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A monográfi a olvasása során fokozatosan erősödő kérdésre adott válaszra egészen 
az utolsó fejezet utolsó szakaszáig várnunk kell. A Kazinczy egyik legnagyobb hatású 
kéziratgyűjteménye című rész mutatja be a Kazinczy által 1816-ban összeállított, 
A’ Glot tomachuszok című kötetet. Czifra meggyőzően mutat rá, hogy a dunántúliak-
kal való vitáját a saját szemszögéből megrajzoló, Ruszek és Kisfaludy leveleit is tar-
talmazó, kommentált kötet jelentőségét az 1820-as években nyeri el: Toldyék ezen 
keresztül ismerik meg és ezen keresztül értelmezik az 1810-es éveket, ennek követ-
kezménye lesz majd a harci metaforika. Mindez azonban nem véletlen, ahogy Czifra 
emlékeztet bennünket, Kazinczy maga is gyakorló levéltáros, nagyon is tisztában van 
azzal, mit jelent a hozzáférhetőség az elrendezés az értelmezés folyamatában, gondo-
san választja ki A’ Glottomachuszok olvasóit, ahogy kéziratos hagyatékát is gondosan 
megszervezte.

A kéziratos hagyaték és a nyomtatott források közti különbségek értelmezése mel-
lett a hagyaték elrendezésének és hozzáférésének van még egy nagyon fontos, a dolgo-
zatban csak a felvetés szintjén megemlített aspektusa. A Kutatócsoport által végzett 
digitalizációs munka eredménye, hogy lényegében ugyanolyan lehetőségeink vannak, 
mint „a hagyaték első tulajdonosának”, Kazinczy Gábornak, azaz végre egészében 
tanulmányozhatjuk a Kazinczy-korpuszt. (13.) Úgy gondolom, hogy a létrehozott 
– és egyelőre csak szűk körben hozzáférhető – digitális archívum szempontjából 
Czifra munkájának egyik legfontosabb következménye az, miként lehet azt a tudást, 
amellyel Czifra a Kazinczy-hagyaték kéziratainak csoportjairól, a kéziratok elrende-
zéséről tud, a felhasználó számára láthatóvá tenni. A tét ugyanis nem kevesebb, mint 
hogy a kialakítandó digitális archívum ne pusztán digitális könyvtár legyen, ahonnan 
bárki bármikor elér egy szöveget, hanem ez az elemzés, értelmezés médiumává váljon.6

(Ráció, Budapest, 2013.)

6 Lásd Susan Schreibman, Computer-mediated Texts and Textuality. Th eory and Practice, Computers 
and the Humanities (36) 2002, 283–293.
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A sors kísértései. Tanulmányok 
Kemény Zsigmond munkásságáról 
születésének 200. évfordulójára, 
szerk. Szegedy-Maszák Mihály, 
munkatársak Dobás Kata – Pintér Borbála

2014. június 12-én, Kemény Zsigmond 200. születésnapján a Debreceni Egyetem 
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében az évfordulóra megrendezett 
tudományos konferencia kezdése előtti percekben két neves akadémikus rövid pár-
beszédében az a – szakmai berkekben első hallásra felettébb zavarba ejtő – kijelentés 
fogalmazódott meg, hogy Kemény Zsigmondnak ma egyetlen szobra sincs Magyar-
országon. Aki valamelyest is tájékozott Kemény életművében, illetve a 19. századi 
hazai irodalom, politika és publicisztika históriájában, valóban nehezményezheti, 
hogy az immár kettőszáz esztendeje született szerző nem nyert bebocsáttatást nem-
zeti panteonjainkba és köztereinkre. Persze említhetnénk a magyar képzőművészet 
Kemény halála utáni történetéből ellenpéldákat. De ezek manapság vagy nem fellel-
hetők, vagy nem felelnek meg azoknak az elvárásoknak, amelyek az előbb említett 
párbeszédben és az annak hátterében álló kollektív vágyban körvonalazódnak. Egyik 
példánk Stróbl Alajosnak a millennium évében (1896) Kemény Zsigmondról készült 
mellszobra, amely annak a Kisfaludy Társaságnak a számára készült, amely a 19. szá-
zad utolsó három-négy évtizedében folytatott tevékenysége alapján olyan intézmény 
hírében állott, amelyre nem pusztán nagy klasszikusaink kultuszának ápolása, de an-
nak kisajátítása is jellemző volt. Másik példánk a szegedi Nemzeti Emlékcsarnok-
ban 1930-ban felállított, Kuzmik Lívia által készített dombormű, amelyen Kemény 
Zsigmond maga nem, csak a Kemény-család címere látható. A két példa bizonyos 
szempontból jól mutatja, hogy a szoborállítás szándéka mögött rejlő egészséges kulti-
kus beállítódásnak Kemény személyére vonatkozóan miért nem volt régen és miért 
nincs igazából ma sem időszerűsége. A kultusz intézményes kisajátítása (amely egyéb-
ként a 19. század második felében, utolsó harmadában a hazai irodalmi intézmény-
rendszer – a Kisfaludy Társaság mellett az Akadémiát és a Petőfi  Társaságot is ide 
sorolhatjuk – egyik alapvető sajátossága volt), illetve az emlékhely kultuszteremtő 
vagy -ápoló praxisában tapasztalható devianciák (felettébb rejtélyes például az, hogy 
a Nemzeti Emlékcsarnokban Csanád vezér vagy Ozorai Pipo emlékezetét egész-
alakos ábrázolás őrzi, Keményét pedig „csak” egy családi jelkép, amelynek elkészí-
téséhez – szemben az előző két alakéval, akikről valósághű ábrázolás nem maradt 
fenn – a képzőművésznek különösebb képzelőerőre nem volt szüksége) történeti 
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összefüggésben is jól mutatják, mennyire alkalmatlan volt Kemény arra, hogy önálló, 
vagyis csak a személyéhez kötődő és egy közösség számára identifi káló erővé váló 
kultusz alanyává váljék.

A kettőszázadik évforduló ismét alkalmat adhatott (volna) a szakirodalomnak 
arra, hogy az azt megelőző százharminc-száznegyven esztendő során (a fentiekben 
hozott példák is jól reprezentálják ezt) elmismásolt Kemény-kultusznak végre igazi 
lendületet adjon. Azon, hogy ez nem következett be, cseppet sem csodálkozhatunk. 
Ahhoz képest, hogy egy kultikus évfordulóra készült a recenziónk tárgyát képező 
tanulmánygyűjtemény, a kultusz szó (remélem, nem tévedek) egyszer sem fordul elő 
a kötet írásaiban. Az egyetlen refl exió, amely a kultikus Kemény-kép kérdését tárgyalja, 
Dobás Kata A századik évforduló. Megemlékezések Kemény Zsigmond születésének szá-
zadik évfordulóján című dolgozata, amely egy éppen száz évvel ezelőtti esemény doku-
mentációját vizsgálja. Ha a jelen sorok írója nem követne el nagy vétséget a recenzió 
műfajának írott és íratlan szabályaival szemben, akkor A sors kísértései című kötetben 
található húsz írás közül csupán ezzel az eggyel foglalkozna. Nem azért, mert más 
írást nem tartana méltónak arra, hogy hosszabban időzzön felette, hanem azért, mert 
Kemény Zsigmond emlékezetének és a Kemény-örökség áthagyományozódásának-
áthagyományozhatóságának talán legkényesebb kérdéseit érinti. Bár a szerző sem 
írta le a kultusz szót tanulmányában, szinte minden sora arról szól, miért futott zá-
tonyra száz esztendővel ezelőtt (és tulajdonképpen az elmúlt száz évben is) a magyar 
irodalmi gondolkodás azon – egyébként energikusnak nem is igazán mondható – kí-
sérlete, hogy végre lefektesse egy egészséges Kemény-kultusz alapjait. Dobás Kata 
írása nem a kötet legkiválóbb munkája. Ezen nem is igazán csodálkozhatunk, hiszen 
a szerző irodalomtörténészi pályájának elején áll. Viszont a Kemény Zsigmondhoz 
fűződő diszkurzív vonzalma (nemrégiben sajtó alá rendezte a Gyulai Pál által még 
nem roncsolt, vagyis az eredeti szerzői szándékot tükröző Gyulai Pál szövegét)1 erős 
jellemre utal. Dobás Kata írása azért is fontos, mert annak a(z értelmezői) hagyo-
mánynak a feltárásába fog, amely a kötet minden írását (az évfordulóra készülteket 
különösen) átitatja, még akkor is, ha azok e tradícióban való benneállásukat nem tu da-
tosítják. Hogy a kötet anyagában – ha a kultuszkutatás nyelvéből (is) ismert termi nu-
sok kal akarnánk élni – egyetlen olyan dolgozat sincs, amelyben a kultikus beállítódás 
vagy nyelvhasználat nyomait fellelhetnénk, és csupán egyetlen van, amely tematika-
ilag a kultusz jelenségét érinti, arra hívja fel a fi gyelmet, hogy Kemény kap csán lénye-
gében csak a kritikai beszédmódnak van legitimitása, a kultikusnak nincs. Dobás írása 
ebből a szempontból számunkra azt tárja fel, hogy miért is vált a Kemény-recepció-
nak az előbbi ellenfogalmakkal jellemzett gyakorlata egyoldalúvá. Az egyoldalúság 
természetesen viszonylagos, hiszen csakis akkor mutatható ki egy beszédgyakorlat-
ban, ha az valamilyen módon refl ektál arra a hiányra, amely az egyoldalúság érzetét 
keltheti. Dobás tanulmánya ebből a szempontból nem a kultusz szükségletéből ke-
letkezett írás. A szöveget inkább jellemzi a „Kemény-kultusz” hagyományával való pár-
beszéd-képtelenség, mint az évforduló által az egykori recepcióval való közösségvállalás 

1 Kemény Zsigmond, Gyulai Pál, I–II., s. a. r. Dobás Kata, Napkút, Budapest, 2011. 

attitűdje. E hozzáállás nem is kelthet mást, mint egyfajta disz kurzív idegenségérzetet, 
hiszen az 1914. évi Kemény-évforduló dokumentumai szinte egybehangzóan a Ke-
mény-kultusz megalapításának csődjéről tanúskodnak. A tanulmány többek között 
feltárja, hogy a Kemény-szakirodalom 1914-ben – kis túlzással élve – vagy Gyulai 
Pál köpönyegéből bújt elő, vagy a Gyulai iránt tanúsított kollektív (nemzedéki) vagy 
személyes ellenszenvből nyerte motivációit. Gyulai emlékbeszéde, amely a teljes 
Kemény-életmű autentikus olvasóját az ismeretlen jövőbe helyezi, visszatér Berze-
viczy Albert és Rákosi Jenő refl exióiban, de ott munkálkodik Ravasz László gondo-
latmenetében is, aki nem a(z előbb említett szerzőkre jellemző) remény, hanem a két-
ségbeesés hangján szólva rögzíti a tényt: alig akad mostanság (1914-ben) Keménynek 
hozzáértő olvasója. A Kemény-hagyomány megértésének egy meghatározatlan jövő-
be tolása a kultuszképzésre is komoly hatással volt. Kemény zavarba ejtő (hermeneu-
tikai) idegensége és megismerhetetlensége nem tette lehetővé, hogy egy olyan stabil, 
kollektív értékekkel felruházható és áttetsző fi gurává váljék a reá emlékezni vágyók 
szemében, amely a kultuszképződés előfeltétele vagy kiindulópontja. Dobás Kata ta-
nulmánya a Kemény-kultusz képződését gátló másik fontos elemre is felhívja a fi gyel-
met. Arra nevezetesen, hogy a Keményről való beszéd – a hivatkozott dokumentumok 
közül Berzeviczy refl exiója erre kiváló példa – rendszeresen Kemény politikai néze-
teivel, illetve nagy nemzeti héroszainkról (Kossuth, Széchenyi) alkotott véleményével 
folytatott vitába fordult. Az így kezdeményezett „párbeszéd” – ahogy erre Dobás is 
céloz – nem számol azzal az idővel, amely Kemény és a reá refl ektálók jelenét egy-
mástól elválasztja. Ennek a Kemény-hagyomány történeti megítélésére vonatkozóan 
felettébb károsnak mondható és a kultuszképződést is folytonosan elodázó kon fron-
tálódási vágynak az anakronisztikusságára hívja fel a fi gyelmet a tanulmánygyűjtemény 
szerkesztője, Szegedy-Maszák Mihály, amikor a kötet előszavának első bekezdésében 
kijelenti: „2014-ben talán már nem szükséges választanunk Kossuth és Kemény 
között; mindkettejüket a magyar múlt nagyjai között tarthatjuk számon.” (7.)

Az idézett megjegyzés nemcsak a Kemény-recepció hagyományának bírálata-
ként, de a kötet anyagában formálódó interpretációs tendenciák jellemzéseként is 
értelmezhető. A sors kísértéseiben található írások túlnyomó részét olyan perspektívák 
uralják ugyanis, amelyeket egy-egy Kemény-téma vizsgálatában a történeti távlatterem-
tés szándéka vezérel. A kötet első harmadában politika- és eszmetörténeti vizsgáló-
dások kaptak helyet, a fennmaradó kétharmadnyi részt pedig többnyire teoretikus 
kiindulópontokkal megtűzdelt műelemzések uralják. Ez utóbbi szakaszban két kivé-
tellel találkozunk. Az egyik Dobás Kata recenziónkban már érintett és kultusztörté-
neti szempontból is izgalmas tanulmánya, a másik Szajbély Mihály Kemény és Jókai 
című írása, amelyben a szerző a „Kemény versus Jókai” Gyulai Páltól eredeztetett, 
a jó és a rossz író oppozíciójaként ismert, de Gyulai számára korántsem ily egyszerű 
polarizációs képletre redukálható interpretációs sztereotípia „módosítására” (347.) 
tesz kísérletet. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a vizsgálódás csak problémafelve-
tésében tűnik kivételnek, hiszen nem művek, hanem a Kemény- (és Jókai-)recepció 
nemzedékről nemzedékre öröklődő (elő)ítéletei állnak a fi gyelem középpontjában, 
az argumentáció maga viszont nem, ugyanis egy-egy Kemény- és Jókai-regény (az 
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előbbitől a Zord idő, az utóbbitól az Erdély aranykora) jellemformálásában tapasz-
talható hasonlóságokkal, tehát konkrét szövegelemzéssel igyekszik kétségbe vonni 
Szajbély az értelmezéstörténet dualista szemléletét.

A sors kísértései azon sajátossága, hogy nemcsak Kemény születésének kétszázadik 
évfordulójára készült munkákat, de a Kemény-szakirodalom közelmúltját képviselő, 
korábban más helyeken már megjelent írásokat is közöl, nem mindennapi jelenség 
a mai hazai irodalomtörténet-írás publikációs gyakorlatában. Emiatt csak találgatni 
tudunk arra nézvést, hogy a szerkesztőt és munkatársait milyen megfontolások vezé-
relhették a szövegek kiválasztása és elrendezése során. Tény, hogy ebben a formájában 
a könyv a Kemény-szakirodalom gazdagságát és sokféleségét nemcsak annak alkalom 
szülte szinkronitásában, de diakronitásában is képes felmutatni. Vagyis nemcsak arról 
kaphatunk információkat a kötetből, hogy hol tart a mai Kemény-kutatás, de arról is, 
hogy az utóbbi szűk fél évszázadban milyen fontosabb állomásokon keresztül jutott 
el a recepció napjaink kérdésfeltevéseiig. Megkockáztatható ebből a szempontból az 
az állítás, hogy néhány korábban keletkezett munka „időszerűségét” nem igazán a 
benne rejlő interpretációs energiák tartóssága miatt nyeri el, inkább azért, mert emble-
matikus jelleggel képviseli az utóbbi évtizedek Kemény-olvasásának egy-egy fonto-
sabb stádiumát. Az ide sorolható újraközlések között a legrégebbiek Benkő Samu 
1975-ben készült Kemény Zsigmond műveltsége és Neumer Katalin 1981–1986 között 
publikált Megértés, magyarázat, morál Kemény Zsigmond három regényében című tanul-
mányai. Előbbi a kötet talán leghangsúlyosabb helyére került. A gyűjteményt nyitó 
tanulmányként bevezet Kemény világába, fi gyelmeztet életművének összetettségére és 
az œuvre egyes (irodalmi, politikai, tudományos) rétegeinek szoros összetartozására. 
Bármennyire is régen készült ez az írás, úgy véljük, újraközlése jó döntés volt, hiszen 
szerkezetileg fontos fejezet a kötetben: a benne rögzített komplex Kemény-képet 
a könyv írásai a későbbiekben elemekre bontják és újra összerakják. Neumer Katalin 
a nagyjából három évtizeddel ezelőtt publikált munkája elé írt előszavában nyíltan 
bevallja, hogy gondolatmenetén (annak szemléletmódján, szakirodalmi tájékozódá-
sán) jócskán meglátszik az idő múlása. Újraközlése azért tűnhet jelképesnek, mert 
a Kemény-recepciónak azt a korszakát idézi meg, amely az 1970-es és 1980-as évek-
ben (főként Szegedy-Maszák Mihály korabeli tanulmányai2 és 1989-ben megjelent 
monográfi ája3 által képviselve) először tett kísérletet arra, hogy irodalomelméleti szi-
gorúsággal közelítsen klasszikusunk életművéhez. Benkő Samu és Neumer Katalin 
írásától valamelyest eltérő hatástörténeti összefüggések jellemzik Fehér M. István 
Forradalom és rendszerváltás. Kemény Zsigmond két politikai röpirata mai szemmel című, 
1999 és 2001 ősze között készült tanulmányát (vagy röpiratát), amelynek érdekessége, 
hogy magában hordozza keletkezéstörténetének nyomait, ugyanis annak többszöri 
2 A teljesség igénye nélkül csupán három tanulmányt emelnék ki: Szegedy-Maszák Mihály, Az elbeszélő 

és a szereplő viszonya Kemény Zsigmond regényeiben, Literatura 1978/1–2., 3–25.; U., Az elbeszélő néző-
pont összetettsége Kemény Zsigmond szépprózai műveiben, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának Közleményei 1979, 411–441.; U., Jellem és cselekmény Kemény 
Zsigmond szépprózai műveiben = Forradalom után – kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az abszolutiz-
mus korában, szerk. Németh G. Béla, Gondolat, Budapest, 1988, 120–150.

3 Szegedy-Maszák Mihály, Kemény Zsigmond, Szépirodalmi, Budapest, 1989.

publikálása során (a gondolatmenet jellegéből adódóan) újabb és újabb fejezetekkel 
bővült, aszerint, hogy az adott pillanatban milyen fontos kérdések foglalkoztatták a 
honi politikai közéletet és társadalmat. Így váltak a szöveg létrejöttének és bővülésé-
nek főbb motiválóivá a rendszerváltás tapasztalatai és az EU-csatlakozással kapcso-
latos előzetes várakozások. Csak sajnálni tudjuk, hogy a szerző az emlékkötetbeli 
publikálás apropóján nem folytatta gondolatmenetét. Kemény időszerűségével kap-
csolatos elképzelései, amelyek 1849 nemzeti sorstragédiája és 1989 „pozitívnak érzé-
kelt esemény”-e (72.) közötti párhuzamokra és ellentétekre épülő gondolatmenetében 
fogalmazódnak meg, az elmúlt bő egy évtized hazai politikai közvéleményben beálló 
változások következtében (például a rendszerváltás bekövetkeztében kételkedők szá-
ma egy időben növekedett, az EU iránti kollektív bizalom pedig csökkenésnek indult) 
átértékelésre, folytatásra szorulnak. Talán emiatt is zavarba ejtő a tanulmány címében 
található „mai szemmel” kifejezés, hiszen az a konkrét kronológiai pillanat, amelyre 
utal, semmi esetre sem a Kemény-évforduló jelene, hanem az a ma már történelminek 
is nevezhető időszak, amikor még az EU-hoz tartozás csupán a magyarság kollektív 
vágyainak egyike volt. Fehér M. István írása is inkább szimbolikus funkcióval bír, 
ugyanis a Kemény-recepció ama típusának egyik izgalmas példája, amely az író – poli-
tikus – tudós jelentőségét a magyarság nagy sorsfordító eseményeinek bekövetkez-
tével ismerte fel. Csak egy példa a hasonló megközelítésre: a Trianon küszöbén álló, 
vagy az azt átlépő hazai történelmi, politikai, irodalmi közgondolkodásban (Szekfű 
Gyula Három nemzedékét és Horváth János Aranytól Adyig című könyvét említhet-
ném hevenyészett példaként) 1849 és 1920 nemzeti kataklizmájának feltételezett 
hasonlóságai a röpiratíró Kemény iránti vonzalmat jelentős mértékben táplálták.

Akár jelképszerű gesztusként is értelmezhető a kötet szerkesztőjének és a szer-
kesztő munkatársainak az a szándéka, hogy újraközlik Th omas Ezekiel Cooper elő-
ször 2002-ben publikált – interpretációs energiáit tekintve viszont ma is időszerű – 
Zsigmond Kemény’s Gyulai Pál. Novel as Subversion of Form című elemzését, amely 
Kemény első nyomtatásban egészében megjelent regényét vizsgálja, s azt igyekszik 
érvekkel alátámasztani, hogy a mű Cervantes Don Quijotéjára emlékeztető műfaji 
komplexitásának, narrációs technikájának köszönhetően kiemelt jelentőséggel bírhat 
a 19. század első felének magyar prózájában. Különösen azért, véli Cooper, mert 
olyan műfaji mintázatok (referenciaként Cervantes mellett a Don Quijotéra refl ektáló 
romantika kori német regényelméleti gondolkodás bizonyos elemei kerülnek kieme-
lésre) meghonosítására törekszik, amelyek szinte teljesen idegenek az egykorú honi 
epika világában. Emblematikus Cooper tanulmánya, mert az elmúlt másfél évszázad 
Kemény-recepcióját tekintve tulajdonképpen az első komolyabb próbálkozás arra, 
hogy idegen nyelvi és kulturális környezet számára egy 19. századi magyar regényírót 
világirodalmi rangra emeljen. Coopernek ezen törekvéséért – akkor is, ha írásában 
néhol komoly leegyszerűsítésekkel él – még jó ideig köszönettel tartozik a magyar 
irodalomtörténet-írás, s csak most fáj igazán számunkra az, hogy a szépíró Kemény 
életműve csupán a magyar anyanyelvű olvasóközönség számára hozzáférhető. Újraköz-
lés még a kötetben Hites Sándor Apokalipszis és történetiség. A végidők nyelve A rajon-
gókban című tanulmánya (2008-ban jelent meg először). Az összes előbb tárgyalttól 
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abban különbözik ez az írás, hogy még hat (recenziónk írásának pillanatában már hét) 
év távlatából is úgy érezzük, mintha épp most tett volna pontot a szerző a végére. 
Ezzel csak azt akarjuk mondani, hogy a tanulmány kérdésfeltevései és argumentációs 
energiái ugyanolyan frissek, mint megírásuk idején. Azt az elgondolást, hogy Kemény 
Zsigmond történelmi regényeiben a történeti világ jövőbeliségére vonatkozó disz-
kurzív rétegeknek rendkívül fontos szerepük van a szerző regényírói poézisének és 
történelemfelfogásának megítélésében, tulajdonképpen Hites hintette el és dolgozta 
ki példás alapossággal a szakirodalomban. „Az 1857–58-ban párhuzamosan írott két 
regényéből a végül 1859-ben megjelent A rajongók a prófécia, a végül 1862-re elkészült 
Zord idő a prognózis hatalmas példázata. Míg a Zord időben jellemzően történeti 
prognózisok jutnak szerephez, addig A rajongókban ütköznek az időbeliség és az 
örök kévalóság világában mozgó előrejelzések, vagyis egyaránt szerepet kapnak apo-
kaliptikus próféciák és történelmi-társadalmi prognózisok.” (385.) E párhuzammal 
Hites a Zord időről írott tanulmányának emlékét idézi fel, amely írás egyébként ugyan-
úgy helyet kaphatott volna A sors kísértései válogatásában, mint az újraközölt tanulmány, 
hiszen a kettő együtt egy nagyobb lélegzetű téma két problémakörét dolgozza ki.

A kötet további (beleértve Dobás Kata és Szajbély Mihály már a fentebbiekben 
érintett tanulmányát) írásai – előzetes könyvészeti kutatásaim szerint – egy kivétellel 
a kettőszáza dik évfordulóra készültek, vagy az évforduló alkalmából jelentek meg először 
nyomta tásban. Ezek a szövegek az újraközöltekkel együtt két nagyobb szerkezeti 
egységre tagolják a kötetet. A sors kísértései első harmadában olyan írások találhatók, 
amelyek a gyakorló politikus, a politikai esszéíró, a publicista Keményt vizsgálják, a 
fennmaradó kétharmadnyi részben pedig eltérő szempontok és nyelvek által uralt 
írások kísérlik meg a szerző szépírói (döntően regényírói) munkásságának egy vagy 
több da rabját értelmezni. A politikus, publicista, gondolkodó Keményről írott és re-
cenziónkban korábban még nem tárgyalt refl exiók sorát Filep Tamás Gusztáv Sok 
zaj egy tojáslepényért. Kemény Zsigmond a nemzetiségi kérdésről című tanulmánya 
nyitja. A vizsgálódás tárgya a szerző 1849 előtti politikai publicisztikája és a bukás 
után írott röpiratok, amelyek betekintést nyújtanak Kemény nemzetiség-felfogásába. 
Filep szerint a forradalom előtti és utáni Keménynek – noha a függetlenségi harc bizo-
nyos konfl iktusai és a bukás némely okai a magyarság és a magyarországi, illetve erdélyi 
nemzetiségek közti ellentétekre vezethetők vissza – az országhatáron belül élő né-
pekről alkotott véleménye alapjában véve nem különbözik. Legalább is abból a szem-
pontból, ahogy a nemzet fogalmáról gondolkodik. Kemény nemzetfelfogása nem 
etnikai alapon van elgondolva: az 1840-es években a liberalizmus elveit valló szerző 
a nemzet(iség)ek szellemi, kulturális és gazdasági egyenrangúságát hirdeti; csakúgy, 
mint 1849 után, amikor ezt az egyenrangúságot egy Ausztria által irányított monar-
chikus állam keretei között véli megvalósíthatónak. Filep érdeme többek között – 
amit Szegedy-Maszák Mihály is kiemel a kötet Előszavában –, hogy a Kemény-publi-
cisztika olyan darabjait is felhasználja, idézi és elemzi, amelyek csak az egykorú lapok-
ban (Pesti Hírlap, Pesti Napló) hozzáférhetők, későbbi kiadásuk nincs. Veliky János 
Kemény és a politikai nyelvek a reformkor második évtizedében című tanulmánya a kötet 
első szerkezeti egységének egyik legizgalmasabb írása. A szerző hősét az 1830–40-es 

évek politikai kommunikációjáról írott könyvében4 alkalmazott módszertani és tárgyi 
összefüggésrendszer keretében vizsgálja, s megállapítja: „Kemény a reformkor máso-
dik évtizedének mindinkább korszerűen tagolódó és igen összetett eszmerendszeré-
ben fogalmazta meg politikai nézeteit. Több szálon kapcsolódott a reformgondol-
kodás különböző irányzataihoz, csoportjaihoz. Amennyire nyilvánvaló volt, hogy 
felfogása eltért a konzervatívok politikai nyelvétől, legalább annyira világosan felis-
merhető, hogy milyen nagy kedvvel válogatott a reformerek politikai nyelveiben.” (51.) 
Gábori Kovács József Ellenzéki párttöredékek közeledése a publicisztika útján 1845-ben 
című írása a kötet egyetlen olyan szövege, amelyben Kemény Zsigmond csupán mel-
lék fi gura. Ezen nem is igazán csodálkozhatunk, hiszen az 1845. év politikai arculatát 
meghatározó centralista-municipalista vita világába nem bonyolódó, csupán e vita 
lezárására törekvő és a partnerek közti termékeny összhang reményét kifejező, tehát 
bizonyos értelemben a kérdéses diskurzus peremvidékén álló szereplőként tekint-
hetünk reá. Ezt – áttekintve Keménynek e témához köthető publicisztikai írásait – 
a szerző is konstatálja tanulmánya végén, amikor azt hangoztatja, hogy Kemény: 
„a centralista-municipalista vitában […] láthatóan nem akart állást foglalni.” (61.) 
Gángó Gábor Kemény Zsigmond és „az eszmék történészete” a Forradalom után című 
röpiratot egy a recepcióra korábban kevésbé jellemző perspektívából tárgyalja: nem 
Kemény korára vonatkozó politikai diagnózisként, nem az utókor mindenkori aktuál-
politikai kérdései alapján szemlélt és bírált refl exióként tekint vizsgálatának tárgyára, 
hanem annak historiográfi ai karakterét elemzi. A szerző megfogalmazása szerint a „ta-
nulmány célja, hogy feltárja a Forradalom után mint történetírói munka egynémely 
jellemző jegyét, továbbá néhány összehasonlító szempont erejéig elhelyezze a röpira-
tot nemcsak Kemény 1849 utáni politikai esszéinek, hanem a legjelentősebb párhu-
zamos vagy rivális értelmezési kísérletnek, Eötvös József visszatekintő és elméleti 
írásainak az összefüggésében is.” (85.) A tanulmány, annak ellenére, hogy a kötet írá-
sai közül terjedelmileg a rövidebbek közé sorolható, a Forradalom után világát számos 
összefüggésben tárgyalja. Kemény röpiratát a szerző nem csupán a történetírói be-
szédmódhoz, illetve Eötvös Uralkodó eszméihez és a forradalom históriáját tárgyaló 
kéziratos művéhez (Az 1848iki forradalom története) fűződő viszonyában tárgyalja, 
hanem Kemény politikai publicisztikájának és jellemrajzainak kontextusában is. 
Ezek a témák – a tanulmány rövidsége folytán – nincsenek mélyebben kibontva, 
csak felvetve. Ami viszont részletesebb magyarázatot kap, az a röpirat perspektíva- 
és a beszélő szerepváltásai alapján kirajzolódó diszkurzív sokszínűsége. A Forrada-
lom után ötvözi a szónoki beszéd, az értekezés, az emlékirat, a történetírás beszéd-
formáit. Ez a sokszínűség – ahogy arra Gángó Gábor utal – túlnyomórészt annak 
köszönhető, hogy Kemény nemcsak historikusa, de szemtanúja, cselekvő részese is 
volt annak az időszaknak, melynek áttekintésébe és értelmezésébe fogott. Az emlék-
kötet következő két írása Kemény politikai jellemrajzaival foglalkozik. Imre László 
„Bevált jóslatok” és nemzetkarakterológiai értékviszonyítások Kemény Zsigmond politikai 
jellemrajzaiban csaknem a teljes életműre kiterjedő fi gyelemmel keresi a választ arra, 
4 Veliky János, A változások kora. Polgári szerepkörök és változáskoncepciók a reformkor második évtize-

dében, Új Mandátum, Budapest, 2009.
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milyen aktualitása lehet klasszikusunknak a 21. század elején. Vizsgálódásait recep-
ciótörténeti kitekintéssel kezdi. Keményt sokszor és sokféleképpen értelmezték, de 
bizonyos részei a korpusznak az elmúlt bő egy évszázadban rendszeresen aktuálpoli-
tikai kérdések által (is) vezérelt kollektív önértelmezések hivatkozási pontjaivá váltak. 
Kemény nemzetkarakterológiai kérdésekkel foglalkozó szólamainak felidézését a 
magyarság 20. századi politikai kataklizmái és rendszerváltásai is kondicionálták. 
Imre László elemzésében érezni talán leginkább a tanulmánykötetet nyitó írás (Benkő 
Samu: Kemény Zsigmond műveltsége) komplex jellemábrázolásának nyomait. A kü-
lönbség csak annyi, hogy míg Benkő a cselekvéseiben megmutatkozó személyiségre 
koncentrál, addig ő az életműben kirajzolódó egyéni és kollektív önéletrajziságra. 
Ennek a törekvésnek (is) köszönhető, hogy a tanulmányban Kemény szövegei műfaji 
és funkcionális szempontból összetetté válnak. A rajongók egyszerre történelmi regény 
és politikai röpirat, a Széchenyi István pedig egyszerre politikai jellemrajz, mélylélek-
tani dráma és autobiografi kus vallomás. Kucserka Zsófi a Az egységes és a szétfeszített 
jellem rajza. A két Wesselényi Miklós és a Széchenyi István című írása bizonyos tekin-
tetben folytatja az előző írás gondolatfonalának egyik szálát. A Kemény két politikai 
jellemrajzáról szóló tanulmány a szövegek irodalmiságára kérdez rá, amikor azokat 
(történelmi) elbeszélésekként szemléli. A szerző azt vizsgálja, hogy a kérdéses művek 
„karakterei hogyan jönnek létre a szövegben, milyen poétikai eljárások rajzolják meg 
a politikusok jellemképét, és hogy a jellem megalkotásában és értelmezésében milyen 
más, korabeli diskurzusok vesznek részt.” (108.) Feltételezése szerint „a jellem a jel-
lemrajzban látszólag hasonló narratív és poétikai eljárások mentén képződik meg, 
mint a regényben, de a műfaj elsősorban közösségi (közéleti, politikai) funkciójából 
adódóan a jellemrajz karakterei mégis más elveknek és céloknak felelnek meg.” (108.) 
E koncepció hátterében is tetten érhető az Imre Lászlónál már érintett, Kemény írá-
sainak ottani státusát meghatározó műfaji és funkcionális szempont párhuzamossága. 
Ahogy ott, úgy itt is egyszerre érvényesül az elemzésben a klasszikus szövegek mai 
olvasóira jellemző elméleti igényesség (ez egyébként a kötetben található összes, 
Kemény műveinek irodalmiságát érintő munkára igaz) és a szövegek egykorú befoga-
dását szem előtt tartó történeti érzék(enység). Ezért is lehet különösen nagy jelentő-
sége Kucserka azon belátásainak, amelyekben a politikai jellemrajzok hősei és e hősök 
személyiségét kibontó narratívák közötti megfeleltetéseket vél felfedezni. E felfedezést 
röviden így foglalhatjuk össze: Kemény írásában (a két) Wesselényi és Széchenyi jel-
leme meghatározza a róluk való beszéd jellegét.

Noha, mint láttuk, a Kemény-szövegek irodalmiságára irányuló fi gyelem az előbb 
tárgyalt írások többségét is átjárja, az œuvre szépirodalmi alkotásainak, ezen belül is 
a regényírói pálya bizonyos darabjainak vizsgálata csak Hojdák Gergely tanulmányá-
tól kezdve kerül a kötet anyagának tematikai centrumába. A szerző Kemény irodalmi 
témájú esszéit, 1846. évi naplóját, a honi színművészet kérdéseit tárgyaló írását bölcse-
let- és drámatörténeti, illetve -elméleti összefüggésben tárgyalja, majd drámafelfo-
gásának áttekintése után Kemény „drámai szerkezetű regény”-ének, a Férj és nőnek 
értelmezésébe fog. Hojdák feltevése szerint e művet át- meg átitatják a drámaiság 
különféle eljárásai, amelyek egy-egy megidézett műfaj strukturális mintázataiban 

(levél), hőstípusaiban (polgári dráma zsánerfi gurái), vagy cselekményének, konfl ik-
tu sainak, jelenetezésének színpadiasságában reprezentálódnak. Szegedy-Maszák 
Mihály A történelmi regény létezési módja a Kemény Zsigmond-i életmű talán leg-
meghatározóbb, legtöbbet elemzett és a 19. század középső évtizedeiben a hazai 
próza legmarkánsabb műfaji jelenségeként számon tartott történelmi regénnyel 
foglalkozik. Az írás nem konkrét mű(vek)re koncentráló elemzés – sokkal több an-
nál. Nem egyszerűen műfajtörténeti áttekintés, de a történelmi regény elmúlt bő 
másfél évszázadának rövid elbeszélése. A szerző – mint más írásai jelentős részében 
– impozáns olvasottságának és komparatista alkatának köszönhetően történetisé-
gében és világirodalmi összefüggésben láttatja e műfajt. Vizsgálódásai azt sugallják, 
hogy a történelmi regényben kezdetektől fogva jelen lévő – vagy a recepciótörténeti 
hagyományból származtatható – binaritás (vagyis az, hogy egyszerre história és egy-
szerre regény), mára már nem állja meg a helyét. A modern és a posztmodern irodalom 
tapasztalata a nagy klasszikusaink műfaji próbálkozásairól korábban alkotott és reánk 
örökített szemléletformákat képlékennyé teszi, s ezért fordulhat elő, hogy Kemény 
történeti regényeiben ma már egyre kevesebben keresik a históriaíró nyomait és egy-
re többen hangoztatják azok irodalmi értékeit. Pintér Borbála A levél mint a teremtett-
ség felhívó struktúrája a Gyulai Pálban című írása Kemény ifj úkori regényében vizsgálja 
a levélbetétek funkcióit. A fi atal irodalomtörténész, aki mögött a Kemény-életművel 
való foglalkozását tekintve már komoly szakmai teljesítmény áll,5 a Gyulai Pál mű-
fajiságának, narrációs technikáinak, a levélbetétek kommunikatív funkcióinak, a jel-
lemformálásban betöltött szerepének bonyolult szövevényét tárja fel. Vizsgálódásai 
komoly módszertani érzékenységről tesznek tanúbizonyságot. A Kemény-fi lológiá-
ban járatos kutatóként a szerző fontos megállapításokkal hívja fel – nagyrészt láb-
jegyzetekben – a fi gyelmet a Gyulai Pál szöveghagyományozódásának devianciáira. 
Éppen ezért nem igazán értjük, miért részesítette előnyben a mű idézésekor a regény 
1967-es kiadását, amelyről tudvalevő, hogy mixtúra, és tulajdonképpen három (de 
lehet, hogy négy) „előállítója” is van: maga Kemény és műveinek egykorú kiadói,6 to-
vábbá Gyulai Pál7 (no, nem a regény hőse, hanem a kritikus), és Tóth Gyula, a kötet 
sajtó alá rendezője,8 aki – saját megvallása szerint is – kontaminált. Különösen akkor 

5 Kemény Zsigmond Levelezése, s. a. r. Pintér Borbála, munkatárs Somogyi Gréta, Balassi–ELTE, 
Budapest, 2007.

6 Kemény korabeli kiadói azért, mert „a Kemény életében megjelent kiadások példátlanul rosszak, tele 
vannak értelemzavaró hibákkal, értelmetlen mondatokkal…” Rigó László, Kemény Zsigmond: Gyulai 
Pál, 1–2. kötet, szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta Tóth Gyula, ItK 1968, 576.

7 „Gyulai, Kemény harminc évvel korábbi engedélye és instrukciói alapján, nyelvi, stilisztikai módosítá-
sokat hajtott végre a szövegeken, éspedig lényegében igen korrektül, a művek, a szerző iránti teljes tisz-
telettel. Gyulainak sikerült, szinte szövegrekonstrukció értékű munkával, Kemény regényeinek szö-
vegét a századforduló köznyelvi normájához igazítani, túlnyomórészt a szerzői szándék megsértése 
nélkül.” – írja Rigó László az előbbi lábjegyzetben hivatkozott recenziójának ugyanazon bekezdésében. 
Jelen sorok írója a megjegyzést csupán a benne található tények kedvéért idézi, a bírálat szerzőjének 
Gyulai iránti tiszteletében azonban nem osztozik.

8 „A jelen Kemény-sorozat a Gyulai-féle kiadást (amelynek szövegét követte azóta minden újrakiadás) 
egyszerűen tehát nem hagyhatta fi gyelmen kívül. S igen helyesen járt el akkor, amikor alapul Gyulai 
szövegkiadását vette ugyan, de, az egyes szavak vagy mondatszerkezetek esetében egyaránt, vissza-
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nehéz határozott célt látni Pintér Borbála eme döntésében, ha tanulmányában a di-
cséret hangján szól a regényt 2011-ben sajtó alá rendező Dobás Kata szövegkritikusi 
munkájáról.

A sors kísértései című kötet eddig még nem tárgyalt írásai közül a következő 
Z. Kovács Zoltán Laminált történetek. Az olvasás etikai meghatározottsága Kemény Zsig-
mond két regényének értelmezésében című tanulmánya. A szerző az utóbbi évek hazai 
irodalomtudományi gondolkodásában az etikai kritika teoretikusaként és népszerű-
sítőjeként több 19. századi alkotás etikumának vizsgálatával járult hozzá a klasszikus 
magyar irodalom újraértelmezéséhez. A főként a narratív etika fogalomkészletére és 
módszertanára épülő elemzés Kemény Férj és nő és Ködképek a kedély láthatárán című 
regényeit annak a recepciótörténeti hagyománynak a fogságából igyekszik megszaba-
dítani, amely a szövegek etikai horizontját azok morális példázatszerűségével azono-
sította. Kemény műveinek etikuma ennél a képletnél sokkal bonyolultabb. Z. Kovács 
szerint a két mű esetében „a narratív összetettség összefügg az etikum sokrétűségével”. 
(293.) Ez azt is mutatja, hogy Kemény recepciótörténetének azt a vonulatát részesíti 
előnyben a szerző, amely a Férj és nő és Ködképek a kedély láthatárán írójának kvalitá-
sait narratológiai szempontból kívánták igazolni. Z. Kovács felhívja a fi gyelmet arra, 
hogy Kemény szövegeinek narratív összetettsége az etikai horizontok komplexitását 
is magában foglalja. A téma elméleti szakirodalmából ismert narratív etikai struktú-
rák (a történetmondás, a megjelenítés/ábrázolás és a hermeneutika etikája) termino-
lógiájára épített magyarázat során választ kapunk arra, hogy a narratív szerkezet, 
a jellemformálás narratív eljárásai, a hősök morális elvei és cselekvései közötti di-
chotómiák miként járulnak hozzá a szövegek etikai jelentésének konstituálódásához. 
Z. Kovács tanulmányához tematikailag közel áll Bényei Péter „mert a szív ellentmon-
dásokból áll”. Férfi reprezentáció a Férj és nőben című írása, ugyanis ő is a Kemény-féle 
jellemformálás labirintusában igyekszik eligazodni. Bényei, dacára annak, hogy a két 
tanulmány elméleti és módszertani kiindulópontjai jelentős mértékben eltérnek, a Férj 
és nő hőseivel kapcsolatban hasonló következtetésekre jut, mint Z. Kovács. A Ke-
mény-fi gurák összetettségének problematikája mindig is komoly fejtörést okozott 
a szakirodalom számára. Különösen azoknak a teoretikus és módszertani keretek-
nek a kidolgozása jelentett igazán nagy feladatot, amelyek esélyt adtak arra, hogy nagy 
klasszikusunk írásgyakorlatának színvonalához méltó komolysággal lehessen beszélni 
az életmű eme kérdéséről. Az a tény, hogy egyszerre több tanulmány is foglalkozik 
a kötetben a Kemény-féle jellemalkotás témájával (nemcsak a most tárgyaltak tartoz-
nak ide, de a politikai jellemrajzokkal foglalkozó – recenziónkban korábban érintett 
– refl exiók is), arra utal, hogy e jelenség mostanság az életmű újraértelmezésének 
egyik legizgalmasabb területe. Örvendetes, hogy a szakirodalmi hagyományt egykor 
átitató „moralizáló olvasást”9 mára már egyre időszerűtlenebbnek látja a recepció; 
emellett az is derűre adhat okot, hogy a Kemény-olvasást ma jellemző módszertani, 

állította az eredeti textust ott, ahol azt erőteljesebbnek, pontosabbnak és a regény szövetébe illőbbnek 
tartotta.” Uo.

9 Z. Kovács Zoltán, „Rögzött irány” és „háziélet”. Kemény Zsigmond Férj és nő és Ködképek a kedély 
láthatárán című regényei mint etikai narratívák, It 2014/2., 175.

nyelvi pluralizmus sem gátolja a vélemények közti konszenzus megteremtődésének 
lehetőségét. Ezt igazolják Z. Kovács Zoltán és Bényei Péter tanulmányának (továbbá 
a Széchenyi Istvánt olvasó Kucserka Zsófi a írásának) konklúziói is. Mindketten (mind-
hárman) azt vallják, hogy a Kemény-féle jellemformálásban (stílusosabb volna azt 
mondani: jellemroncsolásban) a személyiség integritásának megkérdőjelezése, a hősök 
szándékai és tettei közti motivációs vagy kauzális kapcsolat hiánya, a töredezettség 
jut érvényre. Bényei tanulmánya ezt a jelenségcsoportot a Férj és nő világának közép-
pontjában álló párkapcsolatok rendszerében vizsgálja, s megállapítja, hogy „mind-
egyiknek széthullás, összeomlás a vége: vagy már a legelején, vagy kibontakozásában, 
vagy a jövőjében”. (318.)

Eisemann György Írás és beszéd összjátékának poétikája Kemény Zsigmond történelmi 
regényeiben című dolgozata a szerző utóbbi években napvilágot látott tanulmányai-
ban10 körvonalazódó, a romantika korszakalakzatának újraértelmezését kezdemé-
nyező törekvéseihez illeszthető. Hogy e törekvések hogyan és miként jutnak el egy 
komplex történeti szintézisig, ma még nem ismert. Az viszont már most látható, hogy 
a magyar és a világirodalomban korábban is kanonikusnak számító szerzők, korpu-
szok, műalkotások revíziójával kívánja a szerző későbbi kutatásainak, illetve kuta-
tásai rendszerezésének alapjait lefektetni. E vizsgálódás legújabb eredményeit tartal-
mazza Eisemannak a kötetünkben publikált írása. Kemény és a romantika kapcsolata 
a gondolatmenet során egészen új megvilágításba kerül. A kérdéses korszakalakzat 
az irodalom medialitásának históriai perspektívájából szemlélve olyan attribútumok 
konglomerátumává válik Eisemann kezei alatt, amelyek jócskán eltérnek a Kemény-
korpusz kapcsán emlegetett – és legalább három évtizedes múltra visszatekintő – 
irányzatterminusok (romantika és realizmus) jellemzőitől. A korszakspecifi kumok 
egyrészről megadják az értelmezés kereteit, másrészről viszont magukból az elem-
zett szövegekből kerülnek kinyerésre. Refl exióink utolsó sorainak tárgya Gönczy 
Monika Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról. Mi 
történik, ha a kritikai kiadás igénye találkozik az inter-/kontextuális olvasásmóddal és a 
digitalizációval? című – először 2008-ban publikált – tanulmánya a kötetben különle-
ges státussal bír. Nem konkrét szöveg vagy szövegcsoport interpretálásával, hanem 
egy szöveg kiadásának lehetőségeivel foglalkozik. Vagyis: a ma még gyerekcipőben 
járó, de már komoly részeredményeket felmutató Kemény-fi lológia kutatásaihoz kíván 
hozzájárulni. Kemény esetében a szövegkritikusi munka kettős célt szolgál. Egyrész-
ről meg kell menteni szövegeit az életmű kiadástörténetében kezdettől fogva kísértő 
szövegromlástól. Másrészről pedig – az irodalom mediális környezetére mint annak 
lét- és értésmódját meghatározó jelenségre refl ektáló elméleti szakirodalom tapasz-
talatai alapján – egy mediatizált „szöveg”-fogalom teremtette kihívásoknak is illik 
megfelelni. Ezekkel a tudományos értékmérőnek is felfogható célokkal Gönczy 
Monika teljességgel tisztában van. Az Özvegy és leánya általa elképzelt „hipertextes 
új kiadás”-nak (362.) jellemzői ezt a fajta módszertani és hermeneutikai komplexitást 

10 Csak két példát említve: Eisemann György, A zörejtől a próféciáig. Poétika és fonotechnika Edgar Allan Poe 
Th e Raven című költeményében, Filológiai Közlöny 2013/1., 5–32.; U., Jókai, a „mindenkinél nagyobb”?, 
Tiszatáj 2014/5., 47–61.
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tükrözik. De idézzük ezzel kapcsolatban magát a szerzőt: „A vízió [mármint az el-
készítendő elektronikus edíció feletti képzelgés] nem törekszik teoretikus deklará-
ciókra, de reméli, hogy elméleti problémákat is provokál, miközben arra tesz kísérle-
tet, hogy a felépítmény bemutatásán és konkrét példákon keresztül felvázolja, milyen 
lehetőségeket rejt magában az eff ajta edíció: miként foglalhatja magába saját kiadás-
történetét; hogyan hozhat létre népszerű és kritikai kiadást egymás mellett; miként 
célozhat meg egyszerre több típusú olvasót (azaz hogyan funkcionál a középiskolai 
és/vagy a felsőoktatásban; hogyan »forgathatja« műkedvelő és szaktudással felvér-
tezett műértő); hogyan építhető fel benne a regény köré befogadás- és hatástörténete, 
s egy akár folyamatosan épülő szövegháló. Választ kaphatunk arra is, miért érdemes 
párbeszédbe léptetni a korábbi szövegváltozatokat […]. Betekintést nyerhetünk a 
Kemény-regény feldolgozásaiba is – akár mediális közegváltással. S ha a »kiadás«-ban 
még az interak tivitás is megoldható, akkor talán a »csillagokká repesztett szöveg« [Ro-
land Barthes-i] ideájához egyre közelebb jutunk.” (363.) A feladat és a tét igen nagy. 
Isten adjon a munkához erőt és egészséget…

(Ráció, Budapest, 2014.)

IMRE LÁSZLÓ

Hansági Ágnes: 
Tárca – regény – nyilvánosság. 
Jókai Mór és a tárcaregény kezdetei

Hogy egy olyan, epikatörténetileg kulcsfontosságú és páratlanul nagy terjedelmű élet-
műhöz, mint a Jókaié, milyen szempontok szerint lehet közeledni, nem könnyű eldön-
teni. Evidensnek látszik, hogy mind a leginkább lényeges megoldatlan, az életműből 
fakadó problémák, mind a szaktudomány éppen aktuálisnak tekinthető, leginkább 
„szőnyegen forgó” kérdései játszhatnak szerepet. Nyilvánvalóan léteznek azután „kor-
talan” (úgy értve, hogy: el nem évülő) témák: komparatisztikai összevetések, epikus 
képletek stb. Amikor Hansági Ágnes a szerialitást, a tárcaregényként közlést állítja 
a középpontba, akkor a medialitás tágabb körébe vágó jelenségeket is érint, de szinte 
minden részletkérdésre adott válaszával a Jókai-próza belső, lényegi természetének 
kommentálásáig jut el.

A tömegmédiumban megjelenő fi kció minősége dolgában azonban nem könnyű 
hibátlan következtetésekig eljutni, hiszen a tárcaregénynek tulajdonított epikus trük-
kök nem szeriális közlés esetén is jelen lehetnek, azaz: a kalandregény technikájának 
belső alakulástörténetéből éppúgy levezethetők, mint a közlésmód mikéntjéből. Ennek 
következtében akár igazolhatatlannak minősíthetjük Arnold Hauser elképzelését, 
aki a széppróza hanyatlását a folytatásos közléshez köti. (31–33.) Ugyanis a tárcaregény 
rikítóan hatásvadász változatai (például Eugène Sue) is elvezethettek a magas iroda-
lomhoz (köztudott és felismerhető a hatása Hugóra, sőt Dosztojevszkijre), miközben 
jóval a tárcaregény előtt léteztek már nem „exkluzív” közönségnek szánt nívótlan ol-
vasmányok, amilyennek pl. a Defoe-féle Moll Flanders, vagy a Lazarillo de Tormes nagy-
számú, és igazi művészi érték nélküli változatát, utánzatát vélhetjük. Mint ahogy 
Gyulai Jókai-kritikáját sem szabad teljes egyértelműséggel a tárca-hatás elleni fellépés-
nek tekinteni (164–178.), hiszen az átgondolatlan és következetlen cselekménybo-
nyolítás, a hamis és eltúlzott jellemrajz, a hatásvadász előadásmód már korábban, 
a szentimentális próza vagy a vadromantikus dráma esetében szintén irritálta az 
igényes kritikát mindenféle szerialitás nélkül is.

Sőt (folytathatjuk a gondolatsort nem annyira Hansági Ágnes, mint inkább Hauser 
ellenében): ha a „vevőkör” növekedésével általában is romlana a minőség, akkor ennek 
következményei lehettek volna az Erzsébet-kori angol színjáték, sőt az antik dráma 
esetében is (nem is beszélve a 19. századi olasz operáról). Tehát az (esetleg anyagi) 
sikerre, népszerűségre orientált művészi fellendülések egyáltalán nem járnak együtt 
szükségszerű minőségromlással. Vagy nálunk Cooper, Dickens sikere az 1840-es 
években folytatásos közlés nélkül is feltartóztathatatlan volt, akárcsak a Jósika Miklósé, 


