatos, e látvány arcai oly udvariak vonalaiból vannak összeállítva, kiket Sveton és a 

világvélemény megbélyegzett."436 A szövegrész értelmében a történetíró, amennyiben a 

puszta a tények elősorolása mellett kíván maradni, vagyis próbálja megőrizni krónikási 

objektivitását, annyiban műve nem lesz több, mint „holt anyag", figurái „üres alakokká" 

válnak, az előadott történet pedig élet, szín, érdekesség és jelentőség nélküli marad. A 

jelentést és jelentőséget a historiográfia adatai viszont csak határozott perspektíva és 

(erkölcsi) ítélet - a világvélemény - , illetve külső, esetleges, intuíciószerű megformálás -

434 Kemény, im., I. 112. 
435 Az életéből elmesélt két esemény közül a Genga szerint „krónikába illő" a Szent Bertalan éjszakáján 
meggyilkolt Coligny admirális kirablása, míg a lehetséges ballada-témaként értékelt egy rosszul végződő 
szerelmi kaland, amelyben a súgó a „másodhegedűs" meglehetősen nevetséges szerepét játszotta, /vö. Kemény, 
im, I. 114-115./ 
436 Kemény, im, I. 159. 

200 



hiszen erre vonatkozik a torzót kiegészítő művész kezére tett utalás - által nyerhetnek. Ez 

esetben azonban a történetírás már lemondott eredeti céljáról, az elmúlt korok hiteles 

ábrázolásáról, és semmiben nem különbözik a „mesék" világától, ahol a holt anyag is életre 

kelhet. Arcot adni a múltnak tehát, egyben a múlt világának felszámolását, vagy legalábbis a 

tudomány igényeivel szemben, annak a mítoszok alakjába öltöztetését, szimbolikus jelentéssel 

való felruházását jelenti, amelynek vonásai ezután már tetszőlegesen elláthatók ezernyi 

jelentéssel az „élénk képzelődés" nyomán. A krónika műfaja tehát Gyulai Pál gondolatmenete 

értelmében már előfeltevéseiben hordozza önnön képtelenségét. 

Mintha ennek az objektivitás-illúziónak a forma általi leleplezéséről lenne szó az első 

drámai szakaszt bevezető epikus rész esetében is, hiszen a krónikás egyszerűségű mondatot 

rögtön nyomon követi egy látszólag azt pontosító, árnyaló, bonyolult felépítésű körmondat. A 

szövegrész nem pusztán a két mondat közötti kiáltó szerkezeti differencia, lexikai eltérések -

az első mondat egyszerű szóhasználatával szemben a második kifejezetten irodalmias stílusú 

- által töri meg az olvasás ritmusát, hanem az igeidők megváltoztatásával is magára irányítja a 

figyelmet. 

Az előbbi, múlt idejű kijelentést követő jelen idejű körmondat funkciója többféle 

módon is értelmezhető. Egyrészt, mintha - az előbb említett módon - a hitelesnek gondolt 

krónika forma fikció általi kitölthetőségének lehetőségére, sőt - a Suetoniust olvasó Gyulai 

fent citált gondolatmenete értelmében - szükségességére hívná fel a figyelmet, gyanakvást 

ébresztve annak tartalmi megbízhatósága tekintetében. Míg ugyanis: „A naptár 1591-et 

számlált." - mondat valóban rendelkezik egyfajta tényszerűséggel, s referenciális volta 

könnyen igazolható (a kronologikus, naptári idő mindenkori jelenig tartó szabályos 

sorozatának volt olyan pontja, amelyre igaz a kijelentés), addig az abban megjelenített időnek 

a második mondattal történő deskriptív feltöltése a legjobb esetben is csak valószínűséggel, 

hihetőséggel bír. E tekintetben különösen fontos az idősík megváltoztatása, hiszen a múltban 
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játszódó történet elbeszélői szólamába oda nem illő jelen idejű formát vezet be, ez az igeidő 

pedig sem a múlt „hiteles" ábrázolásának - a krónikának sem az epikában megszokott, 

hagyományos elbeszélői pozíciónak nem felel meg. A regény fikciójával szemben, ez a 

valóságillúzió megtörésében, az olvasóhoz intézett kiszólásokban, vagyis általában a mű 

műalkotás voltát hangsúlyozó részekben alkalmazott forma 437 A két mondat tehát tartalmi 

egymásra épülése, illetve grammatikai és stiláris diskrepanciája által mintha a történelem 

alakíthatóságára, a perspektíva interpretációt torzító hatására hívná fel a figyelmet. 

A már elbizonytalanított értelmű szöveget a következő két mondat tovább bonyolítja, 

ezekben ugyanis a kétféle mondattípus és a történethez/történelemhez való kétféle viszony 

egymásba játszása megy végbe. Az egyszerű: „Május van." - predikátum, az előbbiek 

értelmében a referenciális időt és a regény fikciójának idejét mossa össze - hiszen 

stílusregiszterében az első, időindexét tekintve a második mondathoz hasonlít -, érzékeltetve 

ezzel a kettő közötti különbséget - vagyis a valós, történeti élmény visszahozhatatlanságát, 

illetve az ennek ábrázolásában tetten érhető fikciós jelleget, a jelen idejű imaginációt 

valamint összevegyítésük egyszerűségét, a hamis nézőpont kialakításának könnyedségét. 

E mondat - továbbmenve - azért is fontosnak tartható, mivel a drámai részek szerzői 

instrukcióira emlékeztető stiláris jellegével és grammatikai formájával összekapcsolja az 

eddig bevezetett kétféle történelemábrázolási módot - az egyszerűség kedvéért: a „krónikát" 

és a „regényt" - a hamarosan ezekhez csatlakozó drámai formával, újabb lehetséges 

perspektívából láttatva az eddig is meglehetősen elbonyolított képet. 

Az idézett szakasz lezárása: „Szászsebes, melynek vidékére vezetem olvasóimat, a 

nemzeti fejedelmek alatt szerepet játszott." - egyetlen mondaton belül mutatja fel a múlt és 

437 A regényben számos ilyen jellegű, az olvasóhoz intézett kiszólás található: "Sajnálom, hogy e regény terve 
csak a mutatványok készületeire és a színköri függöny felvonataiáig engedi olvasóimat elvezetni." /Kemény, im., 
I. 110./ ; „E szakasz a fejedelmi udvar egyik melléképületébe vezeti az olvasót." /Kemény, im., I. 162./ ; 
Guzman szobájának leírásakor pedig kiemeli az elbeszélői/olvasói nézőpont és a regény szereplőinek nézőpontja 
közötti különbséget: „Míg a vizsgálódás végrehajtaték, nézzünk körül. 
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jelen idejű forma funkcionális különbségét. A jelen idejű alakhoz az előbbiek értelemében -

és a szóban forgó mondatrész alapján is - a valóságillúzió peremén állás, az abból való 

kilépés (ilyenek az olvasóhoz intézett elbeszélői kiszólások), vagy éppen az abba való 

bevezetés funkciója járul (ennek jó példája a regény - Kristóf vajda gyászszertartását 

megjelenítő - bevezető része, ahol stilárisan meglehetősen egységes, puszta tényközlésre 

szorítkozó szövegen belül történik meg a jelen időről múltra való átváltás, mintegy az olvasó 

bevezetéseként a fikció világába) hiszen folyamatosan tudatosítja annak nem „valós" 

nézőpontját. Ez az „elidegenítő" funkció azonban természetesen csak az epikus részek 

esetében működik, hiszen a drámára történő műnemváltás után éppen - az e nemnek, illetve az 

ehhez tartozó ábrázolásmódnak megfelelő, per defmitionem hozzá tartozó forma lévén - ez 

lesz az illúzió hordozója, amely mintegy „közvetlen" betekintést enged az olvasónak/nézőnek 

a múlt világába. A múlt idejű, második tagmondattal pedig - mivel e forma a 

történelemábrázolás „tudományos" és „regényes" módjának is sajátja -, a szöveg 

végeérhetetlen oszcillációba kezd a referencialitás, a hitelesség imitációja és fikciós jelleg 

hangsúlyozása között, puszta grammatikai formája által teremtve ironikus viszonyt mindkét 

szövegtípussal. 

Az előbbiek fényében kijelenthető, hogy a Gyulai Pál narrációja nemhogy nem kíván 

tárgyát illetően egységes perspektívát kialakítani, sőt, mintha a szöveg tétje - a történelemhez 

való viszony különböző fajtáinak elősorolásával és vegyítésével - kimondottan az volna, hogy 

kérdésessé tegye nemcsak a múlt „hiteles" ábrázolásának, de általában véve annak 

megismerhetőségének lehetőségét is. A múlt feltárhatóságának ilyen módon történő 

elbizonytalanítása nem annak művészi jellegű megjelenítéseit illeti csupán, sőt, mintha 

ezeknek a "tudományos", „objektív" ábrázolásmódokkal való ekvivalenciáját sugallná. A 

továbbiakban ezért érdemes szemügyre venni a regény néhány olyan részletét, amelyek a múlt 

Ha a keskeny, de elég hosszú fenyőasztal közepén egy faggyúgyetyánál több égne, akkor Guzman 
vendégei is oly pontos szemlét tarthatnának magukon, mint aminőt mi - kik nem szorulunk a háziúr világítására, 
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kimondottan irodalmias jellegű ábrázolásaiban mutatják fel a történelemhez való lehetséges 

viszonyulási módok variabilitásának problematikáját. 

II. A leírások 

1. A narrátor perspektívája 

Ebben a tekintetben a Gyulai Pál különösen érdekes helyeinek mutatkoznak a regény leíró 

szakaszai. Maga a deskripció a klasszikus történelmi regény műfajában a szöveg kitüntetett 

fontosságú komponense, hiszen igen nagy szerepet játszik a művek valóságillúziójának 

kialakításában. Ellentétben a kortársi témák irodalmi feldolgozásaival ugyanis, e műfajban az 

elbeszélőt és olvasót a műben ábrázolt világtól elválasztó - az esetek nagyobb részében 

jelentős - időbeli distancia elengedhetetlenné teszi annak részletező ábrázolását. A XIX. 

századi történelmi regények szerzői ezért - a korabeli kritika által gyakran kárhoztatott 

módon - sokszor hosszadalmas és miniciózus pontosságú leírásokkal éltek munkáikban, s 

ezekben mindig fontos szempontnak mutatkozik a jelenhez képest való idegenség 

érzékeltetése, a leírt tárgy történeti jellegének szinte tudományos igényű felmutatása, legyen 

szó akár a ruházatról, akár interieurről, akár architektúráról, vagy éppen a természeti 

környezetről. 

A térleírások szinte minden - a korban - lehetséges módozata megjelenik a Gyulai Pál 

szövegében, nagyon bonyolult, sokszorosan összetett képét nyújtva a regény cselekményének 

keretéül szolgáló világnak. A Harmadik rész elejének városábrázolása a korabeli történelmi 

regény talán leginkább szokványos leírási módszeréhez alkalmazkodik, amennyiben 

hogy lássunk - fogunk rajtuk tartani." - Kemény, im, I. 193. 



Szászsebes elővárosát a múlt és jelenbeli térszerkezeteket szembesítő, az idegenséget 

felmutató, ám azt az ismert elemek felől átélhetővé tevő deskripcióval jeleníti meg. 

„Az előváros azon részébe értek, hol most a piac van. 

Éppen e táj - hova később VI. Károly, hogy a vár nyugati és északi oldala szabadon 

álljon, s töltésekkel vétethessék körül, az egész megcsökkent népességet átköltözteté - volt a 

nemzeti fejedelmek korában leggyérebben beépítve. 

A Szent György-kapuhoz tehát, mely a mostani fő hídtól jobb kézre, a Kapisztrán-

kápolna mellett fekvék, sokszor lehetett eljutni minden találkozás nélkül az udvaroncokkal s 

iíjú lovagokkal, kik rendszerint a fejedelmi palotához közelebb eső Miklós tért választották a 

semmit-nem-tevés óráiban gyűlhelyükül." 

Az ilyen jellegű, a mát és a múltat szembesítő, rekonstukciós karakterű deskripció 

azonban a Gyulai Pálban csak az egyik, s nem is kiemelt jelentőségű módszere a tér 

megjelenítésének, nem több, mint egy lehetséges perspektíva, amelyből a mű cselekményének 

környezete szemlélhető, s mint ilyen, gyakorta helyettesítődik más, a történeti hitelesség 

imitációjára nem törekvő, a történelmi regény műfajától némiképp idegennek tetsző 

leírásokkal. Természetesen nem lehet azt állítani, hogy a tér szemléletének a korabeli 

történelmi regényekben csak a fent említett egyetlen módszere létezne. Hiszen például Jósika 

Miklós Abafijában - amelynek egyik leggyakrabban tematizált problémája éppen a tárgyi 

környezet, s ezen belül is elsősorban az architektúra hiteles és életszerű művészi 

ábrázolásának lehetősége - az ilyen jellegű leírások mellett helyet kaphat a Fürdő című 

fejezet Zalán futása reminiszcenciákkal átszőtt szcenikája, amely az eposzokban megszokott, 

a regény egészéhez képest irodalmiasan stilizált, irreális tájba helyezi a történést. 

Mindazonáltal Kemény művében a különböző perspektívák és (irodalmi)kódok folyamatos 

játéka olyannyira hangsúlyozott, hogy az, kortársai műveitől eltérően, erőteljesebben hívja fel 

438 Kemény, im, I. 386-387. 
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a figyelmet a fizikai világ megjelenítése esetében alkalmazható szemléletmódok 

viszonylagosságára. 

A leírás referencialitásával, illetve történeti értelemben vett hitelességével folytatott 

játék legérdekesebb példája Sebeshely ábrázolása a regény Első részének 3. szakasza élén. A 

szövegrészlet különlegességét az adja, hogy benne a narrátor sem a táj történeti 

rekonstrukciójára - vagyis a természeti és emberi környezet XVI. század végi állapotának 

helyreállítására - nem tesz kísérletet, sem a saját és olvasói jelen idejű perspektívájából 

szemlélve nem ad hitelesnek tekinthető leírást, s ez radikálisan ellentmond a korban 

szokványos szövegkonstrukciós eljárásoknak. 

A deskriptív szakasz elején megadott perspektíva ugyan múlt idejű, ám nem a 

történeti, hanem a személyes múltban gyökerező: „Gyermekkoromban voltam egyszer 

Sebeshelyt."439 Szubjektív élmény jelenti tehát az itt következő leírás alapját, amely egyúttal 

az eddig használt időbeli pozíciók - a regény keletkezésének kontemporális horizontja és a 

XVI. század történeti perspektívája - közé egy harmadikat vezet be. Az idősíkváltás pedig 

együtt jár egy újabb elbeszélő személy, narrátori attitűd, módusz megjelenésével is. A tájleírás 

szerzője ugyanis nem azonosítható sem a hiteles rekonstrukciót végző „történésszel", sem a 

történetet irodalmiasan átformáló „íróval". Alapvető jellemzője ugyanis a hangsúlyozott 

„megbízhatatlanság": „Visszaemlékezéseimben csak halvány, elmosódott, álomszerű képe él 

e tájnak. Úgy rémlik, Péterfalvánál vált hegyi természetet, sőt tán kétszáz évvel ezelőtt 

erdőpártából mosolygott ki, mint gyér lombok közül egy madárfészek."440 A bizonytalanság, 

feltételesség hangsúlyozásával bevezetett deskriptiohan a táj álomszerűen jelenik meg, egy 

olyan személy - vagy inkább alteregó - érzékelésén átszűrve, aki nem vállalja a felelősséget a 

leírtakért. A vidék ábrázolása ugyanis a gyermeki nézőpont imitációjával történik: 

„Nemsokára találkoztam Sebessel, a gyors havasi patakkal. Szökdellt és csevegett, mint 

439 Kemény, im, I. 141. 
440 uo. 
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játszótársaim..."441. A patak ilyen módon történő perszonifíkáeiója - a név elől a határozott 

névelő elhagyása, a cselekvés ágensének a gyermek világának fontos szereplőivel 

(játszótársak) való azonosítása - nem egyeztethető össze a regény elbeszélői szólamával. A 

leírtak hitelességét illető felelősség elhárítása pedig megtöbbszörözötten van jelen a 

szövegben, hiszen maga a múlt idejű alak ebben az esetben a tapasztalat és az érzékelő 

személy, a narrátorhoz képesti előidejűségét, a vele való nem-azonosságát fejezi ki, akinek 

kijelentéseit maga az elbeszélő is csak feltételesen tartja igaznak. Minden bizonnyal erre 

utalnak ugyanis a leírásba szőtt, azt elbizonytalanító jelzők - „halvány", „elmosódott" -

módosító kifejezések - „úgy rémlik", „tán" -, s az, hogy a bizonyosság csak az egzisztenciális 

tényhez („voltam egyszer"), de semmiképpen nem az ehhez kapcsolható tapasztalatokhoz 

fűződik. 

A perspektíva további hiteltelenítése megy végbe az egykori élmény körülményeinek 

megadásával: „Annyit utaztunk még, mennyi elég a bölcsődal rímeire és egy gyermek-

szenderre...", illetve a tapasztaló személy önállótlanságának hangsúlyozásával, hiszen annak 

álma fölött „anyagondok őrködnek"442. Maga Sebeshely leírása pedig az álomból ébredés 

meglehetősen bizonytalan, határpozíciójából történik.443 Ilyen módon egyrészt az átélt 

élmények helyszínének a tér egészével való metonimikus kapcsolatait számolja fel az 

elbeszélő, hiszen nem ismertnek tételezi, s így rekonstruálhatatlanként vezeti be Sebeshely 

összefüggését a világ egészével, másrészt a regény egyéb részeitől eltérő ontológiai, illetve 

episztemológiai státuszt tulajdonít a deskripció alapját képező tapasztalatnak, vagyis a tudatos 

szemlélet helyett egy abba nehezen transzformálható állapot - az álomból ébredő, vagy még 

félálomban lévő gyermek - élményeinek megjelenítését adja. 

A falu konkrét leírását bevezető, a perspektívát megjelölő rész ugyan még azzal 

kecsegtet, hogy a történelmi regényeknél megszokott referenciális tájábrázolásra kerül sor: 
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„Talán nem csalódom, ha állítanám, hogy azon kicsiny kőháznak, hova megszállánk, tornáca 

a legjobb nézőpontot nyújtja a tájék jellemének rajzára."444 Ám e látszólag térbeli 

nézőpontról445 hamarosan kiderül, hogy valójában nem egyéb, mint egy már elveszettnek 

tekinthető szellemi beállítódás világértelmezésének, világképének megjelenítője. Hiszen a 

közelmúlt valóságának látszólag referenciális igényű bemutatása már a negyedik mondatban 

elmozdul a tájat értelmező, a jelenkori narrátorral semmiképpen nem azonosítható szubjektum 

perspektívájának ezen keresztül történő analízise irányába. A még puszta látványként leírt 

erdő, a negyedik mondatban megszemélyesítés és egy hasonlat által a szemlélő nézőpontjának 

torzító, értelmező hatása alá kerül: „Ennek keblében, mint a beteg szív kamráiban, egy éles 

dobogás - fűrészmalmok zúgtak."446 A következőkben pedig a deskripció lassan, ám teljes 

egyértelműséggel átcsúszik az egykori személyes perspektíva rekonstrukciójába. Hiszen a: 

„Valahol, talán a szirttetőn, várrom állott."447 - mondatot követő szövegrész tárgya már 

nyilvánvalóan nem Sebeshely vidékének, jóval inkább az azt közvetítő tudat tartalmainak, 

asszociációs bázisának bemutatása. A bizonytalan nézőponttal ugyanis egyből 

összekapcsolódik - mintegy annak értelmező háttereként - egy irodalomtörténeti 

érdekeltséggel is bíró jelenségcsoport, a bizonyos tekintetben a történelmi regények 

előfutárának tekinthető, ám a seotti regénymodell hódítása nyomán elavulttá váló, a jelen 

perspektívájából nevetségesnek tűnő heroikus- és lovagregények szöveghagyománya: „Ez a 

borongó kőhalom most csak oly borongó körrajzokkal kínálkozik emlékeimnek, mint Amadis 

története, Brend vitéz árnyéka, Dugonics Etelkájának kecses termete, Kartigam siráma vagy 

443 „Midőn fölébredtem, Sebeshelyt valék." - uo. 
444 UO. 
445 A település leírása még valóban a szokványos módon indul, a térszerkezet bemutatásával, a tereptárgyak 
katalógusával, ám néhány mondat után már átcsap „világnézeti" perspektívába: „Előttem volt néhány igénytelen 
lak, alattam a Sebes, túl rajta a falu többi része. A házcsoportot szőlőhegyek szegélyezték, gyümölcskert-
foglalvánnyal. Fölöttük erdő terjesztő szét zöld karjait." 
446 Kemény, im, I. 142. 
447 UO. 
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ifjúkori álmom az örök szerelemről, melyet rég meghazudtolt a tapasztalás, és kinevetett az 

élet."448 

A gyermeki nézőpont, a bizonytalan személyes élmény perspektívája tehát, az 

egyértelmű analógia révén egy, a klasszikus történelmi regény szövegkonstrukciós 

eljárásaival, a referencialitás, hitelesség igényével összeegyeztethetetlen poétikai modellt 

képviselő szöveghagyomány képzetével csúszik egybe. Ez utóbbi pedig a saját mű, illetve 

annak műfaja - a történelmi regény - kapcsán felvethető ábrázolástechnikai, poétikai 

problémákkal, illetve lehetőségekkel való számvetéssé alakítja a táj leírást. A heroikus- és 

lovagregényekkel asszociálódó világnézet és szövegkonstrukciós eljárások ugyanis csak 

időbeli távolságuk, „divatjamúltságuk" okán értelmeződnek már nem alkalmazható 

modellként, ami azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az azokat leváltó, a jelenben 

felvállalhatónak ítélt nézetek, illetve a regény választott tárgyának kontemporálisan lehetséges 

feldolgozási módja - a Scott által kidolgozott modell - egyéb tekintetben is felülmúlná 

azokat. Legalábbis erre látszik utalni a szakaszt lezáró elégikus hangvételű gondolatfutam: 

„Kár egyébiránt, hogy az évek eltörlik a szív kultuszát, és a hideg észnek csak egy álma van, s 

az is sivár, mert alaktalan tárgyról, élvezhetetlen gyönyörről regél, a temetkezés utáni 

dicsőségről! S pedig oly bajos ábrándok nélkül élni!!"449 A perspektíva, noha mint tarthatatlan 

jelenik meg a regény szövegében, azonban nem fosztatik meg minden értékétől, s nagyon is 

alkalmas arra, hogy kételyeket ébresszen a jelen világnézete, s az ennek megfelelő 

történelemtudat, valamint poétikai szabályok feltétlen érvényessége tekintetében. 

Noha a leírást az azt lezáró utolsó mondat felesleges digressionak minősíti - „De 

ezek a kitérések nem ide tartoznak." - , s ezzel mintegy érvényteleníti annak egészét, ám az 

ábrázolás a továbbiakban mégsem cseréltetik le egy másfajta, a történelmi regény műfaji 

normáinak inkább megfelelővel. így tehát, ez a közvetítő tudat tekintetében bizonytalannak, a 

209 



vele asszociálódó irodalmi kódok szempontjából avíttnak tartható deskripció vezeti be az 

olvasót a regény egyik legfontosabb, s legkalandosabb cselekményszálába, Senno és Eleonóra 

szerelmi történetébe. 

Az eddig elmondottak értelmében úgy tűnik, mintha a Gyulai Pál ezen szöveghelye a 

világ és történelem többféle, feltétlen bizonyossággal nem hierarchizálható, jóval inkább 

egyenrangúnak tekinthető perspektívákból való szemlélhetőségét illetve ábrázolhatóságát 

sugallná. Ebben az esetben azonban nem egészen arról van szó, mint a fentebb elemzett, 

„regényszerű", „drámai", illetve „krónikás" nézőpontok tekintetében, hiszen míg azok egy 

kontemporálisan létező és elfogadott horizonton képezik a valóság megjelenítésének 

különböző funkciókkal felruházott formáit, addig itt a tudatformák és az ezeknek megfelelő 

poétikai (vagy akár tudományos) modellek történeti viszonylagossága vitetik színre. Ha azok 

esetében az ábrázolási módok igazságértékéhez való ironikus viszonyról lehet beszélni, itt e 

viszony történetivé transzformálásáról van szó. Mintha a narrátor a történelemről való beszéd 

történeti folyamatába lépne be - Jan Assmann kifejezésével a hüpoléptikus horizontba450 -, e 

belépés tudatosságának hangsúlyozásával, vagyis a saját pozíció történeti relativitásának 

felmutatásával. 

Ugyancsak a hüpoléptikus viszony szövegbeli tematizációjaként értelmezhető 

Fehérvár és Vine környékének leírása. Ebben az esetben a táj valóban a maga 

történetiségében kerül bemutatásra, hiszen az elbeszélő szinte katalógust készít a vidék 

arculatát alakító históriai nyomokról, a római kortól („Traian útja") a közelmúltig (Kazinczy 

kőbe, vagy fába fölvésett neve). E szakasz látszólag a leginkább a történeti hitelesség 

igényével készült leírás a regény hasonló jellegű szöveghelyei közül, hiszen temporalizálja a 

450 Jan Assmann A kulturális emlékezet (írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban) 
/Atlantisz, Bp., 1999./ című művében, a hüpolépsziszt, mint az igazsághoz való közelítés folyamatát határozza 
meg - tehát hasonlóan a német romantikus filozófia irónia fogalmához - , amely pontosan annak tudatosítását 
feltételezi, hogy a történelemről szóló diskurzusba való belépés, egyúttal egy saját történetiséggel rendelkező 
folyamathoz való csatlakozást is jelent. A hozzászólás tehát mindig a megelőzöttség figyelembe vételével kell, 
hogy történjen, s ezért szükségszerűen nem pusztán magával a konkrét történeti tárggyal, de az azt már korábban 
megjelenítő szövegekkel kapcsolatban is meg kell határoznia saját pozícióját, /vö. Jan Assmann, im, 275-281./ 
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térélményt, históriai magyarázattal látja el a regény megírásának jelenében tapasztalható 
s 

térelemeket, visszavezeti azokat eredetükre, s alakulásában láttatva a vidéket, mintegy 

cselekményesíti a deskripciót. 

Maga a táj és a tárgyi világ történetiségének efféle bemutatása még nem különbözne a 

XIX. század eleji történelmi regények szokványos eljárásától, hiszen - mint ahogy az már 

szóba került - ezek „egykor és most" típusú szembeállításokon keresztült történő ábrázolása 

gyakori eleme a műfaj korai példányainak451. E látszólag a műfajhoz illő, a komoly bemutatás 

igényével született leírást azonban a szerző vissza is rántja a hangsúlyozott fikciós jelleg, a 

felderíthetetlenség, a kódok alapján való működés közegébe. A leírás kezdetén, amely, mint 

azt az elbeszélő közli „regényes és emlékdús vidékre vezet minket"452, a tájat nehezen 

megfejthetőnek, „titoktelinek" állítja. A megfejthetetlenség oka - e szakaszban tett állítása 

szerint - a történelem emlékeinek átderengése, a jelenben megtapasztalható térélményen 

keresztül való áttetszése. A mindenkori jelen ugyanis a tájban a múlt még ott maradt 

rekvizitumai fölé rétegződik, azokat folyamatosan roncsolva, öntudatlanul is azokon élve és 

élősködve. Ennek a többszörösen is szétesett és újraalkotott struktúrának, palimpszesztként -

Kemény kifejezésével: azbeszt tekercsként - viselkedő tájnak a rétegeit hozza felszínre a 

leírás. Azonban tévedés volna azt hinni, hogy ebben valamiféle rögzíthető igazság, objektív 

megállapítás elérésének intenciója vezérelné. Hiszen a szöveg elbeszélője, miután a tájban 

felfedezhető történeti „nyomok" feltárásának fonalán leírását elvezette a közelmúltig, vagyis 

451 Az időbeli változást a tér és a tárgyi világ rekvizitumain keresztül bemutató leíró szegmentumok tekintetében 
talán elég néhány jelentős és jellemző példát idézni. Ide tartozik a korszak talán legismertebb és legkedveltebb 
történelmi regényének, az Ivanhoe-nak kezdő mondatai, amelyek az egykori és a kortárs Anglia természeti 
környezetét állítják szembe egymással. Ugyancsak Scott-tól származó jellemző példája ennek az eljárásnak, a 
Midlothian szíve című regény azon jegyzete, amely az Edinborough-i régi börtön kapujának zárókövének 
történetét meséli el a regény cselekményének idejétől kezdve, a mű megírásának jelenéig. Victor Hugo A párizsi 
Notre-Dame-jában, vagy Bulwer Pompeii utolsó napjai című művében már-már a cselekmény elbeszélésével 
egyenrangú szerepet kap a tárgyi világ (elsősorban az architektúra) különböző időpillanatokhoz tartozó 
állapotainak szembesítő leírása. 

Hasonló jelenségek a korszak hazai történelmi regényeinek szinte mindegyikében megfigyelhetőek. 
Elég csak Jósika Abafijának Alvincet és Kolozsvárt bemutató szakaszaira, vagy Eötvös Magyarország 1514-ben 
című munkájában a királyi palota, a regény cselekményéhez képest kontemporális leírásának, anaforikus és 
kataforikus deskripciójával való szembesítésére gondolni. 
452 Kemény, im., 1.317. 
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tökéletesen befejezte annak rekonstrukcióját, mintegy leválasztva azt regénye szövegéről, 

másféle, a történeti hitelességet nem implikáló műfaji kódhoz - az eposzhoz - tartozó 

zárványként állítja az olvasó elé, visszataszítva enigmatikus státuszába. 

„Kazinczy fölvéste nevét valamelyik kőre vagy fára. 

Kis epigramm ez, egy kedélyes olvasótól a nagy eposz utolsó lapjára rajzónnal írva! 

De hagyjuk el a tájékot, s keressük föl a regényt.. ,"453 

A táj történeti rekonstrukciója ennek értelmében tehát nem lehet „objektív", hiszen 

számos műfaji kód alapján végrehajtható, s ezek mindegyike különböző eredményekhez 

vezethet, mint ahogy a történelemről folytatott diskurzushoz való hozzászólás - hüpolépszisz 

- is sokféle módon történhet. Figyelemre méltó, hogy a szöveg nem pusztán az ábrázolás, 

megjelenítés esetében állítja a lehetőségek pluralitását, de a befogadói értelmezést is 

felszabadítja. Erre utal minden esetre Kazinczynak, mint „kedélyes olvasónak" az említése. 

Az epigramma bevésése áz eposzként aposztrofált tájba ugyanis nem jogosulatlan cselekedet, 

hanem egy lehetséges értelmezés és világnézet kinyomata, amely a későbbiekben szintén 

részévé válik a „szövegnek". Kazinczy mint „kreatív befogadó" olvassa a táj szövegét, 

átértelmezi és új szöveget alkot belőle, ahogy teszi ezt a regény narrátora - ezt mutatja 

legalábbis az eposz és epigramma, mint a palimpszeszt alsóbb rétegeinek említése után a 

regényhez való továbblépésre való felszólítás - és tenniük kell olvasóinak is. A szövegrész 

egyértelműen tudatosítja a hüpoléptikus horizont létét és működését, mégpedig olyan módon, 

hogy felmutatja az átértelmezések és továbbírások viszonylagosságát, korhoz és kódhoz kötött 

voltát. 

453 Kemény, im., 1.319. 
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2. A szereplők perspektívája 

A múlt fizikai valóságának referenciális/rekonstruktív ábrázolása nem csupán az elbeszélői 

szólam „kilengései" miatt nem érvényesülhet a történelmi regényekben megszokott módon a 

Gyulai Pálban., hiszen a tér megjelenítése sok esetben - elbeszélt tudat, függőbeszéd, vagy 

akár (belső)monológ formájában - a szereplők perspektívájából történik. Ez természetesen 

önmagában még nem vonná maga után szükségszerűen a regényben közvetített térélmény 

multiplikációját, amennyiben pusztán a „látószögek" váltogatásáról lenne szó, s ez nem járna 

együtt az interpretációk differenciálódásával. Kemény regényében azonban a szereplői 

perspektívák bevonásával a múlt tárgyi/természeti világának olyannyira erőteljes 

(át)értelmezései jelennek meg, amelyek a tér ábrázolásának a narrátorétól szinte független, 

azzal egyenértékű modelljeit képesek létrehívni454. 

A szöveg elbeszélőjéhez hasonlóan a mű szereplői is hajlamosak környezetükkel 

kapcsolatos tapasztalataik megfogalmazásakor irodalmi kódok alkalmazására. Az ilyen 

jellegű, műfaji minták nyomán létrejövő térábrázolások közül talán a legfurcsább a Fogarasra 

készülő Cecil ábrándozása a számára ismeretlen vidékről. E „tájleírás" érdekessége pontosan 

az, hogy tárgya a regény tulajdonképpeni terrénumán kívül esik - hiszen a szöveg 

„valójában" nem vezeti el Fogarasra az olvasót -, vagyis az elbeszélő számára elérhetetlen 

területen mozog. Ennek ellenére a színésznő által adott deskripció, a narrátor szólamának 

egyes térábrázolásaira módfelett emlékeztető struktúrát mutat, hiszen az ismeretlen vidék 

azokhoz hasonlóan, különnemű elemek - értelmezési minták - vegyülékeként jelenik meg. 

Tapasztalat és vágy keveredik benne az ismert - és divatos! - műfaji kódokkal: „Minden kies 

rajz, melyet mondákból, utazási tapasztalataiból és pásztori regényekből, mik akkor divatban 
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valának, ismert, anyagul szolgált az ismeretlen vidék, és mint hinni lcezdé, a csak falun virító 

osztatlan szerelem élveinek összeállítására.."455 

A következő leírásban valóban összevegyülnek - nehezen szétválasztható módon - a 

tapasztalati megalapozottságú (vagy legalábbis valószínűségen alapuló) feltevések az 

egyértelműen irreális, mesés elemekkel. Ráadásul ebben az esetben - a történet egy olyan 

részére terjeszkedve ki, amely ezen kívül csak visszautalás formájában jelenik meg456 - Cecil 

teljes, a jövőben megvalósulandó narratívát alakít ki Báthory Boldizsárral közös életéről, s 

ezzel mintegy átveszi az elbeszélő szerepét, egy lehetséges „pásztorregényt" helyezve el a 

regény szövegén belül. Ez ugyan sejthetően nem valósul meg, azonban biztos tudással erre 

nézvést nem rendelkezik az olvasó, hiszen Cecil „lehetséges" elbeszélését - és az ebbe foglalt 

tájleírást - a műben nem váltja le semmiféle másik. Ami ismerhető, az a színésznő 

elindulásának körülményei, illetve Báthory Boldizsár halála utáni zárdába vonulása, a közte 

lévő intervallum azonban fehér folt marad az Gyulai Pál szövegében, amit csak Cecil 

bizonytalan elbeszélése tölt ki. 

Itt is hasonló tehát a helyzet, mint Sebeshely leírásának esetében, hiszen annak 

ellenére, hogy a szövegrész maga hívja fel a figyelmet torzított, kódok alapján működő és 

szubjektív nézőpontból eredő voltára, mégis vetélytárs - vagyis olyan rész, amely leválthatná 

a benne foglaltakat - híján uralja az adott történetszakaszt. Ezen túlmenően figyelmet érdemel 

azonban a deskripció jövőre irányuló jellege, hiszen ezzel Cecil az elbeszélői szólamban nem 

képviselhető perspektívát von be a mű világába, ami által egyrészt „narrátori" szerepének 

függetlensége hangsúlyozódik, másrészt viszont kételyeket ébreszt a tárgyi és környezeti 

világot, a múlt a jelen számára is közvetlenül és problémamentesen hozzáférhető 

rekvizitumainak - amolyan valóságkonzerveknek - tekintő szemlélet érvényességével 

454 Az elbeszélés „látószögeinek" váltakoztatását Szegedy-Maszák Mihály is elsődleges jelentőségű kompozíciós 
elvnek látja, s ennek megfelelően részletesen tárgyalja monográfiájának a Gyulai Pállal foglalkozó fejezetében, 
/vö. Szegedy-Maszák Mihály, im, 1989, 106-119./ 
455 Kemény, im, II. 104. 
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kapcsolatban. E leírás ugyanis azzal, hogy mind tárgya, mind perspektívája tekintetében 

hozzáférhetetlennek mutatkozik az elbeszélői szólam számára, mintha azt kívánná 

érzékeltetni, hogy noha az egykori fizikai valóság bizonyos elemei a jelen világának is részét 

képezik, ebből még nem következik szükségszerűen a hajdani térképzet, térélmény 

rekonstruálhatósága is. Ez , akárcsak a jelenben számos, nehezen felfedhető komponensből 

álló rendszer. 

Az előbbiekhez hasonlóan a tér érzékelésének és értelmezésének történeti relativitását 

és szubjektív meghatározottságát demonstrálja Boros Jancsi részletesen leírt útja a muderrisek 

rejtekhelyére és onnan vissza Szászsebesre. A Komjáti kastély vidékének látszólag kontinuus 

tértartománya ugyanis valójában többszöri perspektívaváltással, a hozzá fűződő 

interpretációk meglehetősen különnemű töredékeinek összeillesztése által ábrázoltatik a 

szövegben. 

A kocsek útjának kezdetén ugyanis még nem az ő, hanem az elbeszélő szemszögéből 

kerül leírásra a táj: „...ez a hegyi út, majd kitágulván, majd pedig karcsú és kődaraboktól 

megszakított ösvénnyé szorulva, több regényes képleteket tár föl, mint amennyinek élvezetére 

kedve vagy fogékonysága van lovasunknak, ki valami népdal egyszerű lejtéseit fütyörészi, s 

kit mi érette s a tájékért nyomról-nyomra fogunk kísérni ."457 Az út első szakaszának 

bemutatása ilyenformán nem Boros Jancsi élményeit közvetíti, hiszen ő nem is figyel 

környezetére, s magának a tér ezen részeinek megjelenítése igazából csak visszautalásként -

vagyis miután Jancsi már maga mögött hagyta a vidéknek e részét - olvasható a szövegben.458 

A stílusát és szemléletmódját tekintve egyértelműen a szerzői szólamhoz tartozó deskripció, a 

hős számára a következőkben feltáruló táj „hangulati" komplementere, s az út időbeli 

456 Cecil életének ezen szakaszára csak a regény legutolsó mondata utal vissza, /vö. Kemény, im, II. 326./ 
457 Kemény, im, I. 488. 
458 „A táj, melyen eddig haladott, pázsitos lankán, bozóttal takart dombokon és kövér-zöldű fiatal erdőn 
kezdődött. Alant a füzsorokból szarkák szökelltek víg csacsogás közt ágról-ágra, fönnebb a pacsirta lökte fel 
magát a törpe bokrok tövéből, s a magas, tiszta légben megpihenvén, visszasírt dala elhagyott fészkéhez, még 
fönnebb mogyorófák és hárs ernyőiből a közelgő lódobogásra vadgalambok szárnya csattogott, a bábaszarka 
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folyamatában kibomló tér metonimikus kontinuumának biztosítója a szövegben, maga az 

idillikus vidék azonban nem jelenik meg Jancsi számára, hiszen annak tudatosításától elvonja 

figyelmét az időben kivetített, „jövőbeli" térélménytől való rettegése. A regény „valós" 

idejében az annak térbeli keretét adó idill helyett ugyanis a hős már az előtte lévő, még el nem 

ért tájra várakozik. A még nem érzékeknek már előzetesen megjelennek főbb - a későbbi 

tapasztalatokkal összehangzó - vonásai, ami az érzékelés/értelmezés preformáltságára hívja 

fel a figyelmet, hiszen a Komjáti kastély vidékének képe már létezik Boros Jancsi tudatában 

az azzal való érzéki megismerkedést megelőzően. Ez az előzetes meghatározottság olyannyira 

erős, hogy a táj - legalábbis az azzal való első találkozás folyamán - hűen alá is rendelődik, 

tökéletesen meg is felel a szereplő elvárásainak. Az „előzetes" - látszólag a hamarosan 

elkövetkezendő napszakhoz fűződő általános hiedelmeket közvetítő - deskripció tehát 

valójában Boros Jancsi preformált térélményének megjelenítése: 

„Két rövid óra lehetett alkonyig. 

A szelek járása remélleni hagyá, hogy a nyugati láthatár borúja szétoszlik, s az éj 

csillagos eget fog hozni a vándorok és szeretők számára, még mielőtt azon óra ütne, melyben 

a sírszellemek fölébrednek, a viliik tündértánca kezdődik, az erdőcsősz a rémvadász 

láthatatlan ebeitől retteg, a házi kobold a fukar mellére ül, s nehéz hortyogásaiban 

gyönyörködik, a vén anyók pemetén repül sátán-úrfiakhoz látogatóba, a bánya-gnóm a föld 

még ki nem ásott, a virrasztó bú pedig ennek már elvesztegetett vagy elrabolt kincsei fölött 

andalg."459 

A részlet érdekessége, hogy összemossa a teret és időt, hiszen ami a Boros Jancsi 

szólamához társítható gondolatfutamban az annak jelenidejében megélhető idillikus 

térélményt kiszorítja, az egyszerre tartozik a jövőhöz - hiszen a hamarosan elérkező éjféli órát 

írja le - , illetve a hős előtt lévő tértartományhoz. Az általánosságban a nap egy szakaszához, 

suhamlék hátrább, a banka tévedett ki, mint egy tettre meg nem ért eszme, s röptének közepében hökkenve 
kanyargott árny és homály felé." - Kemény, im., I. 490. 
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vagyis időbeli pozícióhoz köthető hiedelmek a későbbiekben rendre elhelyeződnek, 

konkretizálódnak a tájban, mintegy beleíródnak a térbe. 

Boros Jancsi „térélménye" nagyban emlékeztet Cecilére, főként abban a tekintetben, 

hogy az ő esetében is egy még nem jelenlévő, csak a jövőben megismerendő vidék kerül 

„leírásra", ám az ő elvárásai beigazolódásának folyamatát - a színésznőével ellentétben -

nyomon követi a szöveg, a kétféle deskripció szimultaneitása által mintegy kihangsúlyozva a 

fizikai világ érzékelésének az érzékelő tudathoz kötöttségét, a tiszta percepció lehetetlenségét. 

Jancsi figyelme ténylegesen csak akkor ébred fel és fordul környezete felé, amikor az 

általa korábban már elképzelt táj határához érkezik, vagyis térbeli mozgása beéri az időben 

előreszaladó gondolatait, s fantáziája már valóban létező tárgyakhoz kapcsolhatja a benne 

felmerülő történeteket460. Ettől kezdve - ahogy a szövegben olvasható, a prózai világ 

sorompójához érkezve461 - az elbeszélői szólamban megjelenített vidék eltűnik, s valóban az 

ő babonák, regék és rémtörténetek által meghatározott térélménye lesz az ábrázolás alapja. A 

misztikus jelentésekkel feltöltött táj kapcsán a szöveg ismételten hangsúlyozza az 

értelmezések relatív értékét, hiszen Boros Jancsi számára a táj sátáni jellege „hiteles 

forrásból" tudott462, amelynek szavahihetőségével kapcsolatban csak az olvasóban ébreszthet 

kételyeket az elbeszélő kiszólása: „E történet már száz évnél régebbi, s a kor hanyagsága 

miatt, mely röstellé az elődök sorsát és szenvedéseit tanulni, csaknem feledésbe merült, de 

egy fáradhatatlan régiségbúvár éppen azon napokban, midőn Báthory Zsigmond és Boldizsár 

közti civakodások állami fontosságot kezdettek nyerni, fölfedezte magának Komjáti 

Ágostonnak naplójából."463 A vidékhez kapcsolódó misztikus történet korabeli politikai 

instrumentalizációját sejtető megjegyzés - amely egyúttal a történetírás manipuláló és 

manipulálható voltára is felhívja a figyelmet -, azonban kizárólag utóidejű perspektívából 

459 Kemény, ím, I. 489. 
460 Erre a narrátor maga figyelmeztet, /vö. Kemény, im, I. 490./ 
461 Kemény, im, II. 66. 
462 vö. Kemény, im, I. 493. 
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képes demisztifikálni a tájat, Jancsi viszont a maga egészében, reflektálatlanul veszi át azt, 

mint egy különböző forrásokból - családi hagyományok, regék - már ismert értelmezés 

újabb affirmációját. 

A muderriseknél tett látogatását követő visszaúton, ugyan a tájba beleolvasott 

természetfeletti jelentés megszűnik, hiszen Jancsi már nem képes azt a korábbiak szerint 

értelmezni464, azonban miközben a tér demisztifíkálódik, a korábbi élmény helyébe nem 

igazán lép újabb. A visszaúton ugyanis - mint azt az elbeszélő több ízben is hangsúlyozza - a 

szereplő érzékelése korlátozott, mivel a vidék csaknem átláthatatlan ködbe borul. A 

jelentésétől megfosztott táj tehát nem átértelmeződik, hanem - ebben az esetben szó szerint -

„fehér folttá" válik, kitörlődik mind a szereplői, mind a narrátori szólam számára 

hozzáférhető tértartományból. 

Az anyagi világ percepciójának és interpretációjának tekintetében a szöveg által 

felvonultatott számos lehetőség tehát elbizonytalanítja a mű cselekményének terét, s -

akárcsak magukat az eseményeket, vagy a jellemeket - rögzíthetetlenként, az értelmezések 

végtelen játékának kiszolgáltatottként láttatja azt. Ezzel pedig, mintegy önnön műfajának, 

vagyis a történelmi regénynek a referencialitás, a hitelesség igénye tekintetében táplált 

téveszméjének utolsó kapaszkodóját, a múlt tárgyi rekvizitumainak közvetlen 

hozzáférhetőségébe vetett hitet is felszámolja. 

463 Kemény, im., 1.493. 
464 „Mint különbözött e rémhely mostani alakja a tegnap estvélétől! /.../ A félig betakart keresztek nem látszanak 
egyéb titokról tudni, mint a többi temetőké." /Kemény, im, II. 62./ „Szemei a bejárat nélküli barlangot keresék, 
melynek kürtőjét a boszorkányok karácsonyéji vacsorájának füstje barnítá, de ez sehol nem mutatkozott." 
/Kemény, im, II. 63./ 
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3. Az epika és a dráma tere 

A regényben található térábrázolások kérdése a műnemváltások problematikájával is 

érintkezik, hiszen a cselekmény környezete nem pusztán az epikus szövegbe illeszkedő 

deskripciókban, hanem a drámai jelenetek „színpadképeiben" is bemutatásra kerül, s ezekben 

az esetekben, ahogy a szereplők jellemzése tekintetében is, egyfajta „kettős mimézissel" 

szembesül az olvasó. Ennek legérdekesebb példája a regényben a Genga lakásán játszódó -

drámai és epikus formát váltogató - jelenet, ahol a környezet mindkét műnemben ábrázoltatik. 

Az események drámai alakban megjelenített szakaszát ugyanis a „színpadkép" leírása vezeti 

be, amely bizonyos elemeiben összefügg az előtte álló epikus részbe foglaltakkal. Ez utóbbi 

ugyan inkább Genga házának külső képét, valamint az épület környezetét, elhelyezkedését 

mutatja be, míg az interieur a színpadképben jelenik meg részletesebben, s e tartalmi jellegű 

differenciákon felül a két leírást az igeidők különbsége is elválasztja egymástól, hiszen amíg 

az első (az epikus részhez tartozó) múlt-, addig a második jelen idejű formában, vagyis 

mindkettő a műnemi közegének megfelelően íratott. Erősen összekapcsolja azonban őket a 

bennük megadott térirányokkal folytatott, a műnemi határokon átívelő játék. Mindkettőben 

szerepel ugyanis egy relatív térirány, amely a „néző" perspektívájához mérten adja meg a 

leírtak elhelyezkedését. Annak ellenére, hogy e relatív térirány mindkét szövegrész esetében 

látszólag azonos - „balra" - szóval jelölt, azonban nyilvánvalóan más-más nézőponthoz 

kötött. Hiszen amíg az epikus szövegben szereplő: „Balra kopár szirtoldalak és fakó Ünőkő 

zárták el a szem útját."465 - mondat a fikció világán belüli, s kötött - tehát egyetlen lehetséges 

elhelyezkedést kijelölő466 - pozíciót feltételez, vagyis mintegy bevonja, vagy méginkább bele 

állítja az olvasót - ebben az esetben mint szemlélőt - a regény terébe addig a röviddel ez után 

465 Kemény, im., I. 360. 
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következő, már a színpadképhez tartozó - az epikus szövegtől egyértelműen elkülönített, 

kurzivált - „...balra zömök ruhatár"467 utasítás, már egy e térből kirekesztett, ahhoz képest 

külsődleges - bár nem kevésbé kötött - nézőponthoz, a színházi közönség látószögéhez 

tartozik. 

Még szembeötlőbb azonban, hogy a két leírásban szereplő egyetlen kötött térirány 

éppen a színpadképhez kapcsolódik: ,^4 kertajtótól, mely északra néz, balra zömök 

ruhatár."468 E rész érdekessége éppen abban áll, hogy az epikus részben - noha az abban 

található deskripció szempontjából ez jelentőséggel bírna - nem szerepel e földrajzi irány, 

azonban az ez által jelölt térszelet - az épülettől északra elhelyezkedő világ - látványként 

csak ebben jelenik meg. Mégpedig, mint ilyen többrétegű jellemzést is kap: „A kőlépcsőről 

szűk, de kecses láthatár terjedett a Bikáiig, hol annyi gyógyfű terem, s oly sok török és 

magyar vér omlott!"469 A táj tehát itt valóban feltöltődik hiszen nemcsak a látható 

tereptárgyak listáját tartalmazza - Bikal, a későbbiekben „szirtoldalak" és Ünőkő -, hanem 

„funkcionális" - „annyi gyógyfű terem" - valamint történeti - a török és magyar 

csatározásokra tett, ráadásul a regény cselekményéhez viszonyított időbeli elhelyezkedését 

tekintve kétséges pozíciójú utalás, hiszen érthető pusztán a Gyulai Pál történetét megelőző, de 

a későbbi eseményekre is az állítás — értelemben is jelentést kap, mintegy „élő" látványként 

tételeződik. Ilyenformán a színpadkép kötött tériránya - hiszen az értelmezhetetlen a 

„színpad" felől, mivel a drámai formájú szövegben semmiféle információt nem találni az 

épület elhelyezkedésére - egyértelműen kiutal az elbeszélő szöveg deskripciója felé, s jelzi 

ahhoz viszonyított perspektivikus differenciáját, érzékeltetve ezzel a két leírás 

redundanciájának pusztán látszólagos voltát. A kétféle - epikus és drámai - szövegben 

466 Ezt a pozíciót az előbb idézettet megelőző mondat köti meg: „A kőlépcsőről szűk, de kecses láthatár terjedett 
a Bikáiig...", /uo./ 
467 uo. 
468 uo. 
469 uo. 
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megjelenő azonos tér a relatív- és kötött térirányokkal folytatott játék okán ugyanis, két eltérő 

módon értelmezhető, vagyis egymással semmi esetre sem identikus térré változik át. 

Sennoné szobája esetében a megadott északi irány, amely ugyan utalás formájában 

kivezet az interieure világából, önnön értelmetlenségével - hiszen a színpad számára nem 

létezik látható környezetként az északra elterülő vidék, amelyre a kertajtó nyílik - éppen e tér 

lezártságára hívja fel a figyelmet. A hölgy számára e szoba ugyanis börtön, amit - részben 

saját döntéséből kifolyólag - nem hagyhat el, vagyis itt - az első drámabetét kapcsán leírtaktól 

eltérően - nem egyszerűen közvetlen betekintést nyer az olvasó Eleonóra helyzetébe, hanem a 

részlet drámai, színpadszerű előadása által annak térélményét is „átérezheti". Ebben az 

esetben tehát egy szereplői akarat által létrehozott térszerkezettel szembesíti a befogadót a 

szöveg formája. Ezt igazolja, hogy az e tér elhagyására való indíttatás - a másik szobában 

folyó beszélgetés kihallgatása - és az arra vonatkozó elhatározás tárgyalása már visszahozza 

az elbeszélő formát. Vagyis az epikus szöveg visszatérése mintegy lebontja a színpadot, s 

visszahelyezi Sennonét a világ kontextusába. 

A jelenethez tartozó másik drámai betét - Genga és Pierro beszélgetésének egy része -

szintén ehhez az eljáráshoz köthető. Ezen belül a drámai formájú részek mintegy a 

szimultaneitás kifejezői - hiszen Sennoné jelenetével egy időben történnek -, így mintegy 

osztott színpadként mutatnak be két lehatárolt, de egymástól elválasztott térrészletet. Ezen 

felül itt is megfigyelhető a leírások ál-redundanciája az epikus és drámai részek között. Míg 

ugyanis az epikus részben Genga szobájáról pusztán annak elhelyezkedése és mérete derül 

ki470, addig a színpadképben bőséges bemutatást nyer. „Tág szoba. Rendkívül összezsúfolt 

bútorok /.../ Az asztalokon és ülőhelyeken vegyesen férfi- és nőruhák, többnyire ódonkoriak. 

Itt-ott handzsárok, török szablyák, lovagkesztyűk, római sisakok és a szent könyv történeteire 

szükséges hangszerek, sípok, tárogatók stb. "47! 

470 „A tágas és külön ajtójú szögletszobába Genga költözött." - Kemény, im, I. 358. 
471 Kemény, im, I. 369. 
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Maga a környezet, értelmezhető egyszerűen egy „művészlakás" leírásának is, mégis, a 

színpadi kellékek kaotikus halmazát magába foglaló szobabelső, némiképp „irreális" tér 

benyomását kelti. Ennek fényében az ezt követő jelenet - a Pierro és Genga között lezajló, 

Gergely diák megölésének lehetőségéről folytatott beszélgetés - félig-meddig elveszti a 

komolyságát, illetve ironikus színezetet nyer. Nem lehet eldönteni ugyanis, hogy a Genga 

479 

által a bajazzónak a párbaj eszközeként felajánlott fegyver valódi-e, vagy csupán a 

misztériumok előadásakor alkalmazott kellék. A színpadképből az elbeszélésbe átkerült 

tárgyak bizonytalan státusza kétségessé teszi használóik viselkedésének értelmezését is, 

hiszen kérdéses, hogy vajon a tervezett cselekedet tényleges megvalósításának szándékával 

beszélnek-e, avagy csupán egy a színpad világából kölcsönzött, teátrális jelenetet visznek át a 

„valóságba". 

E jelenet érdekessége abban áll, hogy, noha a tér értelmezése a korábbiakban is 

bizonytalannak tekinthető, hiszen sokféle perspektívából, számos, egymástól radikálisan 

eltérő kód alapján ábrázoltatik, azonban ezek formailag beilleszkednek az epikus szövegbe. 

Noha számos műfajra történik utalás a tér leírása kapcsán, ezek valójában nem realizálódnak a 

regényben. Genga lakása esetében azonban, mint látható nemcsak a kétféle forma jelenik meg 

a maga valóságos alakjában, hanem a bennük megjelenő leírások is meglehetősen bonyolult 

viszonyba kerülnek egymással. 

472 „Minden esetre ajánlom e kardokat használatra. Jobb acélt csak Damaszkban készíthetnek, s nagyobb 
mesterség csekély sebet vágni velük, mint mélyet." - Kemény, im., I. 375, 
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III. A téma: történelem 

1. Interpretációs stratégiák I.: A történelem mint műalkotás 

A Gyulai Pál különböző ábrázolási lehetőségeket, eltérő perspektívákat felölelő 

szövegkonstrukciós eljárása természetesen rányomja a bélyegét a mű 

cselekménybonyolítására is, hiszen a korabeli elvárásoknak jócskán ellentmondó módon, a 

figyelmet ébren tartó, izgalmas epizódok egymást követő sorozataként kibomló 

történetépítkezés helyett, jórészt egyetlen konfliktus köré csoportosított állóképek halmazát 

tárja az olvasó elé. A regény első fele mintegy hosszan elnyújtott expozícióként funkcionál, 

amely a tulajdonképpeni történetet nem igazán viszi előre, hiszen benne csupán néhány nap 

eseményeinek megjelenítéséről van szó. E részek az első drámai szakaszban exponált 

konfliktus(ok) kulminiációját mutatják be, s már ezen a szinten is szinte kibogozhatatlan 

szövevénnyel szembesítik az olvasót. 

A regény szerkezeti felépítésében tehát nem a cselekmény bonyolítása játssza a 

főszerepet, nem az egymásra következő epizódok virtuóz feltalálása és összeszövése, mint 

ahogy az a legtöbb korabeli regényben történik, hanem az egyetlen adott eseményhez fűzhető 

egyéni - az azokat képviselő figurák státusza, érdekei és karaktere szerint meglehetősen 

differenciált - értelmezések sokfélesége nyomán az szinte legyezőszerűen szétterülő formát 

kap. 

A regényektől a korban elvárt, többé-kevésbé lineáris, a cselekményt időben egymásra 

következő események kauzális soraként elővezető elbeszélésmódnak, az egyetlen probléma 

körül forgó, „térszerűvé" tett narrációval való helyettesítése a befogadót saját olvasási 
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kódjainak, interpretációs stratégiáinak folyamatos felülvizsgálatára készteti, hiszen állandó 

perspektívaváltásaival nem ad lehetőséget semmiféle automatizmus működtetésre. 

A lehetséges értelmezési modellek pluralitása nem csak az ábrázolás módjában 

nyilvánul meg, hanem magában az ábrázolás tárgyában is. Ilyen módon - tehát a mimézis 

miméziseként, vagyis a regény önnön problémáinak színreviteleként - értelmezhető a Báthory 

István és Gyulai Pál között, Báthory Zsigmond arcképéről folyó beszélgetés a mű Első 

részének első szakaszában. 

A portré általuk adott kétféle értelmezése alapvetően eltér egymástól, mégpedig azért, 

mert radikálisan különböző a festmény tárgyához - vagyis Báthory Zsigmondhoz - való 

viszonyuk. Hiszen amíg a király az utódlás kérdéséről dönt, vagyis igyekszik az ország és a 

dinasztia érdekeinek legmegfelelőbb ítéletet hozni, addig Gyulai vélekedését a Báthory család 

iránt érzett hála határozza meg. (Ennek ellenére mégsem lehet azt állítani, hogy az uralkodó 

értelmezése „objektívebb" lenne, hiszen legalábbis kételyeket ébreszt e tekintetben az 

elbeszélőnek Báthory István hajlott korára473, köszvényes fájdalmaira, illetve az ezek 

enyhítésére bevett „mákonyos porra" történő utalása.) 

A szöveg egyértelművé teszi továbbá, hogy a kép szemlélői - akik egyben Zsigmond 

jellemének értékelői is - között nem csupán motivációik, hanem az általuk képviselt 

interpretációs stratégiák tekintetében is óriási különbség van. Miután ugyanis vitájukban nem 

képesek álláspontjaik egymáshoz való közelítésére, a király egy a sajátjától eltérő értelmezési 

modellt ajánl Gyulai számára. Javaslatából kiderül, hogy míg magának egy olyan 

473 „Ajkai, melyek hajdan a szónoklat és rábeszélés varázserejével bírtak, most rendszerint szaggatott modorban, 
tartalmas, tömör és sírirati rövidséggel nyilatkoztak, szóval: István király külalakja a kedélyre oly magasztos és 
méla benyomást tőn, mint egy ókori templom, melynek homlok-ékítményeit letördelte a vihar, könnyű 
csarnokoszlopait megdönté az idő, míg a mély alap s érctetős falak épen maradtak; és szelleme hasonlított e 
templom belsőjéhez, hol a bűbájos freskóképeket - Cytherét, Hórát, Amaltheiát, a kegyistennőket - letörölte a 
nedv, lég és évek behatása: de illetetlen áll még a sivár, hideg márványoltár, s fölötte Jupiter tonans szobra." -
Kemény, im., I. 99. 

A jelenettel kapcsolatban Barta János hívta fel a figyelmet arra, hogy Báthory Zsigmond életkorát 
Kemény nem a valóságnak megfelelően ábrázolja, hiszen aggastyánként szerepelteti a Kristóf vajda halálakor 
valójában még csak negyvennyolc éves lengyel királyt. Értelmezésemmel ellentétben azonban ebből arra 
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tudományosan hitelesített eljárás - a frenológia - alkalmazását vindikálja, amely módot ad az 

adott személy, megnyilvánulásaitól függetlenül, annak pusztán fiziognómiai jellegzetességei 

alapján történő megítélésére, s így várható cselekedeteinek prognosztizálására, addig partnere 

számára, ezzel éppen ellenkezőleg, a jellem külső indikátorait figyelmen kívül hagyó, a 

tettekre alapozott, vagyis utólagos érvényű interpretációs stratégiát gondol követhetőnek. 

A regény folyamán gyakorlatilag mindkét eljárás hibáira, részlegességére fény derül, 

hiszen a figura „külső" értelmezéséhez sem az arcisme (mint az a Második rész 6. 

szakaszának leírásából kiderül474), sem a cselekedetek475 nem adnak megcáfolhatatlan 

kiindulópontot. 

A jelenetet tovább bonyolítja, hogy, noha a regény szereplői szólamainak alapvetően a 

cselekmény idejével kontemporális perspektívájához tartozik ugyan, ám az interpretáció 

tárgya ebben az esetben nem közvetlenül adott. A képértelmezés ugyanis nem magáról a 

festményről mint műalkotásról szól, hanem sokkal inkább annak tárgyához való viszonyáról, 

valósághűségéről, „igazságértékéről". Báthory István ugyanis nem ismeri személyes 

élményből Zsigmondot - s ahogy az olvasó is az egész történettel kapcsolatban - , csak a 

műalkotás közvetítette benyomások alapján próbálja kialakítani álláspontját. A közte és 

Gyulai között e tekintetben folyó diszkusszió pedig olyan kérdéseket érint, amelyek a 

műalkotások produkcióját, befogadását és lehetséges céljait, felhasználási módjait illetik, 

vagyis nem annyira az önmagában vett tárggyal foglalkoznak, mint inkább a művészettel mint 

tartalmakat közvetítő médiummal kapcsolatos problémákat exponálnak. 

következtet, hogy a szerző az uralkodó „tekintélyét és érett bölcsességét /.. ./ igyekszik növelni" ezzel a 
változtatással, /vö. Barta, im., 1967, 62./ 
474 „És Zsigmond őfensége melyik osztályba tartozik? Hivatalos adatok után föl kell tennünk, hogy nem 
érzékeny, mert nevelői minden kivégzéskor a vérpadhoz vitték, s ő sohasem borzadott át. De van-e tehát nyoma 
arcán szenvedélyeinek - ezek harchelyeikre mindig kitűzik az emiékjeit -, jelentkezik-e egy bitor hajlam, mely a 
vonalakra bélyegét süté? Sok tanulmány után is alig lehet e kérdésre válaszolni." - Kemény, im, I. 300. 
475 „Igaz, hogy Prépostvári neki megírta egy barátságos levélben, hogy a vak sors soha rémítőbb ember kezébe 
nem dobta a fejedelmi pálcát; igaz, hogy kortársai emberiség mocskának hitték, és a történelem nem bélyegzé 
pártszenvedélyből folyónak e nézetet; igaz, hogy a dögvész és ragály több nyomort alig zúdíthatott volna 
Erdélyre, mint az ő sivár uralkodása, de azon szerencsétlenség, melyet tetteink okoznak, nem mindig mérfoka 
aljasságunknak, és egy véráztatott kéz sokat különbözik a másiktól." - Kemény, im, I. 298. 
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A vitatkozók véleménye a későbbi interpretációk szempontjából konstitutív 

jelentőségű kérdésekben alapvetően különböző. Míg a jellem értelmezésében a frenológiából 

kiinduló Báthory a művészetnek a valóságot konzerváló, azt pontról pontra visszatükrözni 

tudó, „hitelesíthető" mimetikus funkciót tulajdonít - amely hitelességre a művész személye, 

pontosabban annak erkölcsi karaktere és technikai tudása jelenthet garanciát476 -, addig Gyulai 

- természetesen a Báthory családhoz fűződő érzelmeitől vezérelve - ennek még a lehetőségét 

is kétségbe vonja: „A művész keze az utánzáskor is teremt. Egy hajszállal közelebb talál 

ejteni két vonalat, és a megváltozott távolságból fölmerül a bűn. Alig emel ki jobban valami 

redőt, s már alája suhan az ármány. Ecsetje sápadtabb talál lenni az élet színénél csupán egy 

árnnyal... s íme, a festett vászonra a sötét szándékok egész raja költözik. Ennélfogva nem holt 

és hazug anyagból készül, de szívünkben terem és szemünkön át sugárzik a műre...ez a 

477 

rokonszenv." 

A kétféle művészetkoncepció nem pusztán Báthory Zsigmond megítélésének 

lehetősége tekintetében bír jelentőséggel, hanem általában véve tematizálja a művészet és 

irodalom funkcióival kapcsolatos vélekedéseket. Ez pedig, noha a fikció világán belül lezajló 

aktusként kerül bemutatásra, egyúttal a regényhez való lehetséges befogadói viszonyulások 

leképezéseként is olvasható. Ennek eredményeképpen pedig nem pusztán felhívja a figyelmet 

az egész szöveg műalkotás voltára, hanem annak lehetséges értelmezési módjait is modellálja. 

A művön belüli és a művet magát érintő értelmezések tükröztetése pedig, mivel a fikció 

világán belül e lehetőségek azonos értéket képviselnek - nem lehet ugyanis azt állítani, hogy a 

vitatkozók álláspontjai közül valamelyik igaz(abb) vagy hamis(abb) - már a regény kezdetén 

kétségbe vonja a szilárd interpretáció lehetőségét. 

A helyzetet még tovább bonyolítja, hogy a Gyulai Pál esetében a regény műfajának 

egy speciális alesetével van dolgunk, nevezetesen egy olyan - meglehetősen nehezen 

476 Legalábbis erre utal a festő kiléte utáni érdeklődése, s a személy megnevezése - Hannibal Torino - után tett 
kijelentése: „Bízhatom ecsetében." /Kemény, im., I. 99./ 
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definiálható - műfaji variánssal, amely alapvetően nem a tapasztalat számára közvetlenül 

adott, hanem a már csak különböző médiumokon keresztüli közvetítettségében, vagyis 

pusztán „nyomokból" ismert világ újbóli megjelenítésében érdekelt. Az a paralel viszony, 

ami a festményt szemlélő Báthory István, illetve a Gyulai Pál szövegének olvasója között 

felismerhető, ilyen módon kételyeket ébreszt a történelmi regény műfajába tartozó munkák 

referenciális értelmezhetőségével kapcsolatban. 

Az elbeszélt történet referencializálhatóságát illető bizonytalanság tematizálása, 

radikálisan ellentmond a korabeli történelmi regények szokványos szövegkonstrukciós 

eljárásának, hiszen ezek, mint - intenciójuk szerint - a tudományosan igazolható tényeket a 

„költészettel" vegyítő alkotások, általában óvakodnak attól, hogy felmutassák „eredetükkel" -

vagyis a történelemre vonatkozó tudással - kapcsolatban támasztható kételyeket. Ennek 

megfelelően a korszakban a hazai regénypiacot egyértelműen uraló, s a kritika által 

elsősorban történelmi regényei miatt méltatott Jósika Miklós ilyen témájú műveit a hitelesség 

illúzióját felkeltő - s szinte kizárólag a megjelenített tárgy affirmációjára használt -

jegyzetapparátussal látta el. A történelmi regény külföldi mesterei ugyan Jósikáénál 

összetettebb viszonyt alakítottak ki a paratextusok és a főszöveg között, így például Walter 

Scott jegyzeteiben és előszavaiban gyakran utal arra, hogy az általa előadott történet egyik-

másik eleme történetileg nem hiteles, ám ezekben az esetekben sem a referencializálhatóság 

elbizonytalanításáról, csupán az amúgy ismert tényeknek, a művészet igényei szerinti - ám 

feltétlenül a valószerűség határain belül mozgó - átalakításáról van szó. Kemény regényben 

ezzel ellentétben nem csupán a történelmi igazság és ennek művészi transzformációjának 

viszonya problematizálódik, hanem annak a tudásnak a lehetősége is megkérdőjeleződik, 

amelyre maga a történelmi regény mint műfaj alapozza saját poétikai elveit. 

A magát a történeti tudást illető kételyek sokrétűen jelennek meg a Gyulai Pálban. 

Legelőször is a történelem rekvizitumainak, a mindenkori jelen számára fennmaradt 

477 Kemény, im, I. 103. 
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nyomainak sifrírozott jellege tematizálódik Gyulai, Pál Báthory István frenológiai 

szemléletmódja ellen felhozott érvei között, mintegy hangsúlyozva a médiumon keresztül 

való megismerés - mind Zsigmond portréjának a lengyel király általi szemléletének, mind a 

Gyulai Pál című regény olvasásának, mind általában véve a történelmi tudás forrásainak 

értelmezése esetében felvethető - problematikusságát: „A gúlák titkos írását, Egyiptom 

gránitba vésett krónikáját talán folyvást fogják olvasni maradékaink, mint mi Salamon 

bölcsességét és Dávid érzéseit; talán a kőállatok, a légtől elzárt fahéj, a múmiák tarka köntösei 

valaha a bámész emberiséget ezer néma év történeteiről értesíthetik, mint most nekünk 

kifecsegik a tinta és papiros az újabb századok sírtitkát, a porrá vált izmok, a légbe elpárolgott 

vér és fehérlő csontok egykori szenvedéseit, örömeit, működését és álmát. Ezek mind 

lehetségesek és megtörténhetnek."478 A Gyulai Pál szájából elhangzó, látszólag a 

történelemtudomány jövőbeli eredményeinek optimista előrejelzését adó gondolatmenet 

valójában nem is annyira lelkendező. A történelem nyomairól ugyanis egyrészt azt állítja, 

hogy azok emberi alkotások s mint ilyenek - ahogy az az előbbiekben már kiderült - eleve 

értelmezettek, mi több, egy meghatározott értelem közvetítésének igényével születtek, vagyis 

desifrírozásukkal nem az egykori valóságot, hanem csupán az erről közvetíteni kívánt, a 

„szövegbe" kódolt jelentést fejthetnék meg az eljövendő korok. Ráadásul maga a nyomok 

értelme egy újabb interpretatív aktus - az olvasás - által nyílhatna csak meg, a 

gondolatmenetbe elhelyezett hasonlat szerint a bibliai szövegek egzegézisének mintájára. 

A Szentírás különböző helyei - túlnyomó részben a szereplői szólamokban - gyakran, 

s meglehetősen hangsúlyosan szerepelnek az éppen aktuális események, s általában az egész 

történelem értelmezőiként. Ez az alapvetően a regény cselekményének korára jellemző 

történelemértelmezési modell azonban határozottan ellentétben látszik állni a történelem 

differenciált képének kirajzolását elősegítő, jövőbeli lehetőségként felvetülő tudományos 

stratégiával, hiszen azt éppen a mindenkori citálhatóság, az eleve kész modellek meglétéből 

478 Kemény, im., I. 104. 
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fakadó bizonyosság érzete hatja át. Ilyen értelemben jelenik meg - mint történeti példa és 

előkép, mint a jelenbeli cselekvés igazolója- a titkos tanácsban Kendi beszéde folyamán479. 

Külön figyelmet érdemel a Gyulai gondolatmenetében konkrétan felidézett két bibliai 

példa is. Salamon bölcsessége ugyanis valóban előfordul a regényben, mégpedig éppen egy, a 

történelem változatlanságára való utalás kapcsán, mint a mindenkori cselekvés igazolásának 

modellje. Gergely „önigazoló" monológjáról van szó, amelyben a diák az emberiség 

történelmének lényegét a gazdagságért és hatalomért folyó harcban, vagyis Káin és Ábel 

történetének folytonos megismétlődésében jelöli meg: „A két testvér esetével el van mondva 

nemünk története egészen a végítéletig, mert minden, mit a krónikák följegyeztek s fognak 

ezentúl is hirdetni, a régi dallamnak csak változatai. Nincs több új dolog e holdalatti 

világban."480 A másodikként idézett mondat teljes egyértelműséggel a salamoni szentencia481 

- parafrázisa. Gergely diák gondolatmenetében Salamon bölcsessége tehát a Gyulai által 

megjósolttal ellentétben, éppen történelem értelmezésének a különböző helyzetek differenciáit 

negligáló modelljét képviseli. Dávid érzéseinek ismerete pedig szintén hiteltelenné válik a 

szövegben, hiszen az éppen az ember belső világának kiismerhetetlenségét tematizálja. A 

történelem példázatszerűségét, előzetes modellekhez való hozzáalakítottságát példázza a 

regény több szöveghelye is. Ilyen értelemben szól Gergely diák: „Korunkat megcsalta a régi 

világ. Plutarch közölt minden életrajzot, nincs több új adatunk sem az erényről, sem a 

• 489 

dicsőségről." Eszerint tehát a történelem mindig preformáltan jelenik meg, nem a 

valóságot, hanem egy modellnek való megfelelést ismerhetünk csak fel benne. Ugyanezt a 

jelentést sugallja Gyulai - már idézett - elmélkedése Suetonius kapcsán is, hiszen abban a 

régi korok kegyencei mintegy tükörként funkcionálnak a mindenkori jelen számára. A história 

megbízhatatlanságának oka nem egyéb, mint az alakítottság, az eleve értelmezettség, s mivel 
479 vö. Kemény, im, I. 176-178. 
480 Kemény, im, II. 53. 
481 „A mi volt, ugyanaz, a mi ezután is lesz, és a mi történt, ugyanaz, a mi ezután is történik; és semmi nincs új 
dolog a nap alatt." -A Prédikátor Salamon könyve, 1, 9. 
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a történelmi valóság ábrázolása során előálló torzulások - eredetüket és jellegüket tekintve -

végtelenül sokfélének mutatkoznak, így a hátterükben sejthető eredeti jelentés 

rekonstrukciójára nincs reális esély. 

A modell és médium jelentésmódosító hatásának kalkulálhatatlan voltát tematizálja a 

fejedelmi palota Zápolya Zsigmond által készítetett festményeinek az elbeszélő általi 

bemutatása. A leírás már felütésében egyértelművé teszi, hogy a tárgyát képező műalkotások 

egyszerre kétféle karakterrel rendelkeznek: „Sajátságos volt, hogy ezek közt alig találtaték 

olyan, melyben a történetihez nem vegyült költői."483 A költői és hiteles elemek 

összevegyítésének értelmezése két tengelyen mozog a Gyulai Pálban. 

Az egyik a regény szövegéből kifelé mutat, s mintha a korabeli irodalmi diskurzus 

problémáira utalna: „ Gyakran az egész összeállítás egy eszméért, egy hatásért, többet 

kölcsönzött a képzelettől, mint a krónika lapjairól."484 Jósika történelmi regényeinek 

értelmezési horizontját konstituáló alapelvek felé tett oldalvágásnak tűnik ez a megjegyzés, 

vagyis egy bizonyos - „a legszebb idealizálást a leghívebb valóval" vegyítő -

szövegkonstrukciós eljárás, illetve az ennek torzító hatása alatt létrejött - nyilvánvalóan hamis 

- történelemértelmezés kritikájának. Jelenetős mértékben megerősíti ezt a benyomást a 

szövegrész folytatása: „Falra írt drámák voltak e művek, tömve csattanó jelenetekkel, 

iszonnyal, meglepetéssel, s nem kevéssé kacérkodva azon beteg világnézettel, mely a bűnt 

4 o r 

megkoszorúzza, mint a francia regényes iskola félig már divatból kiment színművei." Az 

értelmezés nem csak, hogy anakronisztikus esztétikai elvek alapján értékeli a XVI. századi 

képeket, de nyilvánvalóan a médiummal összeférhetetlen módon írja le azokat, hiszen a 

„csattanó", „meglepetés" mint hatáselemek nem igazán élők a térbeli műalkotások esetében, 

ellenben kétségkívül a XIX. század irodalmi diskurzusa, illetve a saját regény kapcsán is 

482 Kemény, im., I. 212. 
483 Kemény, im, I. 163. 

230 



felvetődő dilemmák közegébe vonja azok interpretációt. A francia romantika, hazánkban 

éppen a negyvenes években tetőző divathullámával meghonosodó poétikai eljárásokkal és 

esztétikai nézetekkel ugyanis maga a Gyulai Pál szövege is meglehetősen ambivalens 

viszonyt épít ki, s annak hatása nem csak az ábrázolt műalkotások interpretációjában, de a 

regény önértelmezésének horizontján is tudatosul. A festmények kapcsán elősorolt jellemző 

poétikai jegyektől, hatáselemektől - mint az iszony, csattanó stb. - szövegének egyes helyein 

ironizálva elhatárolódik az elbeszélő486, más esetekben azonban jól érzékelhetően ezek 

képezik némely szcénák szövegépítkezésének alapelvét487. Ilyen értelemben a mű fikciójának 

közegében is funkcióval rendelkező képleírások, a regény öntükrözéseként is értelmezhető. 

A másik - a mű cselekményének tekintetében kontemporális horizonton mozgó -

interpretációs lehetőség, amely Zápolya Zsigmond személyisége felől értelmezi a képeket -

amelynek női figurái Izabella, szentjei Martinuzzi, míg negatív szereplői egy ismeretlen 

személy vonásait viselik - , már a történelmi igazság feltárhatóságának problematikáját 

exponálja. A festmények által közvetített jelentés ebben a tekintetben nem egy utóidejű 

perspektíva hatására szenved „valóságtartalma" tekintetében torzulást, hiszen azok ab ovo 

magukon viselik egy szubjektív nézőpont befolyását: „A király rokonszenvei befolytak 

művészeti ízlésére."488 Azon túlmenően, hogy a festményeken ábrázolt jelenetek már 

keletkezésük idején is kettős torzításban - a művész és az ő ecsetjét vezető király 

szubjektumán átszűrve - kerültek megörökítésre, az utókor számára a képek ilyetén módon 

való értelmezése is csak korlátozott módon hozzáférhető, mégpedig a történet történetén 

486 A regény Ötödik részének nyitójelenetében a Sofronia kapuja előtt álló kocsi rejtélyének, illetve a színésznő 
izgatottsága okának megfejtése előtt Kemény valóban ironizálva szól a „francia regényes iskola" hatásvadász 
megoldásairól: 

„<Kié a violaszín kocsi a kapu előtt?> 
<Kiért e gyors öltözködés a szobában?> E merész kérdéseket vetjük most olvasóink elébe oly hatásos 

modorban, mint a francia regényes iskola egyik lángesze, ki a szép Ethelgidát valami gyanús váróterembe, de 
illő világítás mellett el akarván altatni, midőn a leány éppen ágykárpitját vonja össze, a fal titkos nyílásán egy 
véres főt hajánál fogva tartó kezet dugat ki, és kérdi a rémült olvasóktól: 

<Kié e kéz?> 
<Kié e fő?> - s azzal a mély talányt, mely. minden ideget felcsigázott, új szakaszban kezdi fejtegetni." -

Kemény, im, II. 148. 
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elkövetett másodlagos torzítás - vagy ebben az esetben inkább hamisítás - miatt. A harmadik 

alak kilétére vonatkozó kérdésre ugyanis: „nem felelnek krónikáink és a levéltárak".489 Ennek 

oka pedig nem más, mint a történelem szándékos meghamisítása, Brutus a történelmi hátteret 

elbeszélő művén Báthory István által gyakorolt cenzúra. A Zápolya János törvénytelen 

gyermekéről - akit Martinuzzi német segítséggel akart az erdélyi fejedelmi székbe juttatni -

szóló sorokat ugyanis a király „mert vagy hitelesnek vagy ildomosnak nem tartotta"490 

kihúzta. 

A történelmi „adatok" írásos megőrzése tehát már eleve torzított, s mint ilyen nem 

közvetíthet hitelt érdemlő tudást. Ezen az evidencián túlmenően a szövegrészben azonban 

különösen érdekes a királyi cenzúra lehetséges szempontjaira való utalás, hiszen az, alapelveit 

tekintve - ebben az esetben is - tökéletesen megegyezik a XIX. század első felének 

(történelmi)regénykritikájában alkalmazott értékelési modell, a hitelesség, valósághűség, 

illetve az erkölcsi hatás követelményével. Kemény tehát mintha egyfajta kettős mimézis, 

kettős torzítás meglétét sugallná úgy saját műve, mint általában a történelmi regény kapcsán, 

hiszen az e műfajba tartozó szövegek így szemlélve nem máson, mint egy eleve torzító 

szöveghagyomány szépirodalmi átformálásán alapulnak. Sőt ezen túllendülve, a regénykritika 

és a történelem historiográfiai jellegű megőrzésének szempontjai közti lehetséges analógia 

felvillantásával - ti. Báthory István ugyanazon elvek alapján töröl ki sorokat Brutus művéből, 

amelyek általában a (történelmi)regények értékelésekor konstitutív jelentőségűek a XIX. 

század közepének hazai kritikáiban - , mintegy a történetírás regényszerűségére utal. A citált 

szöveghelyek ugyanis nem pusztán a valóság művészi ábrázolásának - s így a történelmi 

regény műfajának - „igazságértéke" tekintetében ébresztenek kételyeket, hanem a 

historiográfiai szövegek létrehozásában működő, és az irodalomkritikában is érvényesülő 

487 Ilyennek értékeli több értelmező is a muderrisek gyűlését tárgyaló jelenetet, /vö. Barta, im, 1967, 69./ 
488 Kemény, im, I. 164. 
489 uo. 
490 Kemény, im, I. 165. 
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értékelési modell, szelekciós elv azonosságának felmutatásával kérdésessé teszik a kétféle 

szövegtípus egymáshoz való viszonyát is. Hiszen amennyiben Brutus művével kapcsolatban -

amely Kemény Gyulai Pál című regényének egyik legfontosabb forrása - feltehető, hogy az 

eleve kétes hitelű elemeket tartalmaz, avagy a hiteles, ám erkölcsi szempontból nem 

tolerálható részeket az utólagos cenzúra gondosan kigyomlálta belőle, úgy a történetírói 

munka és a szépirodalmi mű viszonyát semmiképpen nem lehet úgy kezelni, mint a hiteles 

forrás és az azt feldolgozó fikciós szöveg kapcsolatát. Kemény írásában felszámolódik tehát a 

történelmi regény műfajának a historiográfiai művekhez - mint a múlt megismerhetőségének 

adekvát kútfőihez - való viszonyának problémátlansága, hiszen ez utóbbiakat a szerző mint 

eleve alakított, vagyis bizonyos értelemben műalkotásszerűen működő szövegeket mutatja be, 

amelyekben ráadásul - mint ahogy az Báthory István „cenzúrája" kapcsán kiderült - még csak 

az alakítás, torzítás szempontjai sem deríthetők fel egészen pontosan, így a referenciális 

igazság helyreállítására sincs reális esély. 

2. Interpretációs stratégiák II: A műalkotás mint „ történelem " 

A művészet és a történetírás mint egymásba foglalt, egymást átható s alapfeltevéseikben 

ugyan eltérő, de bonyolult viszonyuk miatt hierarchizálhatatlan létértelmezési módok jelennek 

meg a szövegben. Az előzőekben tárgyalt értelmezések, noha tudatosították a (történelmi) 

valóság, az azt közvetítő médium, (műfaji) kód hatására végbemenő torzulásának lehetőségét, 

azonban legalábbis feltételezték annak létezését. A Gyulai Pál szövege azonban bővelkedik 

olyan helyekben is, amelyek ezzel ellentétben, mintha a valóságnak az interpretációktól függő 

voltát, vagyis ilyen értelemben ez utóbbinak (f)elsőbbségét állítanák. Az események 
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értelmezésének alapja a mű fikcióján belül ugyanis éppúgy, mint abból kiutalóan gyakran 

valamilyen poetizált, artisztikus modellre visszamenő - ez leggyakrabban a színház 

(misztérium, szerep), illetve a kép (festmény) - s ugyanakkor adekvát interpretációs eljárás. 

A már említett, Báthory Zsigmond arcképének értelmezését tárgyaló jelenet 

bevezetése sorra veszi a látvány megörökítésének, rögzítésének lehetséges eljárásait, s ennek 

során - a fikció világából kiutalva - eljut a cselekmény idejében még nem létező, ám a XIX. 

század közepének valóságában már meglévő, a festészettel ellentétbe állított, a látható 

világának látszólag objektív rögzítését lehetővé tevő, fényképezés említéséig. Az elbeszélő az 

optikai művészeteket mintegy történeti sorba állítva, a valósághűség és idealizáció 

viszonyának változásait tekinti az alakulástörténet vezérfonalának. 

„Aztán a XVI. században még nem ment ki divatból a féleszményítés. 

Da Vinci kiostorozta volna a művészet templomából, mint a megváltó a zsinagógából 

az üzéreket, a természet azon szolgai másolóját, ki kontár-hün lerajzolta egy műarc minden 

szőrszálát, pórusát és foltjait. 

Sőt még a németalföldi iskola is, mely a köznapi élet jeleneteit szerette és örökíté meg, 

undorral tekintene fényképeinkre, miknek terjedése - nézetem szerint - egyik mérfoka korunk 

szépízlési hanyatlásának."491 

E gondolatmenet - a fentebb idézettektől eltérően - már nem a műalkotásban 

leképzett, azt megalapozó, „reálisan" is létező valóság és a művészet viszonyát 

problematizálja, hanem éppen az értelmezés érzelmi és intellektuális attitűdöket megalapozó, 

vagyis végső soron valóságkonstituáló jellegét emeli ki. 

A szövegrészben a festészet története kapcsán elemzett „féleszményítés" ugyanis nem 

pusztán esztétikai jelentőséggel bír, sőt szigorúan véve nem is értelmezhető a művészet 

területén belülről. Az idealizáció funkciója ugyanis az erkölcsi hatás előidézése, s mint ilyen 

természetesen csak a műalkotások világán kívül juthat el céljához. E cél maga pedig 
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