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„El volt tévesztve egész életünk!" 
Esztétikai alapú létértelmezési kísérlet a történelmi regény 

műfaji konvenciói alapján 
Kemény Zsigmond: A rajongók 

I. 

Kemény Zsigmond szépirodalmi munkásságának megítélésében, kritikai ér-
tésében a különböző korszakokban egyaránt központi szerepet kapott A ra-
jongók című regénye. Sokan ezt tartották az életművet leginkább reprezentáló 
alkotásnak, Kemény legegységesebb művének,1 s a Keményről szóló leg-
utóbbi monográfia szerzője, Szegedy-Maszák Mihály egy közelmúltban 
megjelent tanulmányában is éppen ezt a regényt tartotta méltónak az 
„újraolvasásra".2 A recepció e m e kitüntetett f igyelme ellenére azonban úgy 
gondolom, van lehetőség egy olyan olvasat felvázolására, mely ha nem értel-
mezi is át radikálisan az őt megelőző interpretációkat, képes néhány lénye-
ges pontban kiegészítem vagy újragondolni azokat. E lehetséges olvasat ki-
indulási alapját a Kemény-életműre rendkívül jellemző műfaj i homogenitás 
motiválja. Az 1851 és 1854 közötti rövid időszakot leszámítva ugyanis - ami-
kor Kemény kisregényeket, elbeszéléseket publikált - elsősorban történelmi 
regényeket írt, tehát esztétikai a lapú létértelmezésre elsősorban ennek a mű-
fajnak a keretein belül tett kísérletet. Az é le tmű egésze inspirálja ezért az 
idetartozó Kemény-regények műfaj i kiindulású megszólítását, így a recep-
cióban csak részkérdésként felvetett probléma tárgyalása új kérdéshorizontot 
nyithat A rajongók értelmezésében is. E műfaji szempontú megközelítés két 
lényeges kérdésre mindenképpen választ adhat: egyrészt tisztázni tudja az 
„utánképzet t" 3 múl t szerepét A rajongók szövegének a szerveződésében és je-
lentésképzésében; másrészt nagyon jó perspektívát nyújt a regény tragiku-
mának az értelmezéséhez, amely talán a leginkább el lentmondásosan tár-
gyalt problémakör a Kemény-recepcióban. 

Egy műfaji kérdezőhorizontú olvasási stratégia kidolgozása természetesen 
megkívánja a történelmi regény műfaj i jellemzőinek a konzekvens felvázolá-
sát. Mivel ez önmagában is összetett kérdéskör, korábban külön tanulmány-
ban már kísérletet tettem a sajátos műfajkonsti tuáló elemek ismertetésére.4 Itt 
csak néhány, a konkrét szövegelemzés szempontjából is meghatározó gondo-
latot ismertetek, ezen belátások tágabb kontextusa, viszonyítási alapjai nél-
kül. A történelmi regény legfontosabb jellemzője, hogy a történelmi múlt egy 
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megfelelő szerzői stratégia által kiválasztott történéseit vagy egy korszak át-
fogó, általános jellegzetességeit különböző szövegszervező eljárásokkal, 
nyelvi-poétikai eszközökkel „újraírja", „utánképezi": egy esztétikailag meg-
alapozott és csak belső szükségszerűségeinek engedelmeskedő kompozíció 
részévé teszi azokat. Ez döntően meghatározza az utánképzet t történelmi té-
nyek, események irodalmi folyamatban betöltött szerepét, hiszen n e m azok 
visszaadása vagy értelmezése, hanem esztétikai funkcióba helyezése, vala-
milyen jelentésadás szolgálatába állítása a történelmi regény célja. 

A XIX. századi történelmiregény-hagyományban, illetve az azokat kom-
mentáló értelmezésekben a „hitelesség" kategóriája vált az egyik legfonto-
sabb műfajmeghatározó és szövegalkotó tényezővé. Kemény és kortársai ter-
mészetesen nem a tör téne t tudomány által objektívnak tételezett „történelmi 
valóság" mechanikus ú j ramondásá t értették ezen a fogalmon. Számukra ez 
az elmúlt korok szokásait, evidenciáit, létmagyarázó elveit stb. bíró világ fel-
állítását jelentette, melynek esztétikai utánképzése révén a szerző jelenének 
horizontjából feltett kérdések megválaszolhatók. A jelentésképzés alapjává 
ezért éppen a különböző irodalmi konvenciók révén utánképzet t múl t más-
sága („hitelessége"), önmagában állása, jelentől eltérő idegensége vált: a je-
len horizontjából megalkotott múltbeli cselekmény és a múlt felől nézett je-
lenbeli kérdések sajátos dialógusában bontakozik ki valamilyen értelem a 
történelmi regény olvasása során. A jelen érdekű kérdezés és a múlt másságának 
(ami persze a hagyományban való mindenkori benneállás és a megírás jele-
nének mindenkori perspektiváltsága miatt mindig részben azonosság is!) 
jelentésképző szerepe a történelmi regény két fő műfajkonsti tuáló tényezője és 
az egyes szövegek hatásstruktúrájának az alapja. 

A történelmi regényről széles körben elfogadott és bevett vélemények kö-
zé tartozik, hogy elsősorban társadalmi, politikai, nemzet i jellegű kérdésekre 
keres választ a történelmi múlt utánképzése révén. A rajongók ugyanakkor 
nagyon jó bizonyítéka annak, hogy a történelmi regény kérdésfelvetése, ma-
ga a szöveget szervező jelen érdekű kérdezés ezeknél jóval általánosabb 
problémákat is a jelentésadás centrumába állíthat: a múl t esztétikai jellegű 
faggatásának köszönhetően lehetséges általánosabb létértelmezésre szert 
tenni. Ez a történelmi regény két másik fontos szövegstrukturáló jellegzetes-
ségének köszönhetően válik lehetségessé. Egyrészt a történelmi regény - pél-
dául a történetírói munkákban konstruált múltképpel szemben - képes egy 
olyan teljes világot5 felállítani és azt esztétikai funkcióba helyezni, mely az 
adott korabeli létezés történeti evidenciái mellett reflektálni tud az egyén és 
a világ közösségi, metafizikai meghatározottságára is. A műfaj másik lénye-
gi jellemzője, hogy minden más regénytípusnál alkalmasabb különböző vál-
ságszituációk modellálására: a megírás jelenének az érdekeltsége, horizontja 
mindig láthatóvá és a maga számára jelentésessé tudja tenni a köztudatban, 
a befogadói előítéletekben már eleve ismert és értelmezett formában élő tör-
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téneti korszakok folytonosságát és egységességét megbontó szakadásokat , 
diszkontinuitást. A bevezető szakasz további részében ennek a két tendenciá-
nak a működését és a szerepét fogjuk részletesen tárgyalni A rajongók szöve-
gének szerveződésében és jelentésképzésében. 

A rajongók mimetikus igényű, realista jellegű szövegszervező eljárásai rend-
kívül tudatosan törekszenek a XVII. század közepi Erdély történeti adot tsá-
gainak az utánképzésére, és segítségével egy lehetőleg teljes, adott korabeli 
életvilág felállítására, ahol a szereplők a lehető legtágabb létösszefüggésben 
jelenhetnek meg. Ennek az igénynek a megvalósulását a szöveg narra t ív 
s t ruktúrájában tetten érhető kettősség igyekszik elősegíteni. 

Szegedy-Maszák Mihály mindkét A rajongókról szóló t anu lmányában 
hangsúlyozta a „közvetlen és közvetett belső magánbeszédek" gyakor i 
előfordulását és így a korlátozott távlat elvének érvényesülését a szöveg 
történetmondásában.6 A regény láthatatlan harmadik személyű elbeszélője 
valóban nem törekszik mindentudásra a jellemteremtés tekintetében: a néző-
pontot és a beszédet gyakran átadja a szereplőknek, akiknek világlátása, ön-
értése a saját, illetve mások megítélő távlatainak függvényében bontakozik 
ki. A jellemek és részben az események tudatszerú közvetítettsége azonban 
egy ugyanilyen következetesen érvényesülő, de látszólag ezzel ellentétesen 
m ű k ö d ő narratív logika jelenlétére is ráirányítja a figyelmet. A nar rá tor 
ugyanis sok tekintetben uralja a történetmondást, és állításai a világról, a tör-
ténésekről és azok okairól a „valóság" problémátlan elbeszélhetőségének hi-
tét sejtetik, vagy legalábbis ezt akarják az olvasóval elfogadtatni. Mindez 
sokszor olyan mindentudó pozíciót sugall, amely fölötte áll a történéseknek 
es bízik abban, hogy az általa felállított világot a befogadó „valóságosként" 
- vagy annak analógiájaként - fogja felfogni. 

A narrátor magabiztosan kalauzolja olvasóját az esztétikailag teremtett 
világban (25., 31.)/ és a regény kezdő fejezeteiben a vallásháború tág történe-
ti horizontjának részletes felvázolásával, a gyulafehérvári események leírásá-
val, Báthory Zsófia személyes lelki problémáinak és a „beteg asszony" irra-
cionális látomásainak az elmesélésével lépésről lépésre vezeti be olvasóját az 
életvilág különböző releváns életszféráiba: a később részleteiben is m e g m u -
tatkozó adot t korabeli létezés történeti, személyes és t ranszcendens szintjei-
re. Sok esetben él tehát a valószerűség felkeltésének legfontosabb eszközei-
vel, a magyarázattal és a leírással,8 valamint nagyon komolyan veszi a 
történelmi regények elbeszélői metapozíciójából adódó „kötelességeit": a 
megírás jelenének befogadói horizontja számára javarészt ismeretlen esemé-
nyek, jelenségek „hiteles" felvázolását, és a történelmi változások során átér-
telmeződött fogalmak tisztázását. Ennek szellemében a történész beszéd-
helyzetét és nyelvi evidenciáit imitálva számol be a harmincéves h á b o r ú 
eseményeiről, művelődéstörténeti részletességű leírást ad a fejedelmi palotá-
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ról (26-31.); hosszasan értekezik a korabeli társadalmi hierarchia párkapcso-
latokat kizárólagossággal szabályozó érvényességéről (130-131.) stb. Az el-
beszélő nagyon sok esetben szentenciákban kommentálja az eseményeket és 
a jellemeket.9 Ezt a bölcselkedői hangnemet részben értelmezhetjük egy sta-
bil értékbizonyosságot és valóságfogalmat bíró pozícióból való beszédnek, 
de ennek alkalmazása is jelzi, hogy mennyire más elbeszélői magatartás alá 
esnek a jellemek ábrázolása és az életvilág felállítására és az események el-
rendezésére tett kísérletek. A narrátor ugyanis látványosan destruálja sok-
szor szentenciaszerű véleményét a szereplők megítélésében. A börtönben 
életelveit gyorsan feladó Laczkó Istvánról például azonnal ironikus állítást 
tesz, később viszont már n e m a szombatos p a p jellemének hiányosságával, 
hanem a körülmények kényszerével magyarázza a sorsát.10 így, mint már 
utaltunk rá, a szereplőkről tett megjegyzései, akár nyíltan, akár személytelen 
szentenciázó hangnemben fogalmazza is m e g azokat, m ind ig viszonylagos-
sá válnak a szövegben érvényesülő más távlatok, értékítéletek sokaságában. 

A rajongók narratív s t ruktúrájában megjelenő kettősség természetesen fon-
tos funkcióval bír: a szövegnek egy meghatározott szerzői stratégia érvénye-
sítése érdekében szüksége van e kettős narrat ív elvre, melyek azonban így 
nem ellentmondásban, h a n e m egymást kiegészítő ha rmonikus viszonyban 
állnak egymással. E feltételezett odaértett szerzői stratégiának ugyanis érde-
ke, hogy a viszonylagosított értéktávlatokban megjelenített, saját szólammal 
bíró szereplők egy jól körülhatárolható vi lágban álljanak: egy minden lénye-
ges evidenciájával, szokásaival, gondolkodásmódjával jellemzett adott kora-
beli életvilág tágasságában lépjenek egymással dialogikus kapcsolatba. Ez 
utóbbi nagy részének a megvalósulását az elbeszélő ebben a tekintetben min-
dentudást imitáló pozíciója igyekszik szavatolni, míg a szereplők szólamai-
nak tudatszerű közvetítettsége világlátásuk és önértésük önállóságának biz-
tosításán túl még egy fontos szerepet tölt be ennek a teljes világnak a 
konstituálásában: főként az ő révükön nyilvánulhat meg ugyanis a világ ké-
sőbb ér telmezendő transzcendens relevanciája is. 

Az így létrejött életvilágnak két, a regény értelmezését döntően meghatá-
rozó jellegzetessége van. Egyrészt a mimet ikus igénnyel és összetett narrat ív 
struktúrával megkonstruál t történeti vi lág nem történelmi jellemzőinek 
puszta felmutatása miatt jött létre, hanem egy jellegzetes világ- és létállapot 
megtestesítőjeként válik jelentésessé. Már a tisztán krónikaírói beszédmód-
ban leírt val lásháborúnak a kereszténység eszmeiségével alapjában ellentétes 
eseményei egy olyan világot sejtetnek, melyben a korábban meghatározó fo-
galmak elvesztették létjogosultságukat. A szenvedélyes indulatok felfoko-
zottsága és elszabadulása jellemzi a tömeglélektani kommentárokkal leírt 
gyulafehérvári jelenetsort, ma jd a későbbiekben a szombatosok viselkedését 
és a szereplők egymáshoz való viszonyát is. A maga saját fogalmai alapján 
felállított, zárt , adott korabeli életvilág tehát egy eligazodási pontjait vesztett 
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világ- és létállapot jelölőjévé válik, melyet később, a fogalom tisztázása után 
a „rajongás létállapotának" fogunk nevezni. 

Az esztétikailag utánképzett világ másik lényegi jellegzetessége abban a 
sajátos viszonyban ölt testet, mely az életvilág empirikusan igazolható ese-
ményei és az eddig csak érintőlegesen említett irracionális, metafizikai jelle-
gű léttapasztalatok között áll fenn. A transzcendens szféra a teljes életvilág 
reális és jelenvaló részének bizonyul, hiszen az irracionális jellegű történések 
állandóan átjárják, befolyásolják a mindennapiság tapasztalatában zajló ese-
ményeket és az egyes szereplők sorsát, önértéseit. A férje embertelen kivég-
zésének rettenetét pokoli vízióiban napról napra újraélő Géczyné egy nyu-
godtabb álmában az utcán Kassai intrikái miatt éppen akkor átkozott Pécsi 
Simont látja férje helyett az elítéltek ketrecében, a huszonöt évvel ezelőtti tra-
gédia megismétlődésének a lehetőségét érezve meg ezzel. A szélsőséges lét-
szituációba sodródott egyének énen kívüli állapotba kerülve metafizikai 
fogalmakkal értelmezik léthelyzetüket: ez főleg Laczkóra jellemző, de Debo-
rahtól, Elemértől, sőt a sokáig tisztán racionálisan gondolkodó Kassaitól sem 
áll távol az ilyen jellegű helyzetértékelés. Sokkal harmonikusabb kapcsolat 
lehetősége nyilvánul meg a két szféra között Pécsi Simon és Bodó Mára alak-
jában: Pécsi asztrológusként állandóan olvassa (igaz, tragikusan félreolvassa) 
az égi jelek üzenetét, Laczkó felesége pedig minden evilági történést képes a 
gondviselő istenképzet jelenvalóságának a kontextusában értelmezni. 

Ebből a felsorolásból is látszik, hogy ez a szféra nem teljes egyértelműségé-
ben rajzolódik fel a világban, hanem elsősorban az egyéni léttapasztalatok 
szintjén (hit, őrület, látomás stb.) jelenik meg, melyek a különböző irracioná-
lis jelenségeket saját világfelfogásuk fogalmaival (gondviselés, végzet stb.) 
értelmezik. Ezek a szólamok és a narrátor kulcsfontosságú kommentárjai11 

azonban így is lehetővé teszik egy leginkább keresztényi fogalmakkal leírha-
tó metafizikai meghatározottság egész világra vonatkoztathatóságát; ugyan-
akkor azt is jelzik, hogy nem eredendő összhang, hanem valamifajta szaka-
dás, eltávolodás jellemzi az empirikus világ és az azon túli közötti viszonyt. 
A mindennapiság realitásából száműzött transzcendens ezért elsősorban a 
szélsőséges létállapotokban (őrület, látomás) és a tragikus eseményekben 
(balázsfalvi tragédia) sejlik fel, és bontja meg váratlanul és visszafordíthatat-
lan következményekkel az életvilág és az egyes szereplők önértésének látszó-
lagos egységét és nyugalmát. 

Az eddigiekben felvázolt jellemzőinek köszönhetően a múl t esztétikailag 
utánképzett világa az individuum és a személy12 mindenkori létbe és világ-
ba vetettségének modellálására, egy sajátos válságszituáció értelmezésére vá-
lik alkalmassá.13 Egy adott korabeli életvilág felállítása lehetővé tette, hogy 
az egyén sorsa a legtágabb létösszefüggésben váljék értelmezhetővé: egy-
részt egy meghatározott közösségi rend tagjaként, ahol a társadalmi-hatalmi 
hiearchia által meg van szabva lehetséges szerepe és hivatása; másrészt egy 
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korabeli fogalmi relevanciájában jellemezhető metafizikai meghatározottsá-
gában, melynek függvényében egyes cselekedeteknek transzcendens kon-
zekvenciái is adódnak; és utoljára az egyén önértésében és arra i rányuló pró-
bálkozásai formájában, hogy saját énjét az adott keretek között minél inkább 
megvalósítsa, kiteljesítse. Mindez rendkívül nagy szerepet kap A rajongók 
értelmezésében, ugyanis a szöveg befogadásakor meghatározóvá válik az a 
felismerés, hogy a történések középpont jában az önálló szólammal, világ-
képpel, nyelvi horizonttal bíró szereplők önértelmezése és egymáshoz való 
viszonyuk áll. Az is szembetűnő, hogy a regényhősök nagy része14 úgyneve-
zett válsághősként értelmezhető: ál landó meghasonlások, elbizonytalanodá-
sok jellemzik őket, s a legtöbbjük önértelmezése a történések egy bizonyos 
pont ján tévesnek bizonyul , személyiségük összeomlik.15 A különböző vál-
ságszituációk és személyiségképletek néhány egzisztenciális jellegű kategó-
ria (bűn, szabadság, hit, személy stb. fogalmai) alapján értelmezhetők a leg-
inkább.16 

E belátások révén egy olyan olvasat lehetősége körvonalazódik, mely a 
személy meghatározott válságszituációjának a modellálását, egyfajta egzisz-
tenciális kérdésfelvetés meglétét és dominanciáját tartja A rajongók legfonto-
sabb létértelmező sajátságának. Mi adja a személy vagy az ind iv iduum 
öntételezésének az alapját, az egyén létének értelmét és metafizikai igazolha-
tóságát egy olyan történeti szituációban, amikor is az otthonosságot biztosí-
tó hagyományos fogalmak érvényüket vesztik? - ilyen és ehhez hasonló kér-
désekre született válaszként olvassa ez az értelmezés A rajongók szövegét. 

A regény felhívó s truktúrájának néhány kevésbé fe l tűnő eleme is alátá-
masztani látszik egy ilyen kiindulású interpretáció lehetőségét. Hangsúlyos 
helyeken problematizálódik többek között az öngyilkosság kérdésköre. Elő-
ször a Géczyné sorsát kommentá ló elbeszélő szentenciaszerűen nyilatkozik 
róla (58.), majd később Laczkó (111-112.) és Elemér (166.) adott létszituáció-
jának a megoldásaként vetődik fel ez az egzisztenciális és ontológiai problé-
mát egyaránt magában rejtő lehetőség. A lét végességének és kiismerhetet-
lenségének tragikus belátása is a különböző szinteken megfogalmazódó 
világ- és önértelmezések meghatározó elemévé válik. Ilyen értelemben 
metaforizálja „színházként" a világot az elbeszélő Elemér szerelmi csalódá-
sának az értelmezésekor (166.), „arasznyi térként" Deborah elbeszélt mono-
lógjában megtagadott szerelmi kapcsolatán bánkódva (315.), és csak a végső-
kig kiélezett egzisztenciális helyzetben feltáruló „lét mélyebb titkairól" 
beszél az őrület állapotát megtapasztaló Laczkó István (422.). 

Az egyén létbe és világba vetettségének tragikus é lményét a legtömöreb-
ben azonban Dajka p ü s p ö k elbeszélt monológja fogalmazza meg. Több sajá-
tos körülmény is központ i jelentőséggel ruházza fel ezt a rövid szövegrészt. 
Egyrészt Dajka feltűnése nagyon szervetlenül illeszkedik bele az Elemér sor-
sát tárgyaló történetmondásba, így látszólagos idegensége kiemeli az adott 
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kontextusból, tágabb értelmet tulajdonítva neki. Másrészt az elbeszélő itt tö-
rekszik egyedül látványosan arra, hogy elbizonytalanítsa a beszélő kilétét, el-
mossa a határt a szereplő és saját állításai, gondolatai között : „A nap m é g 
n e m hunyt le egészen, s már a hold mosolygott, fénylett, hódítot t és andal -
gott. Nézte a komoly székesegyházat, bekacsintott a dévaj hercegkisasszony 
ablakain, sugarainak bűbájával rábeszélte a vén Dajka püspököt , hogy róka-
prémes tógáját felöltve, a tornác elébe üljön, s mellén összefogva karjait, a 
csillagos égre tekintsen és a földi lét rövidségéről elmélkedjen. Perc az élet, 
de e percbe mennyi öröm, csalódás és bánat nincs összpontosítva! Örökkéva-
lóság vár reánk, s a koporsó azon szekrény, melybe minden terhet, mit ma-
gunkon hordánk, leteszünk és elzárunk; de h á n y ember van , ki tántorgó lép-
tekkel is ne ajánlkoznék a sír párkányától visszafordulni, hogy tovább 
hordhassa a tehert, mely alatt már alig tud lélegezni? [... ] Miért t apadunk 
annyira a végeshez, midőn a végtelent hi tünk biztosította?" (228.) A több te-
kintetben kulcsfontosságúnak bizonyuló idézet alapján „az ember végtelen-
ség és végesség, a mulandó és az örök, a szabadság és a szükségszerűség" 1 7 

szintéziseként való antropológiai felfogása meghatározó szerepet kap a re-
gény egészének kérdésfelvetésében és így értelmezésében is. 

Az eddigiekben hangsúlyoztuk A rajongók szövegszerveződésében a mi-
metikus igényt és a realista formaelvek dominanciáját, mely eljárások igye-
keznek az esztétikailag megkonstruált világot „valóságosként" elfogadtatni. 
Következetesen érvényesül ezért a kauzalitás elve, a kompozíció egy köz-
ponti esemény köré szerveződik, és a jellemábrázolás lélektanilag motivált és 
kidolgozott. A metonimikus tör ténetmondás hangsúlyozott jelenléte mellett 
azonban fontossá válik a szöveg néhány eleméből összeálló asszociációs 
rendszer, a metaforikus történetmondó formaelv részleges érvényesülése is: 
ez a regény „világszerűsége" mellett „szövegszerűen" is értelmezi a szöve-
get strukturáló központi kérdést, a személyiség válságának, végső kérdései-
nek a problémáját. A börtön, tükör, fény-árnyék, sivatag, ha jó mot ívumának 
különböző megjelenései18 egy külön összefüggő történetet bontanak ki, meg-
erősítve azt, hogy a történetben az egyén létére megy ki a játék, és a szerep-
lők önértésének a módozatai: bukása vagy érvényesülése központi jelentő-
séggel bírnak. 

A továbbiakban először a több szálon futó események és a szereplők szóla-
mainak dialogikus érintkezése, viszonya alapján az úgynevezet t „válság-
hősök" téves önértelmezéseinek közös, illetve egyéni okait próbáljuk m e g 
felvázolni (II.), majd ebből ki indulva kísérletet teszünk annak a kérdésnek a 
megválaszolására, hogy milyen létértelmező funkció tulajdonítható a regény 
t ragikumának (III.). 
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II. 

Az egyes szereplők téves önértelmezéseinek közös okát egymáshoz való 
viszonyuk és a megkonstruál t életvilág történéseinek, jellemzőinek három 
általános tendenciájával lehet magyarázni: az individuális érdekek dominan-
ciája az egymáshoz való viszonyban, a „közösségből kiesettség" létélménye 
és a vallási fogalmak, elvek devalválódása vezetnek - az eseményekből kikö-
vetkeztethető lehetséges okokként - a legtöbb válsághős személyiségének a 
meghasonlásához, majd széthullásához. 

Az egymással a mindennapiság közegében találkozó és kapcsolatba lépő 
szereplők cselekedetének fő motivációját az egyéni érdekekben, a hatalmi 
ösztönben és érvényesülési vágyban jelölhetjük ki. A válsághősök nagy része 
legfőbb életcéljának a hata lmi előmenetel, az „emelkedés", vagy annak eléré-
se után a hatalom gátlástalan kihasználása bizonyul. Kassai és Pécsi sokszor 
alattomos eszközök érvényesítésével, alacsony sorból emelkedtek fel a hatal-
mi hiearchia legfelső közegébe; Gyulai Ferenc alakja az emelkedés filozófiá-
jának és gyakorlatának a megtestesítőjeként kap fontosabb szerepet a törté-
netben;19 Pécsi Deborahnak Gyulaihoz fűződő érzelmeit is az arisztokrácia 
vér szerinti kötelékébe való fölemelkedés motiválja; a mellékszereplők közül 
Kassai ti tkárának a könyvtárosi állás m i n d e n áldozatot megérő elérése a cél-
ja és - mint majd később látni fogjuk - a szombatosok vallási gyülekezetétől 
sem idegenek a hatalmi ambíciók. 

Az individuális érdekek korlátlan érvényesítési vágya és az egoisztikus 
öntételezések természetesen feszültséghez, ellentétekhez vezetnek, ezért a 
bosszú, a gyűlölet és az átkozódás létminőségei vá lnak mindennapossá a 
világban és a másikhoz va ló viszonyban. A rajongók cselekménybonyolításá-
nak a középpontjában Kassai és Pécsi ellentéte áll. Kassai - „aki előbb csak 
ártani akart Pécsinek, és miután sokszor ártott gyűlölni kezdé" - végtelen 
bosszúvágyának beteljesítése érdekében minden eszközt: törvényt, hatalmi 
pozíciót, korrupciót és - ha kell - emberi egzisztenciákat is felhasznál az őt 
szintén gyűlölő Pécsi végleges megbuktatására. A szélsőséges létszituációba 
sodródott Laczkó érthető kétségbeesésében „a gyűlöletnek szervezne hitfele-
kezetet", és a szombatosok nyelvi világa is az átkozódásra épül. A „beteg 
asszony" halálakor „k imondot t" néma átka az egész világra érvényes lesz; 
férjének sorsa, kegyetlen kivégzése ped ig szinte elidőtleníti a bosszú és gyű-
lölet féktelen szenvedélyeit. Ezek a jellemzők az individualizáció kényszeré-
hez vezetnek a legtöbb válsághős sorsában, és a szereteten alapuló közösség-
kapcsolat helyett az e l idegenedet tség létélményét teszik megha tá rozó 
tapasztalattá az emberi viszonyrendszerben, még a nyíl tan nem ellenséges 
érintkezésekben is. Mindez t Kassai Elemér sorsa alapján igazolhatjuk a leg-
inkább, aki teljesen mentes az individuális értékrend dominanciájától , foko-
zódó elhagyatottságérzetének, tehetetlen sodródásának egyik fontos ténye-
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zője mégis éppen az, hogy mások saját érdekmotivációiknak megfelelően 
viszonyulnak hozzá. Kassai Is tván végtelen hatalmi ambíciói, Pécsi Kassai 
elleni gyűlölete, Deborah kacérsága és felemelkedési vágya érvényesül dön-
tő, a végkifejlet felől nézve tragikus módon az Elemérhez fűződő viszony-
ban. 

Az individualizálódás itt körvonalazott folyamata meghatározó eleme lesz 
az önértelmezések kudarcát okozó másik fontos jelenségnek, melyet koráb-
ban a közösségből kiesettség sajátos léthelyzeteként neveztünk meg. Azért 
kell ezt külön is hangsúlyoznunk, mert A rajongók szövege által konstituált 
XVII. századi életvilág egyik meghatározó jellegzetessége, hogy még ereden-
dően egy folytonosnak tételezett nemzeti hagyomány által legitimált szerves 
és hierarchikus közösségi keretekben alapozódik meg. Az ilyen patriarchális 
t ípusú társadalmi forma kijelöli minden egyén születésének megfelelő szere-
pét és pozícióját a társadalomban, azokat a létlehetőségeket, melyek közül 
személyes adottságai alapján választhat és beteljesíthet. Az ettől való eltérés-
nek súlyos következményei lehetnek mind az otthonosságot biztosító közös-
ségi-társadalmi fo rma érvényessége, mind az egyének tekintetében. Az egyes 
hősök válságszituációjának, meghasonlásának egyik forrása - legalábbis 
sorsalakulásuk visszatekintő perspektívája alapján - éppen az adot t társadal-
mi keretekből való tudatos, vagy éppen reflektálatlan kiszakadásban rejlik. 
Pécsi Simon és Kassai István úttévesztésének - előbb a közösségi ítéletekben, 
majd idézett monológokban általuk is reflektált - oka alacsony társadalmi 
sorból való fölemelkedésük, és az így a szerzett hatalommal való visszaélé-
sük. Laczkó István t ragikumának a gyökere ped ig az, hogy elhallgatott ala-
csony származásának tudatában egy adott szokás- és vallási rendszerrel egy-
aránt szembehelyezkedő vallásnak lett vezető képviselőjévé. 

A harmadik válságkonstituáló tényezőnek - a vallási fogalmak devalváló-
dásának, érvényességük elbizonytalanodásának - a fontosságát a történések 
és a jellemek egzisztenciális a lapú értelmezésében maga a szöveg jelöli ki. 
Már az életvilág korábban leírt legtágabb keretei is ennek az állapotnak a 
kaot ikus következményeit mutat ják. Az „egyre sötétebb és kétségbeejtőbb 
színt öltő" vallásháború tombolása, majd a vallásszabadságot és a hitbéli 
másságot képviselő szombatosok kiirtását egyszerre követelő indulatos 
tömeg bemutatása egyértelműen jelzik, hogy valami nincs rendben a kor evi-
denciái alapján a vallási fogalmaknak központi szerepet tulajdonító konszen-
zusos létmagyarázó elvekkel. A „hitben eltévelyedés", a számukra releváns-
ként elfogadott vallási jellegű elvekkel szembeni következetlenség a legtöbb 
szereplő személyes sorsát jellemzi valamilyen formában, és hozzájárul sze-
mélye egységének megbomlásához. Az egyéni, hatalmi érdekek által legin-
kább motivált Kassai sokáig teljesen a maga racionalizált világlátásának 
megfelelően devalválja a vallásos fogalmakat;20 Pécsi úttévesztését - még a 
tragédia előtt - metafizikai kapaszkodók nélküliségként, Isten hiányaként éli 
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meg a XXII. zsoltár éneklésekor (232.); Elemér szerelmének beteljesedettségé-
re épülő ingatag hite is kártyavárként dől össze Deborah hűtlenségekor.21 

Látványosan zuhan ki látszólagos metafizikai ot thonosságtudatából Laczkó 
is, és veszti el bizonyosságát a gondviselésben, s fordul egyfajta emberidegen 
metafizikai vi lágmozgató elv képzete felé (130.). A hit elvesztésének vagy fel-
adásának megvan a regény cselekményének idején túlmutató távlata is: 
Géczyné éppen a világot uraló gyűlölség miatt adja fel hitét valamifajta mű-
ködő világrend tételezésében.22 

A rajongók szövege által utánképzett múl t tágabb életvilágában ezek a je-
lenségek az otthonosságot teremtő megszokott (közösségi és vallási alapú) 
fogalmak elbizonytalanodását és a bennük való el igazodás nehézségét von-
ják maguk után; az egyéni sorsok tekintetében pedig a személyiséget megala-
pozó létmagyarázó elvek érvénytelenné válását és működésképtelenségét 
okozzák. Az individuális érdekek előtérbe állítása, a gyűlölet, a bosszúvágy 
vagy az elidegenedettség dominanciája a másikhoz való viszonyban, a kö-
zösségből és a vallásos hitből való kiesettség létélménye mind-mind a „rajon-
gás" mint az adottól és otthonostól való önpusztító, romboló eltérés egy-egy 
létmóduszát jelenítik meg. Ilyen értelemben beszéltünk már az értelmezés 
elején a rajongás lét- és világállapotáról az esztétikailag utánképzet t világ 
egésze és a szereplők nagy többsége tekintetében. Ezért nem véletlen, hogy 
„a regény szövegében a címszó makacs ismétlődése teremti meg a legerő-
sebb folytonosságot".23 Az ugyanis - ahogy ezt már Szegedy-Maszák Mihály 
részletesen kifejtette - nem kizárólag a szombatosok fanatizmusát , szélsősé-
ges magatar tásformáit jelöli: Dajka püspök „rajongó beszéde", a tömeg irá-
nyíthatatlan szenvedélyessége,24 Kassai és Pécsi ellenségeskedése egyaránt a 
rajongás állapotát testesítik meg. „Kassai Elemér is »rajongó«-nak bizonyul, 
amennyiben bálványozza Pécsi Deboraht"2 5 és szerelmi meghasonlottsága 
miatt saját énjét adja fel, sőt még a közösség egységét biztosítani hivatott fe-
jedelmi pozíció várományosának jellemében is szerepet kapnak a rajongás 
létmóduszai. (17-20., 306.) 

Az egységképzeteit kontúrjaiban még őrző világ hagyományos alapjainak 
kimozdultságát igyekszenek modellálni tehát a regény történései. N e m az 
elmozdulás konkrét okai, hanem ennek a köztes állapotnak a megragadása, 
értelmezése kerül a középpontba, mely leginkább a szombatosok fanat izmu-
sában és a főhősök téves önértelmezéseiben nyilatkozik meg: ezek részlete-
sebb jellemzésével folytatjuk interpretációnkat. 

A szombatosok a közösségben adott transzcendens vi lágmagyarázó elvek 
és az ezen alapuló szokásrend elégtelenségét és működésképtelenségét nyil-
vánítják ki akkor, mikor a bevett vallásokkal szemben egy új keresztény hit-
gyakorlat meghonosításával próbálkoznak. Elsősorban a Jelenések könyvé-
nek nyelvi evidenciáit beszélik, és ennek szellemében keresztelik át saját 
neveiket és városaikat, értelmezik a világ történéseit. Valójában azonban 
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minden célkitűzésük és próbálkozásuk ellenére sem képviselnek semmilyen 
alternatívát az életvilágban meghatározónak mutatkozó „kizökkent" létevi-
denciákkal szemben, sőt felerősítik azok negatív tendenciáit a különböző 
egyéni sorsok alakulásában. Tetteiket ugyanúgy az individuális érdekeiken 
alapuló cél motiválja, mint az életvilág más, hasonló jelenségeit: „ . . .mi élni, 
terjeszkedni és jogokat szerezni akarunk." (94.) A szombatosok fanatikus ma-
gatartása ennek érdekében a „magasabb rendű értékeket is a maga egocent-
rikus öntételezésének az eszközévé változtatja".26 A Biblia nyelvét egy hatal-
mi diskurzus szolgálatába állítják, prófétai hangnemük, nyelvük visszaél a 
metaforikussággal: vértanúsági vágyuk vagy az egyes emberek iránt táplált 
gyűlöletük fejeződik ki általuk. Mindezek miatt világlátásuk és nyelvük tra-
gikusan kirekesztővé, „süketté" válik a gondolkodásmódjában sok tekintet-
ben velük tartó Pécsivel és más mérsékeltebb hívővel szemben a balázsfalvi 
tragédiakor, és ha az apokalipszis fogalmát eredeti jelentésében - tehát a fel-
fedés, „a Messiás feltárulása" értelmében - vesszük alapul a történések 
értelmezésékor,27 akkor a szombatosok magatartása valóban apokaliptikus 
jellegű eseményhez vezeti el a történéseket. A balázsfalvi gyűlés tragédiája 
ugyanis valóban az életvilág mindennapiságában devalválódott, elfedett 
transzcendens evidenciák, meghatározottság feltárulását eredményezi. A szom-
batosok végtelen gyűlölete, szeretetlensége, az isteni kegyelmet elutasító 
fanatizmusuk jelentősen hozzájárul a tragédia bekövetkezéséhez, de nem az 
Elet könyvébe felírtak üdvözítő szerepét, hanem sokkal inkább a másokra rá-
ruházott (Pécsi, Kassai) antikrisztusi funkciót töltik be ebben a felfedési fo-
lyamatban. 

Azt, hogy a szombatosok létmagyarázó elvei az egyéni élet szintjén is ér-
vénytelennek bizonyulnak, Laczkó István sorsa példázza a leginkább. 
Laczkó szombatos hite - mint személyisége egységét biztosítani hivatott, fel-
vállalt létfelfogás - börtönbe kerülése után szinte azonnal semmivé foszlik. 
Elfogatása pillanatában még fel tudja idézni a Jelenések könyve saját léthely-
zetére aktualizálható részét („- Most üt a kísértés órája! Légy hív mindhalá-
lig, s neked adom az életnek koronáját, mondja a szentírás."), de ahelyett, 
hogy a szöveg kontextusának megfelelő módon viselné el sorsát, kivonja ma-
gát alóla,28 és Krisztus Gecsemáné kertbeli monológja kulcsmondatának 
szintén csonka megidézése követi első gondolatát („Atyám! Ha lehet, ma-
radjon el tőlem e keserű pohár! szól a Megváltó" - 99.).29 így ez a valódi szö-
vegkörnyezetéből kimozdított mondat - szinte szentségtörésként - inkább az 
önmentség, a saját sors alóli kibúvás vágyaként, vagy esetleg az önmagáért 
valóan felvett „mártírszerep" vállalásának a „kötelességeként" hangzik el, 
semmiképpen sem a krisztusi áldozat önkéntelen elfogadásának a szellemé-
ben. A személye szerepekre hullását három neve által már eleve magában 
hordó Laczkó árulása révén feladja saját létértelmező evidenciáit, a gond-
viselésbe és az isteni kegyelembe vetett feltétlen bizalmat. A felelősség teljes 
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vállalása helyett - mintegy tetteinek önigazolási kísérleteként - egyfajta em-
beridegen felsőbb hatalom, a végzet általi eleve elrendeltségre hivatkozik: 
„Hol van, aki küzdhet végzete ellen?" (115.) Bár megérzi a saját hitelveinek 
megfelelő választás lehetőségét („Adjátok vissza a börtön békóit, s vegyétek 
le a bilincseket, melyek szellememet az öntudat pellengérére szegzik, hogy 
öröktől magam legyek magam előtt megszégyenítve" - 115.), végül csak a 
fokozatosan megélt büntapasztalat szembesíti Laczkót saját sorsának köte-
lességével és felelősségével: az áruló szerepének elviselhetetlensége az őrü-
let, a látomásosság tébolyába taszítja, ami tettének és tévesnek bizonyuló 
döntésének a metafizikai következményeit tárja fel.30 

Laczkó gyenge lábakon álló ön- és világértése a leghamarabb lepleződik le 
a történések során, a regény kulcsfigurájának, Kassainak köszönhetően, aki-
nek viszont hatalmi pozíciója, racionális életelvei és személyiségének egysé-
gessége teljesen töretlennek tűnik az események végső kibontakozásáig. Az 
„antikrisztusi" vonásokkal asszociált külseje és magatartása ellenére rendkí-
vül összetett és árnyalt jellemként megnyilatkozó Kassait31 egyéni érdekei-
nek érvényesítése motiválja a történet egészében. Ebben nem befolyásolja 
közösségi kötődés („Erdély..., melyet hazájának nem tekint"), és cselekede-
teinek jogosságát igazolni kívánó idézett monológjaiban a bűn és a gondvise-
lés fogalmait is a maga céljainak megfelelően deszakralizálja, megfosztva 
azokat minden (később általa is megtapasztalt) metafizikai relevanciájuktól. 
(180., 381.) Bosszújának sikeres beteljesítése azonban az ő sokáig következe-
tes világlátását és személyiségét is megbontja: ekkor döbben rá azon érték-
rendszer paradox voltára, melyre tetteit, életét építette. A „bosszú nem 
nyújtá azon élvet, melyet ígért" a számára,32 hiszen Elemér elvesztése várat-
lanul életének végtelen magányára, a szereteten alapuló emberi kötődés 
immár teljes hiányára ébreszti rá Kassait. Már-már megbomlott elméjű pár-
beszéde az elhunyttal céltévesztettségének végső bizonyságát adja (474.), s 
addigi életelveinek zsákutcájára, értelmetlenségére ébred rá megszerzett va-
gyona hiábavalóságának a felismerésében (479.), majd hatalmi pozíciója 
gyors elvesztésében. 

A hatalmi ambíciójában Kassai alteregójának, sok más tekintetben ellenté-
tének bizonyuló Pécsi Simont önértésének és személyiségének két lényeges 
eleme különbözteti meg a regény többi „válsághősétől". Egyrészt a 
Deborahhal folytatott párbeszédében még a balázsfalvi tragédia előtt reflek-
tál élete céltévesztettségére („El volt tévesztve egész életünk, Deborah!") és 
személyiségmodellje összeomlásának legfontosabb okát téves hivatásválasz-
tásában jelöli ki. A számára társadalmi pozíciója, tehetsége és létlehetőségei 
„predesztinálta" tudományos pálya helyett a hatalmi emelkedésnek értel-
metlen szerepjátszásra kényszerítő útját választotta (393., 396-397.). Másrészt 
Pécsi az, aki az életvilág mindennapiságából „száműzött", empirikus valósá-
gon túli „realitással" közvetlen kapcsolatba tud lépni az asztrológiába való 
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beavatottsága révén. A világmindenség (makrokozmosz) és az ember (mik-
rokozmosz) egylényegűségét és korreszpondanciáját valló asztrológiai gon-
dolkodás lehetségesnek tartja a világmindenség meghatározott jelenségei-
nek, így többek között a csillagok állásának és az emberi sorsok lehetséges 
alakulásának analógiás megfeleltethetőségét. Az ebbe a tudásba valóban be-
avatott Pécsi saját világlátásával szembeni tragikus következetlensége,azon-
ban éppen az égi jelek egyéni érdekek miatti félreolvasásában rejlik. Kassai 
iránti gyűlölsége miatt taszítja el magától a csillagállások sugallata és embe-
ri okok miatt egyaránt megkedvelt Elemért: a létlehetőségeit felrajzoló égi 
jelek ezt követő fenyegetőre fordulását még téves önértésére való reflektálása 
után sem saját tettének következményeként értelmezi, hanem Elemért okolja 
és vele helyettesíti be a csillagképekben megjelenő áruló alakját (229-230.). 
Személyes elvakultsága miatti téves olvasatának központi szerepe lesz teljes 
bukásában és a tragédia bekövetkeztében: felkiáltása Elemér belépésekor 
(„ - Ó, a csillagzatok nem csalnak! ők előre megmondák, hogy veszedelmem 
tőle jön!" - 457.) is motiválja a feldühödött szombatosokat annak legyilkolá-
sában. 

Kassai Elemért a Kemény-recepció egy része a jóságukban, nemességük-
ben elbukó hősök közé sorolja, akiket a „náluknál zordabb sors" elsodor és 
megsemmisít.33 E felfogással teljes mértékben már csak a regényben konsti-
tuálódó tragikumképlet miatt sem lehet egyetérteni (mely ebben az olvasat-
ban nem a végzetként vagy fátumként értett sorsot tartja a tragikum forrásá-
nak), ráadásul Elemér jelleme sem támasztja alá teljes mértékben ezt a 
vélekedést. Kassai fogadott fia becsületessége és őszintesége révén valóban 
mentes a legtöbb szereplő tetteit motiváló egyéni érdekek általi meghatáro-
zottságtól, és így részben kívül is áll az általuk konstituált értékrenden. 
Azonban az ő önértelmezése is tévesnek bizonyul, mert bár felismeri a vilá-
got és a legtöbb egyén ön- és világértését meghatározó elvek terméketlen és 
önpusztító voltát, képtelen azzal szemben önálló világmagyarázatot adni és 
egy önelvű személyiséget felépíteni, és tetteit ezeknek megfelelően alakítani. 
Tisztán látja Pécsi és Kassai egymással és vele szembeni magatartásának a 
mozgatórugóit,34 valamint Deborah elhidegülésének valódi okát, egy tévesen 
értelmezett etikus magatartás szellemében mégis a megfelelő cselekvés he-
lyett minden tettét a bizonytalanság és a kétely hatja át (260.). Idézett mono-
lógjaiban saját maga által is reflektált gyengesége, tétlensége (165.) végül tel-
jes énfeladáshoz vezet: képtelen önmagát mint személyt értelmezni, feladja 
az ember magasabbrendűségébe és az élet értelmességébe vetett hitét, és 
többször kinyilvánítja halálvágyát mint a problémáinak végső megoldását 
kínáló lehetőséget (166., 226.). Természetesen nem a hagyományos értelem-
ben vett „tragikus hős" Elemér: nem vétke bűnhődéseként leli halálát, de a 
balázsfalvi tragédia bekövetkezéséhez maga is hozzájárul, s mivel „minden 
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emberi önmegértésnek a halál az abszolút határa",35 ezért önértésének újra-
gondolására már nincs lehetősége. 

Ezek a személyiségképletek természetesen nem egy rajtuk vagy a világu-
kon kívüli, értéktelítettnek tételezett etikai-ontológiai horizontból ítéltetnek 
bukásra. Szélsőséges létszituációba keveredés vagy a tragikus események ka-
tartikus hatására maguk reflektálnak erre, illetve a felsorolt téves motivációk 
is negatívan ütnek vissza, amivel önmagukat is minősítik. Feltűnő ugyanis, 
hogy valamennyi hősnek - a későbbi visszatekintő szemléletben hibásnak 
minősülő - vágya beteljesül valamilyen formában, de ez a „beteljesülés" nem 
a személyiség kibontakozásához, hanem annak meghasonlásához, szétesésé-
hez járul hozzá. Kassai István bosszúterve végül - a világi törvények által is 
igazolt keretek között - tökéletesen sikerül, Pécsi elveszejtése mégsem okoz 
elégedettséget a számára, sőt bukását eredményezi; a szombatosok mártír-
halál iránti vágya (Laczkó, Kádár) is teljesül (460.), és a megjövendölt (igaz, 
nem a saját fogalmaik szerint vett) apokaliptikus esemény is elkövetkezik 
Elemér meggyilkolásakor, vallási közösségük tulajdonképpeni megszűnését 
és az emberi indulatok féktelen elszabadulását vonva maga után (470-471.); 
Pécsire korábbi hatalmi tevékenysége - elsősorban az általa megalkotott ho-
nesta custodia törvénye - ü t vissza; Pécsi Deborah Gyulai felesége lesz, igaz, 
nem korábbi kacérsága és hiúsága kielégítéseképpen és nem a vér szerinti 
arisztokrácia közegébe emelkedés motivációja révén; a történet végén Gyulai 
előtt is megnyílik az annyira vágyott emelkedés útja, de a Klárával való talál-
kozás után átértékelődnek erre irányuló motivációi. A titkár is megkapja a 
könyvtárosi állást, de Elemérhez írt levele miatt, Kassai bosszújától rettegve 
kimenekül Erdélyből, és végül Elemér halálvágya is sajátos körülmények 
közt teljesül. Valamennyi tett, mindezeken túl, kivétel nélkül hozzájárul a 
balázsfalvi végzetes események bekövetkezéséhez: ezzel pedig tulajdonkép-
pen önmaguk idézik elő - a tragédia a létezés nem evilági relevanciáit feltáró 
jelensége révén - katartikus jellegű megvilágosodásukat, életük céltévesztett-
ségének a lelepleződését. 

A válsághelyzetbe sodródó hősök közül mindössze egynek a létértelmező 
evidenciái maradnak töretlenek a szélsőséges létszituációban is: Bodó Klára 
szólama ezért sajátos értelmező perspektívát nyit a többi szereplő személyi-
ségképletére és a történet egészére is. Laczkóné ön- és világértése egy olyan 
jellegű keresztény hitfelfogásban gyökerezik, melynek lényege, „hogy az Én, 
azáltal, hogy önmaga és az is akar lenni, áttetsző módon Istenben alapozza 
meg magát", tehát „abban a hatalomban", amelyik őt „létrehozta".36 Klárá-
nak a világhoz, annak történéseihez és saját létéhez való viszonya feltételezi 
tehát egy empirikus valóságon túli, világot elrendező elv realitását, és tettei-
ben, értékítéleteiben ez szolgál viszonyítási, eligazodási alapul. Ezért tartja a 
bűn elkövetését - annak metafizikai következményei miatt - a legvégzete-
sebb eseménynek férje sorsában (121., 262.), és részben ennek függvényében 
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formál véleményt az emberi szabadság adott létszituációban fontossá váló 
kérdésére is. Az akaratszabadságon, a jó és a rossz választásának a szabadsá-
gán túl - léthelyzetének (és férje sorsának) szorító kényszerében - felismeri 
az emberi szabadság mibenlétének és érvényesítésének másik, valódi bizo-
nyosságot nyújtó változatát: a „végső szabadság" lehetőségét és egyben kö-
telességét is, amely minden világi szenvedés ellenére „a Krisztusban való 
szabadság"37 végtelenségét biztosítja.38 A „személy így értelmezett szabadsá-
ga kötelesség, az elhivatás teljesítése, az emberről alkotott isteni eszme meg-
valósulása, felelet Isten hívására".39 A bűnnek és a szabadságnak ezt az értel-
mét nem ismeri fel, illetve képtelen a kellő időben saját sorsára applikálni a 
személyiségét szintén keresztényi módon megalapozni kívánó Laczkó (115., 
130.), és hite megtagadásával egy időre a könyörtelen determináció, a végzet 
felé fordulással teremt önigazolási alapot. Bodó Klára viszont a szabadságfo-
galom ezen értelmének belátása alapján építi fel a személyiségét: a nő ere-
dendő földi hivatásának megfelelően tölti be az anyaság szerepét, és férjéhez 
is a hűség, az alázat és az ösztönös összekapcsoltság köti. Intuitív, „a lét mé-
lyebb titkaiba" való ösztönös beavatottsággal érzékeli Laczkó árulása utáni 
jellemváltozását: harmonikus egylényegűségük megszakadását azonnal saját 
válságként tapasztalja meg (118-120.). Tisztán keresztényi gondviseléselvű 
világfelfogásban (198-199.) megalapozott személyének köszönhetően végig 
megőrzi aktív és cselekvő magatartását: mindent megtesz bűnbe esett férje 
megmentése és a család egységének helyreállítása érdekében, majd Laczkó 
halála után az akarata ellenére ráruházott földbirtokosnői szerepben is hit-
elveinek megfelelően tölti be hivatását. 

Mint már említettük, Bodó Klára személye - mint az egyetlen működőké-
pes személyiségmodell - közvetetten sajátos értelmező perspektívát nyit a 
regény „válsághőseinek" különféle téves önértelmezéseire, és a bukásokhoz 
vezető létevidenciákra. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy a re-
gényt egyfajta vallásos üdvtörténetként kellene olvasnunk, vagy hogy a kü-
lönböző értéktávlatok és szólamok közül egyet kiemelnénk és követendő 
példaként állítanánk a többi önelvű világértés elé. Bodó Klára végig egységes 
személyisége mindössze arra utal, hogy lehetséges a rajongás állapotában eg-
zisztáló világban is olyan ön- és világértés, mely a létezés abszolút realitásá-
ban képes megalapozni magát. Szerepét és helyét ebben a világban a regény 
tragikumának tisztázásakor fogjuk pontosítani. 

Jellemének, világnézetének relevanciáját más elemek is analógiásan meg-
erősítik. Nemcsak Laczkóné szólama, hanem a nőiség általában vett princí-
piuma is meghatározó létmagyarázó elvvé válik ugyanis a szövegben. Szem-
betűnő, hogy az úgynevezett „válsághősök" szinte kivétel nélkül mind 
férfiak. Egyedül Pécsi Deborah sorolható feltételesen közéjük, de mind az ő, 
mind a szeszélyes Báthory Zsófia alakja sok tekintetben osztozik Bodó Klára 
világlátásában. Nem véletlen, hogy mindkettejüket imádkozva látjuk először 
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(31., 61.), mintegy a nőiségben rejlő, és a világban való mindenkori otthonos-
ságuka t biztosító ösztönös val lásosság megtestesí téseként, a maguka t 
e redendő egységességben való megélés képességének jelzéseként, mely lehe-
tővé teszi a nőiségben rejlő megtar tó , megváltó erők aktivizálását.40 Meg-
hasonlása ellenére Deborahban is az „odaadás és az önfeláldozás"4 1 ösztöne 
bizonyul erősebbnek egocentrikus öntételezésénél: intuitív m ó d o n megérzi 
apja életének fenyegetettségét (213., 233.), majd annak teljes bukása után 
minden szerepjátszást nélkülöző alázattal vállal sorsközösséget vele. Fontos 
szerep jut még egy nőalaknak a regényben, aki n e m „nőiségében", hanem 
elsősorban hitbeli következetességével és személyének megingathatatlansá-
gával emelkedik ki a válsághősök közül . A fejedelemasszony, „a legerősebb 
nő" protestáns racionalizmusa, sz igorú és következetes életelvei jól árnyalják 
Klára (és részben Zsófia) inkább katolikus jellegű miszticizmusát, szeretet-
központúságát . 

III. 

A történet és az egyes szereplők sorsának alakulása - a regényben követke-
zetesen érvényesülő realista eljárásoknak köszönhetően - egy meghatározó 
eseményben fut össze: a balázsfalvi gyűlés és Elemér brutális legyilkolása az 
a kompozicionális középpont, mely értelmező perspektívát nyúj t a legtöbb 
hős sorsának értelmezéséhez, és a benne megnyilatkozó t ragikum miatt a 
szöveg létértelmező stratégiájának is meghatározó elemeként olvasható. 

Nor throp Frye A kritika anatómiája című munká ja a tragédia műfa j i kon-
stituenseit vizsgáló fejezetében a tragikumértelmezések két lehetséges felfo-
gását vázolja fel.42 „Az egyik elmélet az - írja Frye - , amely szerint minden 
tragédia a külső végzet teljhatalmát mutatja be." A tragédiák szövegei által 
megkonstruál t vi lágokban „a személytelen erők hatalma érvényesül [...]. 
A sors gépezetét távoli, láthatatlan istenek egy csoportja működtet i , kiknek 
szabadsága és kénye ironikus, mert az embert kizárja, s akik főleg azért avat-
koznak bele az emberi ügyekbe, h o g y saját előjogaikat biztosítsák."43 Ez a 
tragikumfelfogás az antik görögség világfelfogására alapozódik, mely szerint 
„a létezés mélyéről sorsszerűen föl törő bűnösség"4 4 áll a tragédiák világké-
pének a hátterében. A végzet, a f á tum, a vaksors fogalmai ebben az összefüg-
gésben egy olyan metafizikai rendet jelölnek, amely az ember számára ki-
ismerhetetlen és felfoghatatlan, ezért megsértése és a tragikus hős bukása 
nem az egyéni felelősség, hanem e m e „világrend" könyörtelenségének a 
kontextusában értelmezhető. 

„ A tragédia másik leegyszerűsítő elmélete szerint a tragikus folyamatot 
megindító tett mindenekelőtt az erkölcsi törvény megsértése, akár emberi, 
akár isteni ez a tö rvény Vagyis röviden arról van szó, hogy az arisztotelészi 
hamart ia , avagy »tévedés« feltétlenül lényegi kapcsolatban áll a bűnne l vagy 
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a rossz cselekedettel."45 Ennek a keresztény kul túrkörben meghonosodot t 
morális t ragikumfelfogásnak a legfontosabb jellemzője, hogy a „rossz csele-
kedet" elkövetésében a személyes azonosság és a szabadság kap központ i 
szerepet, így az egyéni felelősség hangsúlyozódik a mindenkor i (megkonst-
ruált) életvilágban jól körülhatárolhatóan egzisztáló morál is vagy vallási vi-
lágrend megsértése esetén: a bűnt a jogos és kiérdemelt bűnhődés követi. 

A rajongók lehetséges tragikumképletének felvázolásához elvileg mindké t 
szélsőséges felfogás kiindulási alapul szolgálhat. A Kemény-recepció eddigi 
olvasatai a Kemény-regények tragikumáról elsősorban a végzetszerű képlet 
felé hajlottak, bár sok tekintetben elbizonytalanították ezt a felfogást. Péterfy 
Jenő vázolta fel először ezt a tragikumértelmezést: „Kemény hősei a sors pré-
dái, rabszolgái, kik mindenöket odaáldozták uroknak; hátra csak szeren-
csétlenségük vagy tehetetlenségök tudata marad. [...] Kemény vi lágában 
ezért az egyén küzdelme csak látszólagos, mert hiábavaló; valójában n e m is 
harc, hanem vergődés."46 A Kemény-művek tragikumáról átfogó és megha-
tározó tanulmányt író Barta János is a görög tragédiák végzetfelfogásában 
alapozta meg értelmezését: „ . . .a valódi görög tragédiával vele jár, b e n n e ad-
va van egy ősi tragédiai világkép, rejtettebben vagy nyi lvánvalóbban meg-
muta tkozó háttér, ahonnan kaotikus erők fenyegetnek. [...] Kemény Zsig-
mond az, aki ezt szépirodalmi alkotásaiba beépítette. Gondoljunk a két 
Elemérre: Kassaira és Komjáthyra. Az ő sorsukból kiolvasható ez a várat lan 
betörés, ez a villámszerűén lecsapó katasztrófa, mely által nagy egyedi érté-
kek semmisülnek meg a sors vagy a »vak véletlen« keze alatt."47 A végzet és 
a f á tum egyéni sorsokat semmibe vevő működése különböző „szekularizált" 
formáiban is megjelenik a Kemény-recepció tragikumról vallott felfogásá-
ban. Sőtér István a XVII. századi Erdély történelmi szükségszerűségével azo-
nosítja a végzet (nemezis) fogalmát Kemény- tanulmányában („Kemény a 
történelmet alakítja át olyanná, hogy annak égboltjáról tüstént a végzet vil-
lámcsapása válaszoljon az egyéni hibákra, kihagyásokra"48), több tanul-
mányíró pedig a Kemény-hősök végzetszerű biológiai-fiziológiai de terminá-
ciójáról beszél.49 A szakirodalom nagy részének tragikumértelmezése tehát 
abban lényegében egységes, hogy a Kemény-hősök ki vannak szolgáltatva 
egy determinisztikus fensőbb hatalomnak: „az értelmetlenül lecsapó sors él-
ménye" olyan léttapasztalatnak minősül a Kemény konstruálta világokban, 
mely kérlelhetetlenül elsöpri, főleg az ártatlan, tiszta hősöket.50 A különböző 
elmozdulások a végzet értelmezésében azonban jelzik, hogy közel sem egy-
séges ez a felfogás. Sőt, a talán legkonzekvensebb véleményt megfogalmazó 
Barta János is (akárcsak más módon Sőtér) több alkalommal utal valamifajta 
„morális kozmosz" jelenlétére a Kemény-regényekben, mely mindenképpen 
felveti az egyéni felelősség kérdését is, és egyben elbizonytalanítja, ellent-
mondásossá teszi a végzetfelfogás létjogosultságát.51 
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A „bűn és b ű n h ő d é s képletre" alapozódó morális t ragikumértelmezésnek 
tehát a Kemény-recepcióban is vannak kétségtelen nyomai. Relevanciájának 
felvetését A rajongókkal kapcsolatban ezenkívül még az is indokolttá teszi, 
hogy a regény megírásának korabeli irodalmi tapasztalatában ez a tragikum-
felfogás teljes konszenzussal bírt. E felfogás szerint a t ragédiák középpontjá-
ban egy pozitív jellemű, cselekvő hős áll, aki valamilyen tettével megsérti az 
adot t társadalmi, erkölcsi vagy vallási „világrendet",52 mely elsöpri őt, és ez-
zel a befogadó felé közvetített katarzis révén kinyilvánítva e rendképzet ab-
szolút érvényét és erejét. Hogyan lehet (lehet-e egyáltalán) e két szélsőséges 
felfogás fogalmai alapján meghatározni A rajongók t ragikumképletét és mint 
fontos létértelmező szereppel bíró elemet funkcióba helyezni a jelentésadás-
ban? 

A sors, a f á tum mint „a világ kérlelhetetlen törvénye" jelenlétét az én olva-
satomban nem igazolja vissza a szöveg. N e m konstruálódik meg egyértel-
m ű e n ilyen jellegű világkép sem az esztétikailag utánképzett világ egészére 
vonatkozóan, sem a különböző egyéni világértésekben. A végzet mint kérlel-
hetetlen felsőbb hatalom egyedül Laczkó Is tván szólamában jelenik meg, 
egyértelműen a gondviselésre alapozódó vi lágmagyarázó elv tagadása-
ként.53 Ez a szabad akaratot elvető felfogás azonban - mint láthattuk - csak 
téves önigazolásnak bizonyul Klára létértelmező evidenciáival és az őrülettel 
szembesülve, és nem legitimálja azt a regény egyetlen más tendenciája sem. 
A végzet fogalma ugyanis, bár több önértelmezés és az elbeszélő nyelvi evi-
denciájává is válik, bármilyen nézőpontból hangzik is el, mind ig behelyet-
tesíthetővé válik a keresztényi gondviselés fogalmával. Ebben az értelemben 
használja a csillagok jeleit olvasó Pécsi saját sorsára a végzet fogalmát (232., 
312., 314.), hiszen az asztrológia a világegyetem teljes harmóniájá t valló fel-
fogása ehhez áll közelebb. A gondviselés szinonimájaként említi meg (igaz, 
saját racionális világnézetének megfelelően) Kassai is egyik idézett monológ-
jában (180.), és az elbeszélő is ezzel kommentálja Klára sorsának jobbra for-
dulását , Rákóczinéhoz való bejutását (289.). H a tehát a kü lönböző szólamok 
alapján körvonalazódik is valamilyen felsőbb hatalom képze te A rajongók-
ban, annak lényege a tisztán keresztényi jellegű gondviseléselvű világképben 
mutatkozik meg. Egy másik kifogás a végzetszerű felfogással szemben, hogy 
a tragédiát e lszenvedő hősök mindegyikének az önértelmezése tartalmaz 
olyan elemet, illetve mindegyikük elkövet olyan tettet, mely hozzájárul a tra-
gikus eseményhez: az ártatlanokra kérlelhetetlenül lecsapó sors élménye 
mint eredendő tragikus léttapasztalat tehát ezér t sem lehet kizárólagosan jel-
lemző a regény világára. Az viszont valóban kérdéses, hogy ezek a „vétsé-
gek" mennyiben tartoznak (a mindenképpen jelen levő) egyéni felelősség ha-
táskörébe mint morál is bűnök, illetve mennyiben tudhatók be az utánképzett 
világ jelenségeinek, a létezés eleve adottságának. Hiszen valamifajta világ-
ban, létben gyökerező eltévelyedettség nyomait (gondoljunk a vallásháború-
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ra, vagy a „rajongás állapotára") mindenképpen konstatálhatunk a történé-
sek kapcsán. Ez azonban semmiképpen sem azonosítható a görög végzetsze-
rűséggel, a létben gyökerező rettenet élményével: a szöveg teremtette világ 
jellemzőinek a figyelembevételével fogjuk később meghatározni ezt a jelen-
séget. 

Ez utóbbi belátás egyben már azt is sejteti, hogy tisztán b ű n és bűnhődés 
képletre sem redukálhatjuk A rajongók t ragikumának értelmezését. Annak el-
lenére, hogy látszólag ez a megoldás sokkal közelebb áll a regény történései-
hez. Mint már korábban említettük, szinte valamennyi főbb szereplő később 
valamilyen szempontból hibásnak bizonyuló önértése és ezen alapuló tette, 
„vétke" szükséges ugyanis ahhoz, hogy a tragédia bekövetkezhessék. Kassai 
bosszúja, Pécsi égi jeleket rosszul interpretáló magatartása; Deborah „hűtlen-
sége" és kacérsága; Laczkó saját hitelveit megtagadó árulása; Kassai Elemér 
énfeladása, tetteinek bizonytalansága, Gyulai felszínességre hajló jelleme; a 
titkár Elemérhez írt levele és a szombatosok fanat izmusa mind-mind a 
balázsfalvi tragédia apokaliptikus pil lanatában keresztezik egymást. Ezt ter-
mészetesen nem értelmezhetjük véletlenként, vaksorsként: a felsoroltak kö-
zül ha csak egyetlenegy is hiányzik(l), a tragédia nem következik be. Ezek a 
tettek így a tragédia visszatekintő szemléletéből „vétkeknek" foghatók fel, 
hiszen kivétel nélkül mindegyikre szükség volt, hogy a tragikus esemény 
megtörténjék. Mindezek ellenére több lényegi probléma adódik a morális 
alapú tragikumfelfogással is. Mint az előző fejezetekben láthattuk, ezek a 
vétségek n e m minden esetben konkrét tettek, és morálisan a legtöbb esetben 
nem ítélhetők meg: mindegyik mögött egy szuverén személyiség világlátása 
és önértelmezése áll, s a legtöbb esetben csak maga a t ragédia világít rá azok 
tévességére. Kérdéses az is, hogy ki tragikus hős és milyen értelemben? Egy 
bizonyos logika alapján mindenki annak nevezhető, aki valamilyen szinten 
hozzájárult az eseményhez és elszenvedte azt, más nézőpontból viszont sen-
ki, hiszen nincs közvetlen bűn-bűnhődést kiváltó okozati összefüggés a tet-
tek és a bűnhődés között. Halála révén leginkább Elemér áll legközelebb eh-
hez a lehetséges szerepkörhöz, de tragédiájához mások tévedései is kellettek 
(sőt, elsősorban azok okozzák), ezért halálát is inkább áldozatként , mint bűn-
hődésként értelmezhetjük. Kérdéses, hogy milyen formában körvonalazódik 
az a „morális világrend", amely a tragikus eseményben úgymond megnyi-
latkozik. Egyértelmű, hogy nem találhatunk ilyet: Bodó Klára szólama, világ-
látása nem képez mindenkire kötelező etikai horizontot, melyből a világ és a 
jellemek alakulása megítélhető, hanem csak önértelmezésének következetes-
sége alapján emelkedik ki a válsághősök közül; az említett gondviseléselvű 
világkép ped ig csak olyan - az egész világra érvényesíthető - relevanciaként 
bontakozik ki, mely Klára és a nőalakok kivételével a legtöbb hős életében el-
sősorban hiányként jelenik meg. 
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A két t ragikumképletnek A rajongókra vonatkoztathatósága kapcsán fel-
merült problémák megválaszolásához nagyon fontos a műfa j i meghatáro-
zottságból adódó következmények tisztázása, hiszen a regény és a d r á m a 
(tragédia) műfaj i konsti tuensei alapjaikban különböznek. A tragédia közép-
pontjában a legtöbb esetben egyetlen tragikus hős áll, aki a világrend ellen el-
követett vétsége miatt e lbukik, egyben láthatóvá is téve ezt a világ egységét 
legitimáló rendképet. így formapriori tása révén „a létezés a dráma számára 
kozmoszszerű létezést jelent, a lényeg megragadását , teljessége bir tok-
lását",54 és egy ilyen ér te lemben vett teljesség modellálására a regény soha-
sem képes. Lukács György regényelméleti írása szerint a regény mint „a 
transzcendentális hajléktalanság kifejezője", „formájánál fogva sohasem lép-
het túl a történetileg adot t élet szélességén és mélységén, gazdagságán és 
rendezettségén".5 5 A regény tehát egy mindenkori történeti adottságában 
esztétikailag megkonstruált világ totalitását, az élet „extenzív teljességét" 
bontja ki, melyben a világ transzcendens meghatározottsága csak az egyéni 
léttapasztalatok részeként jelenhet meg, tisztán önmagában nem. Mit fed fel 
tehát A rajongókban a t ragikus esemény, ha nem közvetlenül egy tragikus hős 
által megsértet t „világrend" nyilatkozik meg a maga egyértelműségében raj-
ta keresztül? A regény esztétikai teremtettségénél fogva a világ totalitását 
helyezi az érdeklődés középpontjába, ezért a balázsfalvi tragikus esemény 
elsősorban a világ egészéről tesz állítást, és csak ennek a függvényében bon-
takozik ki a személyek t rag ikus létélménye: „az ember legsajátabb lényegé-
nek, önnönvalóságának megvi lágosodásszerű felébredése",56 tehát az egyes 
hősök katart ikus megvilágosodása, téves önértelmezéseik lelepleződése. 

A balázsfalvi események apokaliptikus pillanata ugyanis , a maga rettene-
tével, nem evilági relevanciák felsejlésével elsősorban az adot t korabeli világ, 
létezés e redendő meghasadtságát , szakadását tárja fel. Az úgynevezett való-
ságos életvilágból, a mindennapiság realitásából és az erre épülő egyéni ér-
tékrendszerekből kiszakadt a létezés, a világ, a személy magasabbrendűsé-
gének tételezettsége és a transzcendencia realitása. A rajongók t ragikumának 
lényege, hogy ez a szakadás a külső világ és a létezés metafizikai meghatáro-
zottsága között eredeti formájában már helyreállíthatatlan. Ez a szakadás és 
az ebből következő hiány nyilvánul meg a már részletesen elemzett indivi-
duális érdekmotivációk egyedura lmában, a közösségi keretek felbomlásában 
és a vallásos fogalmak devalválódásában; és ezért beszélhetünk a rajongás 
állapotáról a világ egészének kapcsán. 

Nem a görögség végzetelvű világképe, hanem a romantika korának meg-
határozó létélménye konsti tuálódik meg tehát A rajongók utánképezte világ 
kérdezőhorizontjában, a történelmi regény műfajkonst i tuáló tényezőinek és 
a realizmus szövegszervező eljárásainak köszönhetően. Ennek lényege, hogy 
tragikus elidegenedés következik be az ember és a természet, az ember és a 
közösségi alapú létezés, az ember és a transzcendens szféra között. A min-
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denkori világ a maga adottságában képtelen közvetíteni a létezés eredendő 
egységességét. Az egyes hősök ön- és világértésének kudarca javarészt ebből 
a „világállapotból": a külvilág idegenné válásából, az egyértelmű kapaszko-
dók, eligazodási pontok elbizonytalanodásából fakad. De nyilvánvalóan ők 
is állandósítják ezt az állapotot, amikor a rajongás különböző létmóduszaira 
építik fel személyiségképletüket. Ennek a köztes helyzetnek az értelmezésé-
ben válik fontossá Bodó Klára alakja, aki ösztönös választ ad erre a válság-
szituációra, amikor a külvilágban kérdésessé vált egységképzeteket a saját 
személyiségén belül teszi megélhetővé. Ez a kísérlet azonban m i n d e n tágabb 
közösségi és metafizikai konszenzust nélkülöző egyéni lehetőség marad: a 
működőképesnek bizonyuló létmagyarázó elvek sem képesek helyreállítani 
a kimozdul t rendképzeteket, akárcsak a tévesnek bizonyuló önértések apo-
kaliptikus metszéspontján bekövetkező tragédiák ismétlődése, a transzcen-
dens állandó felsejlése, megnyilatkozása sem képes erre. A rajongók tragikus 
léttapasztalatának a lényege tehát az, hogy a létezés eredendő egysége helyreállít-
hatatlan. Ezért nem lehet morális alapon megítélni, egyfajta „bűn-bűnhődés 
képletre" redukálni az egyes szereplők tetteit, hiszen egy ilyen megalapo-
zottságú tragikumfelfogás viszonyítási pontja, az egyértelmű világrend hiá-
nya lesz a tragédia alapja. Ugyanakkor nem végzetszerű determinizmus 
uralkodik a világ és a szereplők sorsa felett: az új léthelyzetnek megfelelő 
magatar tásformák lehetőségének felismerése, a belsőben megélt egységkép-
zetekre alapozott személyiségképletek megélhetővé tehetik ezt az eredendő 
otthonosságát végleg elveszített világot is. 

A rajongók t ragikumának ilyen jellegű olvasatát analógiásan megerősíti és 
alátámasztja Hegel tragikus bűnfelfogásáról szóló korai írása.57 Nyilván-
valóan szó sem lehet közvetlen kapcsolatról a két írás között, h iszen a fiatal 
Hegel későbbi filozófiai rendszerének logikájától távol álló munká j a németül 
is csak 1907-ben jelent meg, a kapcsolódási pontok azonban így is rendkívül 
érdekesek. Hegel ugyanis elveti a Kant nevéhez fűződő morális bűnértelme-
zés kizárólagosságát, és felfogásában a tragikus korszakbeli görögség, az 
ószövetségi zsidóság és az evangéliumi kereszténység belátásai egyaránt 
jelentős szerepet kapnak. Hegel írásának központi kategóriája a „tiszta élet" 
fogalma, és ez az élet terminus olyasmit jelöl meg, amit filozófiai fogalom 
szerinte nem ragadhat meg: ember és Isten, véges és végtelen e redendő egy-
ségét. A tragikum alapja ennek az eredendő egységnek a megsértése a má-
sokkal szemben elkövetett bűn révén. A bűnös szükségképpen csalatkozik -
állítja Hegel - , hiszen idegen életet vél sérteni csupán, ám ezáltal valójában a 
maga életét is szétzúzza. A bűn így nem más, mint a magunk életének a má-
sokétól való szükségképpen erőszakos elhatárolása, vagyis az eredendően 
egységes élet szétválasztása. Ezzel a tragikus bűnfelfogással is kitűnően 
értelmezhető A rajongók történéseinek és a szereplők egymáshoz és saját ma-
gukhoz való viszonyának az alakulása. Kassai, Pécsi, Laczkó, Deborah stb. 
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tetteikkel akarva-akarat lan mások ellen vétve saját önértelmezéseiket állítják 
hibás alapra, és ezzel személyiségük meghasonlását , majd teljes összeomlá-
sát készítik elő: Hegel szavaival „sorsot idéznek magukra" . Ez azonban 
ebben az esetben sem világtörvényszerű végzetet, vaksorsot jelent, hanem 
olyan belső, személyes léthelyzetet, mely állandóan a bűn ál lapotának életet 
sértő folytonosságába kényszeríti az egyént. Ez a sors éppen ezért kiengesz-
telhető a keresztényi szeretet közvetítésével érvényesülő isteni kegyelem ré-
vén. Ennek a lehetőségét képviseli A rajongókban Bodó Klára alakja és a női-
ség princípiuma, és a megbocsátás gesztusának fontosságát hangsúlyozza 
Mikóné, Pécsi Simon és a fejedelem is a történések kulcsfontosságú pontjain 
(144., 401., 413.). Hegel értelmezésében azonban a b ű n is sorsszerű, elkerül-
hetetlen az egyének számára. A bűnösség állapota ennek megfelelően egy 
olyan vállalandó kényszer t jelent a személyekre, amelynek hatására felisme-
rik létük értelmét és a „tiszta élet" erendendő egységességét. Ez a belátás is, 
igaz, csak feltételesen, applikálható a Kemény-regény hőseinek egy részére: 
mintha így értelmezett „sorsuk" kényszerítené az égi jeleket olvasni képes 
Pécsit, a szeretetlen magányban élő Kassait, a bör tönbe kerülésekor szélsősé-
ges létszituációba keveredő Laczkót vagy a szerelmében csalódott Elemért, 
hogy felismerjék adot t léthelyzetük és önértelmezéseik korlátait és a rá adha-
tó pozitív válaszlehetőségek mikéntjét. Ez azonban nem történik meg, és a 
tragikus esemény u t án számukra (Deborah és talán Pécsi kivételével) már 
nincs mód saját önértelmezésük újragondolására, személyiségük ú j alapokra 
helyezésére. 

IV. 

A történelmi regény bevezetőben felvázolt általános jellemzői figyelembe-
vételével a következőképpen összegezhetjük olvasatunk lényegét. 

Már a szöveg befogadásának első fázisában, az észlelő megértés során egy 
olyan esztétikailag utánképzet t világ bontakozik ki, melynek középpontjá-
ban a jellemek mint válsághősök állnak. Olyan személyiségükben meghason-
lott alakok ezek, k iknek téves önértelmezése fokozatosan lepleződik le a 
történések során, v a g y a konzekvens létmagyarázatot felmutatni tudó sze-
mélyekkel való találkozásban vagy a tragikus események következményei-
vel való szembesüléskor. E céltévesztettség esztétikai világon belüli oka is 
nyilvánvalóvá válik: a közösségi, vallási fogalmak, létmagyarázó elvek de-
valválódása a m ű k ö d ő életvilágban, illetve tagadása vagy figyelmen kívül 
hagyása az egyes önértelmezésekben az, ami az individualizálódás kénysze-
réhez és válságához vezet. A szöveg fő tendenciái mögött , ebben az olvasat-
ban, egy olyan kérdezést lehet feltételezni, mely Kemény korának legalapve-
tőbb válságszituációját, a személyiség új helyzetének a következményeit 
igyekezett modellálni. A megváltozott társadalmi-közösségi viszonyrend-
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szer, illetve a világnézeti relativizmus következtében az egyén önmeghatáro-
zását, világértését új alapokra kellett helyezni. A regényben ezért egy olyan 
szövegszervező-értelemadó stratégia bontakozik ki, mely az egyén (személy) 
válságának jellemzésén és a romantikus létélmény rögzítésén túl igyekszik 
a főként a vallásos egzisztencializmus gondolatkörében megfogalmazódó 
választ is adni e kihívásra a történelmi világ esztétikai utánképzése révén. 
A múlt felé fordulás érdeke tehát ebben jelölhető ki: ebből a nézőpontból ez az 
a valószínűsíthető kérdés, melyre válaszként születhetett a regény. 

A múlt másságának a jelentésképző szerepe a személyiség válsága okainak, a 
szakadás egzisztenciális mélységének láthatóvá tételében nyilvánul meg. 
A XVII. századi Erdély világát egészen más evidenciák, más mentalitás, szo-
kásrend jellemezte, mint a XIX. századi Magyarországot. Itt még nem rela-
tivizálódtak, nyelvileg nem lehetetlenültek el bizonyos vallási-metafizikai 
fogalmak (hit, szeretet, babona), és létezett, működöt t egy közösségi hierar-
chiára épülő társadalmi rend is. Egy ilyen világban láthatóvá tehetők a sze-
mélyiség meghasonlásának az okai: a közösségi értékrendről való leszaka-
dás, az egyéni érdekek dominanciája, a vallási értékrend devalválódása, és 
egy viszonyítási alapként felsejlő metafizikai szféra is relevanciát nyerhet , 
hiszen a hősök egyaránt tételezik (előbb vagy utóbb) a világ ilyen jellegű 
meghatározottságát. A pozitivista világkép valóságfogalmát és nyelvi evi-
denciáit beszélni kezdő világban élő Kemény számára a válság problema-
tizálása a múlt felé fordulás segítségével, az egységképzetek viszonylagos 
meglétét, paradigmáit hordozó utánképzett világban vált lehetségessé. így 
ezt a művé t - akárcsak mindegyik történelmi regényét az Özvegy és leánya ki-
vételével - mint egyfajta válsággal szembenézés gesztusaként születő eszté-
tikai létértelmezést olvashatjuk, ahol is az adott válságszituációt szem előtt 
tartó jelen érdekű kérdezés horizontjában utánképzet t múl t mássága lett a je-
lentésképzés alapja. 

1 Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Ke-
mény Zsigmond, Bp., 1989, 230. 

2 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Az újraol-
vasás kényszere (A rajongók), It, 1996, 1-2, 
3 0 ^ 9 . 

3 Kemény Zsigmond és Arany János egy-
aránt használta az utánképzés fogalmát a tör-
ténelmi múl t esztétikai „újraírásának" a meg-
nevezésére. Mivel ez a fogalom egyszerre utal 
arra, hogy a történelmi regény valami adott-
hoz igazodik a múlt történéseinek elbeszélé-
sekor, ugyanakkor a képzelet és az esztétikai 
önelvűség szerepét is hangsúlyozza, megha-
tározó fogalomként fogom a továbbiakban al-
kalmazni. 

4 A tanulmány a Studia Litteraria 1999-es 
számában (Tomus XXXVIII.) fog megjelenni. 

5 Teljes világon természetesen a regény 
műfaji jellemzőinek megfeleltethető fogalmat 
értünk, nem az eposzok konstituálta világok 
abszolút szervességét. „Az eposz eleve zárt 
életteljességet formál, a regény keresi a mód-
ját, hogy formálva felfedje és felépítse az élet 
rejtett teljességét." LUKÁCS György, A regény 
elmélete, Bp., 1975,518. (Kiemelés tőlem - B. P.) 

6 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Kemény..., 
i. т., 253-254.; Uő, Az újraolvasás..., i. т., 34., 
41-42. 

7 Az idézeteket és a hivatkozásokat a kö-
vetkező kiadás alapján közlöm: KEMÉNY 
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Zsigmond, A rajongók, Bp., 1969, sajtó alá 
rend. NAGY Miklós. 

8 ANGYALOSI Gergely, A próza poétikája 
= Uő, A költő hét bordája, Debrecen, 1996, 228. 

9 33., 58., 98., 103., 106., 139., 145., 146., 
165., 203., 366. 

10 „Új Jeruzsálem angyalai között pedig, 
ha nem is a leghiúbb, de a legcsekélyebb aka-
raterejű Szőke Pista volt." (106.); „Á szegény 
szombatos p a p eljárása valóban oly rend-
kívüli, mint megrendítő sorsa. Erényre volt 
teremetve, de a viszonyok nyomása miatt bű-
nössé lőn." (384.) 

11 A narrátor gyakran hivatkozik a jelle-
mek vagy az események értelmezésekor a ke-
resztényi hit evidenciáira vagy a gondviselés-
re (főleg 58., 139., 198., 289., 366.). Nem ő 
rajzolja fel a teljes világot (hiszen szólama eb-
ben a tekintetben egyenrangú a szereplőké-
vel), de állításai megerősítik a szereplők vi-
láglátásának a horizontján körvonalazódó 
metafizikai relevanciák létjogosultságát. 

12 A két fogalmat Nyikolaj BERGYAJEV Az 
ember rabságáról és szabadságáról (Bp., 1997) 
című művének kategóriái értelmében haszná-
lom. Bergyajev szerint a személy az önmaga 
isteni teremtettségét felvállaló ember, aki „a 
magasabb rendű lét képét hordozza magában 
- önmagában tartalmazza a középpontot és 
joga van.. . , nem csupán az élethez, de az élet 
egyetemes tartalmának a birtoklásához is." 
(I. т., 11.) „Az individuum természeti, bioló-
giai, társadalmi lény..., aki az elszigeteltséget 
éli meg, egocentrikusan magába mélyed, és 
arra hivatott, hogy gyötrelmes harcot folytas-
son az életért. . ." (/. т . , 44.) 

13 Egy a történelmi meghatározottságnál 
általánosabb probléma modellálását sejteti a 
történet ideje is. Az ugyanis 1638 karácsonyá-
tól kb. 1639 húsvétjáig tart, és ez még akkor is 
szembetűnő, ha a szakrális napok nem kap-
nak különösen hangsúlyos szerepet a törté-
netben. 

14 Pécsi Simon, Kassai István, Laczkó, Kas-
sai Elemér, Pécsi Deborah, Gyulai, Kassai 
(„névtelen") titkára. 

15 Erre már SÓTÉR István (Világos után, 
Bp., 1987, 517.) és SZEGEDY-MASZÁK Mi-
hály (Az újraolvasás... i. т., 43^6 . ) is felhívta 
a figyelmet. 

16 Ezért igyekszik ez az olvasat Kemény 
szövegét dialógusba léptetni néhány vallásos-
perszonalista filozófiai írással, főként Ber-
gyajev és Kierkegaard műveivel. 

17 S. KIERKEGAARD, A halálos betegség, 
Bp., 1993,19. 

18 Az egzisztenciális alapon értelmezhető 
mitopoetikus, archetipikus elemek tárgyszerű 
vagy narrátori közlésekben való megjelenése 
- teljes összhangban a metonimikus történet-
mondás szintjén formálódó jelentésképzéssel 
- szövegszerűen értelmezi a történet egészé-
nek az alakulását. Jelen dolgozat keretei kö-
zött nincs lehetőség ennek részletes kifejtésé-
re, ezért csak a hivatkozásokat közlöm (tükör: 
112., 130., 271.; 145., 148. börtön: 58., 68., 104. 
fény-árnyék: 111., 139., 366. sivatag: 105., 201., 
266., 397. hajó: 130., 225., 307., 397.). 

19 „ . . . s ha szíve szerelemre képes lett vol-
na még e szerelmet is föláldozná a befolyá-
sért, az emelkedésért." (209.) 

20 „Nincs panaszom a gondviselésre! Az 
események folyama vallásosságra szoktatja 
az embert! A haza és hit ellenségei saját mago-
kat semmisítik meg. Kicsoda buktatta meg 
Pécsit? Ne nevezzetek senkit a kicsiny eszkö-
zök közül! Csak egy rosszakarója van: a bű-
ne." (381.) Vö. 180. 

21 „ . . .most miután Deborah, kit istennő-
ként imádott, maga rombolta le az oltárt, me-
lyet számára az ifjú rajongó emelt; most.. . ne-
mesebb, fensőbb természete iránti hitét is 
néhány kedélytelen szavával meggyilkolá;" 
(158.). 

22 „Ne emlékezzem-e az iszonyú gúnyka-
cajra, az állati ordításra, mely Fogaras piacán 
ezer torokból hangzott, s megölte bennem a 
vallást, észt, érzést és a test erejét?" (65.) 

23 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Az újra-
olvasás..., i. т., 39. 

24 „A templomba tódult nép ifja és véne 
mély áhítattal, sőt azon sötét rajongással hall-
gatja, mely a hitújítás korszakának jellem-
vonásához tartozott." (14.) 

25 SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Az újra-
olvasás..., i. т., 39. 

26 BERGYAJEV, i. т., 164. 
27 Vö. DERRIDA, A filozófiában újabban 

meghonosodot t apokal ipt ikus hangnemről 
KANT-DERRIDA, Minden dolgok vége, Bp., 
1993, 37-38. 
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28 A bibliai kontextus egyértelműn próbaté-
telként értelmezi a börtönbe kerülést. Laczkó 
az erre vonatkozó részre nem reflektál: „Sem-
mit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: 
Imé a Sátán egynéhányat ti közületek a töm-
löczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és 
lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív 
mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. 
(Jel. 2,10.) 

29 Itt a bibliai idézet második, az első mon-
dandóját döntően befolyásoló tagmondata 
marad el: „Atyám! ha lehetséges, múljék el 
tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint 
én akarom, hanem a mint te." (Máté 26,39.) 

30 „Igen én Júdás Iscariotes vagyok. Neve-
met és célomat az ég jelentette meg neki. Ez a 
bűn átka!" (270.) 

31 Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Ke-
mény..., i. т., 238., 246-247., 255-256. 

32 „Minő példát lan igazságtalanság ez! 
Hát ilyen a bosszú?" (474.) 

33 Vö. BARTA János, Sorsok és válságok. Ke-
mény Zsigmond tragikus emberalakjai = B. J., 
A pálya végén, Bp., 1987, 207. 

34 Kassai esetében főleg 169., 183. Pécsi 
esetében 225-226. 

35 H.-G. GAD AMER, Igazság és módszer, 
Bp., 1984, 359. 

36 KIERKEGAARD, i. т., 97., 152. 
37 BERGYAJEV, Dosztojevszkij világszemléle-

te, Bp., 1993, 81-83. 
38 „Menjünk a sivatag világba! Tévedez-

zünk ösvénytelen utakon! Aludjék ki előttünk 
melege a hívogató tűznek, távoli mécsvilága a 
csendes kunyhónak és végcsilláma az elham-
vadt reménynek! [...] De a bűn t taszítsd el 
magadtól, ha pénznek, tekintélynek hívják 
is . . ." (262.) 

39 BERGYAJEV, Az ember..., i. т., 58-59. 
40 „ A női lény egész mélysége és szépsége, 

amelynek révén a férfi szem előtt mint meg-
váltása és megbékélése jelenik meg, ezen az 
egységességen alapul: a személyiség és meg-
nyilvánulása közvetlen és szerves összefüg-
gésén az én oszthatatlanságán.. ." Georg SIM-
MEL, Л kacérság lélektana, Bp., 1996, 29. 

41 KIERKEGAARD, i. т., 60. 
42 „A tragédiát gyakran két redukáló for-

mulával magyarázzák. Egyik sem elég jó, de 
mindegyik ma jdnem kielégítő, s minthogy el-
lentétek, a tragédia végletes, illetve behatáro-

ló felfogásait képviselik." Northrop FRYE, 
Л kritika anatómiája, Bp., 1998,177. 

43 FRYE, i. т., 126., 178. 
44 Paul Ricoeurt idézi TENGELYI László, 

Л bűn mint sorsesemény, Bp., 1992, 265. 
45 FRYE, i. т., 178.' 
46 PÉTERFY Jenő, Báró Kemény Zsigmond 

mint regényíró = P. J., Válogatott művei, Bp., 
1983, 575. 

47 BARTA János, i. т., 198. (Vö. 188-189., 
206.) 

48 SŐTÉR István, i. т., 516. (Vö. 515., 518., 
523.) 

49 MARTINKÓ András, Töredékes gondola-
tok Kemény Zsigmond palackpostájáról = M. A., 
Teremtő idők, Bp., 1977, 350.; RÓNAY György, 
Л regény és az élet, Bp., 1947, 47. 

50 BÀRTA, i. т., 199. 
51 „Kitartok ama nézetem mellett, hogy a 

tragikum végső fokon nem morális gyökerű, 
n e m egyszerűsíthető le tiszta morális képlet-
re, mondjuk a bűn és bűnhődés mérlegserpe-
nyőjében. De azt sem tudnám tagadni, hogy 
Kemény világképének egyik övezete, hatóele-
me az, amit morális kozmosznak lehet nevez-
ni." BARTA, i. т., 194. 

52 „S midőn az egyén, kit részvétünk -
mint éltető lég a földet - átfogott és mindig 
körülövezve tart, meghajlik egy bűn, egy csáb 
előtt anélkül, hogy eltörpülne, vagy kesztyűt 
dobott a jogos viszonyok, a társadalmi és 
világrend ellenébe, s e két botlás valamelyike 
által a nemezist föl idézvén, megbukik . " 
KEMÉNY Zsigmond, Eszmék a regény és dráma 
körül, Bp., 1904. 

53 „. . . öltözzék zsákba, és hintsen hamvat a 
fejére az, ki a szabad akaratról tud a világ 
nagy szolgaságában álmodni. [...] Minden 
cselekedetünk tükör, melyben a végzet mutat-
ja meg képét. [...] Ó, gondviselés! Miért nem 
hirdethetem létedet a gonosz bukásában s az 
erény ünnepnapjain? [...] S miért fosztott 
meg uralkodó székedtől fattyútestvéred, a 
kényszerűség?" (130.) 

54 LUKÁCS György, i. т., Bp., 1975, 507. 
55 LUKÁCS, i. т., 503., 507. 
56 HÉVÍZI Ottó, Az identifikáció kísérletei = 

H. O., Alaptalanul, Bp., 1994,129. 
57 Hegel gondolatai t TENGELYI László 

összefoglalása a lapján ismertetem (í. т . , 
39-52.). 

4 6 5 


