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Eisemann György: Mikszáth Kálmán 

Az elmúlt évtized alapvetően átformálódó irodalomértése lényeges pontokon igye-
kezett újraolvasni irodalmi hagyományunk meghatározó szövegeit, életműveit. Mi-
vel egyrészt értelemszerűen egy folyamatról van szó, másrészt pedig bizonyos 
értelmezői nyelvek és irodalomszemléletek elméleti előfeltevéseinek, olvasási straté-
giáinak a hatékonysága, érzékenysége eleve kijelöl és egyben behatárol egy megha-
tározott szövegkorpuszt, ezért bizonyos életművek gyorsan és termékenyen az újra-
olvasás centrumába kerültek, másokhoz viszont - bár az irodalom intézményes 
kereteiben nem szorultak látványosan vissza - ritkán fordultak az újabb szemléletű 
vizsgálódások. Mindenképpen ez utóbbiak közé sorolható Mikszáth Kálmán próza-
írói munkássága is. Egy kissé talán szélsőséges példával illusztrálva ezt a megállapí-
tást: míg Asbóth János egyetlen regényéről négy - az újabb értelmezői nyelvek vala-
melyikét beszélő - tanulmányt publikáltak (Szajbély Mihály; Gergye László; 
Milbacher Róbert; Pozsvai Györgyi) az elmúlt évtizedben, addig Mikszáth szöve-
geiről kevés olyan interpretáció jelent meg, mely a modernebb értésmódok felől, nap-
jaink megváltozott léttapasztalatának, irodalomszemléletének evidenciái alapján 
kísérelte volna meg radikálisan újragondolni a Mikszáth írásmúvészetéről született 
eddigi belátásokat, illetve egyáltalán megpróbálta volna tisztázni egy ilyen alapú 
kérdezés lehetségességét, esetleges hatékonyságát. 

Félreértés ne essék: a Mikszáth-szakirodalomnak vannak alapvető és mind a mai 
napig meghatározó tanulmányai, s természetesen az elmúlt évtizedben is bőven 
születtek ilyenek. De ezek érzésem szerint kevésbé mozdították ki a hagyományos 
Mikszáth-olvasást, és sok lényeges pontban nem korrigálták a főként a marxista iro-
dalomtörténet kanonizációs törekvéseikor rögzült, vagy más okból hatékonyságukat 
vesztett olvasásmódokat. Eisemann György munkája - a Korona Kiadó Klassziku-
saink sorozatában megjelent Mikszáth-kismonográfia - erre a korántsem egyszerű 
feladatra vállalkozik. Az új szemléletű életműkonstrukciót megalapozni hivatott 
Bevezetés két meghatározó ponton igyekszik kijelölni a Mikszáth-kutatás lehetséges 
új irányait. 

Teljes joggal hívja fel első lépésben a figyelmet arra, hogy Mikszáth munkái t szin-
te kizárólag XIX. századi szövegként olvasták, „gyakorlatilag nem választották el a 
19. századi tradíciótól", és „a Mikszáth-művek kanonizációja lényegében a 19. szá-
zadra vonatkozó akkori fogalomhasználat által valósult meg" (6., 7.). Annak ellené-
re, hogy Mikszáth szövegei a magyar prózai első modernség közvetlen közelében 
születtek, a recepció fő kérdései leginkább arra vonatkoztak, hogy mit vett át Jókai 
romantikájából, hogyan terelte helyes útra annak túlzásait, mennyiben kapcsolható 
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életműve a realizmus „haladó" hagyományához stb.; a Mikszáth-életművet ért bírá-
latok pedig sokszor azt kifogásolták, hogy a mesélőkedv és az anekdotizálás háttér-
be szorította Kemény vagy akár Eötvös összetettebb elbeszélőszerkezeteit. Bármeny-
nyire sok szál fűzi is Mikszáthot ehhez a hagyományhoz, mindenképpen motivált és 
indokolt Eisemann próbálkozása, aki elsősorban az irodalmi hermeneutika, a recep-
cióesztétika és részben a dekonstrukció bizonyos elméleti belátásaira alapozódó 
értelmezői nyelven tesz kísérletet a Mikszáth-szövegeknek a prózai modernség poé-
tikai eljárásai (intertextuális eljárások modernebb változatai; szövegek nyelvi terem-
tettségére való reflektáltság; műfaji konvenciók dekonstruálása stb.) felőli megszólal-
tatására, újraértésére. 

Másrészt - ezzel szoros összefüggésben - utal annak az elmúlt évtizedekre annyi-
ra jellemző olvasási stratégiának a terméketlenségére és önismétléseire, mely állan-
dóan a romantika és a realizmus fogalmi apparátusára támaszkodva igyekezett Mik-
száth írásművészetének alapjellemzőit felvázolni, a két irányzat ellentmondásos 
kettősségében jelölve ki a Mikszáth-életmű kulcsmozzanatát. A romantika és a realiz-
mus prózapoétikai sajátságainak megítélését tekintve a magyar irodalomtörténetben 
elsősorban a Szegedy-Maszák Mihály által képviselt felfogáshoz csatlakozik a mono-
gráfiaíró. Eszerint a realista prózai művek nem a romantikus szövegformáló elvek, 
prózapoétikai eljárások ellenében, hanem azokkal szoros összhangban jöttek létre: az 
irracionális, transzcendens elemek jelenléte, a valóságreferenciák viszonylagossá té-
tele, az esztétikai világ teremtettségére vonatkozó reflexiók, a különböző szövegha-
gyományokkal való játék stb. szerves részeivé válhatnak a realista regényeknek is, 
még ha a világkép modalitásában, a szövegszerveződésben a mimetikus eljárások 
válnak is dominánssá. Eisemann György annyiban radikalizálja ezeket a belátásokat, 
hogy szerinte nemhogy „a romantikával ellentétes, hanem ahhoz illeszkedő irány-
zattal van dolgunk": „a történeti realizmus [...] a romantikus paradigmán belül 
helyezhető el, annak variánsaként" (37., 38.). Ez az állítás természetesen vitatható, s 
kétségbe vonható az is, hogy a realizmus valóban nem teremtette-e m e g a „jelentés-
képzés új módozatait", vagy „az irodalmi beszéd új dimenzióját". Olvasói és 
értelmezői gyakorlatom tapasztalataira hivatkozva részben én is alá tudom támasz-
tani ezt a hipotézist: Kemény Zsigmond leginkább a realizmus regénypoétikai és vi-
lágképi evidenciái alapján szerveződő művének, A rajongóknak lehetséges olyan ol-
vasata, mely a szöveget a romantika egyik legalapvetőbb kérdésére, az elidegenedés 
létélményére adott sajátos válaszként interpretálja, s így akár párhuzamba is állítha-
tó Kemény romantikus elbeszélésével, az Alhikmet, а vén törpével. 

Természetesen a Mikszáth-életmű vonatkozásában is fontos következményei van-
nak ennek az elméleti belátásnak, melyet Eisemann az egyes művek interpretációjá-
nál termékenyen hasznosít is. Ahogyan arra már mások is rámutattak (többek között 
implicit módon még a romantikus-realista Mikszáth „kényszerkategóriáját" megal-
kotó Barta János is!) Mikszáth írásművészetének nem a (korszerűtlenül) romantikus 
és a („haladóan") realista poétikai eljárások sajátos kettőssége, vagy egyik vagy má-
sik domináns érvényesülése a legfőbb jellegadó tényezője. A Mikszáth-szövegek - a 
narrációt, elbeszéltséget mint legfontosabbá váló epikus alaptényezőt a középpontba 
állítva - tudatosan rengeteg szöveghagyományra játszanak rá: különböző archaikus 
(legenda, népmese, eposz stb.) vagy modernebb műfajok, különböző stílusirányzatok 
poétikai-világképi eljárásait alkalmazzák a szövegek szerveződésében, az esztétikai-
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lag teremtett világ felállításában, s a befogadónak ilyen összetett elbeszéltségű mű-
vekkel kell szembesülnie. A mese, az eposz, a legenda műfaji konvencióinak, a törté-
nelmi vagy irányregény hitelesítő eljárásainak, a romantikus (vagy sokszor inkább 
biedermeier) szerelmi történetek sablonjainak transzformálása, dekonstruálása más-
más módon és mértékben, de fontos szerepet kap a Beszterce ostromában, a Különös há-
zasságban vagy a Noszty fiú...-ban egyaránt. A Galamb a kalitkában című hosszabb el-
beszélés pedig egyértelműen reflektál a romantikus és realista eljárásmódok által 
konstruált világok egyaránt szövegszerű teremtettségére, s egyben jelzi azt is, hogy 
Mikszáth írásművészetének „modern karakteréhez tartozik a kész formák »barká-
csolása«, az átvett elemek újrastrukturálása" (39.). 

Bár a Bevezetés zárósora bejelenti a kánonképződési folyamatokhoz való aktív 
hozzájárulás igényét, a kismonográfiára szerencsés módon nem jellemző az elmúlt 
években már-már divatossá váló újrakanonizálási kísérlet erőltetése. Nem szándéka 
a „méltánytalanul" elfelejtett művek köztudatba emelése, ahogyan a túlzottan mél-
tatott szövegek „elsüllyesztése" sem. Eisemann, ha szükséges, radikálisan módosítja 
a hatástörténet által elénk tárt interpretációkat (A gavallérok, /4 beszélő köntös, A Noszty 
fiú esete Tóth Marival), ha pedig nem, termékeny szempontokkal, újabb elméletekre tá-
maszkodó olvasásmóddal egészíti ki a korábbi interpretációkat (Szent Péter esernyője, 
A fekete város stb.). Értelemszerűen módosulnak például a marxista irodalomtörténet-
írás által legitimált Mikszáth-kánon súlypontjai, maguk a kánont képező alapszöve-
gek azonban maradnak. 

Egy esetben tér el ettől a módszertől Eisemann György és jelenti be a radikálisabb 
kánonmódosítás szükségességét - egyben megteremtve ezzel az életműkonstrukciót 
felállító kismonográfia leginkább sebezhető, vitatható pontját is. A Különös házasságot 
ugyanis - összevetve a Noszty fiú...-val - „a Mikszáth-kánonban csökkenő fontossá-
gúnak" (118.) ítéli meg, s egy olyan „széthulló" kompozíciójú, esztétikailag kevésbé 
értékelhető regényként interpretálja, ahol „a történetben párbeszédbe kényszerített, 
ám egymással formai-nyelvi dialógusra képtelen elemek" (az irányregény, a történel-
mi regény, a mese műfaji konvenciói) „viszonyba kényszerítése igen csekély szeman-
tikai produktivitást eredményez" (123.). Érdekes módon a monográfiaíró itt veszi át 
egyedül a mű korábbi olvasatait meghatározó főbb szempontot, az irányregény elvá-
rásaira alapozott műfaji kiindulású olvasást, azt az értelmezést záró sorok ironizáló 
megjegyzései által is megerősített gyanút keltve ezzel, hogy a kelleténél talán kevés-
bé választotta le Eisemann a Különös házasság szövegét a hozzá kapcsolódó (társa-
dalomkritikai didaxist erőltető) interpretációktól, s - mintegy a szöveg elidegeníthe-
tetlen intenciójának tulajdonítva - inkább ez utóbbiakat „olvasta", kritizálta. Bár -
szemben a korábbi értelmezésekkel - tisztán poétikai kategóriaként kezeli az irány-
regény műfaját, a szöveg meghatározó tendenciái elbizonytalanítanak egy ilyen érde-
keltségű olvasat következetes érvényesíthetőségében, így kimozdíthatóvá téve az ér-
telmezés alapját és a kánonra vonatkozó végső konzekvenciát is. Kérdéses ugyanis, 
mennyiben kérhetők számon az irányregény műfaji konvenciói egy olyan szövegen, 
amely egy következetesen érvényesülő „szerzői rábeszélő stratégia" (Ricoeur) he-
lyett (főleg az elbeszélőnek köszönhetően) állandóan elbizonytalanítja a befogadóját, 
mit tekintsen valósnak, igaznak vagy „értéktelítettnek" (a szerelmi levelezés történe-
te; Dőry Mária bemutatása; világértelmezések, vallásos hitek, igazságfogalmak rela-
tivizáltsága; nagy történelmi személyiségek ironikus perspektiváltsága stb.). így nem 
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törekszik megteremteni a nemzeti, közösségi sorsot érintő üzenetet, tételt problémát-
lanul elsajátító odaértett (ez esetben ideális) olvasóját, sőt a szöveg epikus alap-
tényezői sem igyekszenek ilyen egyértelmű tétel (a kor egyházpolitikai vitáiban való 
állásfoglalás) kimondására. Ezek a csak érintőlegesen említett tendenciák mind arra 
utalnak, hogy a Különös házasság szövege ugyanúgy transzformálja a XIX. századi 
irányregény műfaji konvencióit, mint teszi azt a történelmi regény (játék a hitelesség-
gel stb.), az eposz (a Buttler család ősi átkának archaikus „áthagyományozódása") 
vagy a mese (a három próbatétel paródiája stb.) műfaji hagyományával. így ezek a 
szövegszervező elvek - szemben Eisemann véleményével - nem szemantikailag szét-
tartó elemeket képeznek, hanem szerves részei lesznek egy olyan összetett 
elbeszélőszerkezetnek, ahol a kompozíció egységesítésében és a jelentésképzésben 
komoly szerepet kapnak a relativizmus világképteremtő és szövegszervező elvei, 
valamint a metaforikus történetmondó formaelv következetes jelenléte. 

Napjaink irodalomtörténet-írói gyakorlatának megfelelően Eisemann György kis-
monográfiája nem törekszik a Mikszáth-életművet egy fejlődéstörténeti ív egy-egy 
szakaszaként leírni, vagy a mikszáthi írásművészetet összegző alapműveket kiemel-
ni: a szövegeket azok intenciói és saját értelmezői nyelvének, elméleti előfeltevé-
seinek, elvárásainak dialógusában igyekszik megszólaltatni az egyes fejezetekben. 
Szerkezetileg majdnem minden egyes fejezet két részből áll: az egyes szövegek in-
terpretációján túl a monográfiaíró rövid elméleti „bevezetőkkel" felvázolja az adott 
mű vonatkozásában Mikszáth írásművészetére általánosítható, jellemző poétikai, vi-
lágképi formaelveket is. így elemzi Eisemann többek között a Galamb a kalitkábant a 
már említett romantika-realizmus apóriájának kontextusában, az anekdota műfajá-
nak poétikája alapján a Beszterce ostromát, a legendaképződés megnyilvánulásaként a 
Szent Péter esernyőjét, a mitizálás sajátos eljárásai, valamint a groteszk és a tragikum 
esztétikai minőségeinek kategóriái alapján A fekete várost stb. Három - ebben az ösz-
szefüggésben lényeges - momentumról írok a továbbiakban. 

A monográfia egyik nagy erényének tekintem a történelmi regény műfaji kérdés-
körének felvetését a Mikszáth-szövegek vonatkozásában. A korábbi szakirodalmi 
megítélések nem tulajdonítottak különleges szerepet és funkciót a történelmi esemé-
nyeknek Mikszáth műveiben, egyszerű tematikus bázist, pusztán érdekességet keltő 
hátteret láttak csak benne. Eisemann idesorolható értelmezéseiben (A beszélő köntös; 
Különös házasság; A fekete város) viszont számol az újraírt, átesztétizált történelmi múlt 
jelentésképző funkciójával, az esztétikai hatásstruktúrában játszott fontos szerepével. 
Bár a magyar szakirodalomban eddig tisztázatlanul hagyott műfaji kérdéskör átfogó 
vizsgálatára nem törekedhet a monográfiaíró, nem negligálja, vagy mellőzi azt: né-
hány tételmondatban felvázolja a történelmi regény általa lényegesnek tartott főbb 
szövegformáló eljárásait, formaelveit (49.; 119.), explicitté téve egyben azt a belátást 
is, hogy e műfaj problémájának esztétikai alapú értelmezése nélkül nem interpretálha-
tók sem Mikszáth, sem más XIX. századi regényíró idesorolható művei. 

Jól érzékeli Eisemann azt is, hogy lényeges változás történik Mikszáth esetében a 
történelmi regény korábbi meghatározó műfajkonstituáló tényezőinek működtetésé-
ben. A történelmi múlt szent és sérthetetlen referenciáitsága helyett annak nyelvi, 
narratív megjelenítésére, esztétikai jellegére való reflektáltság (mint azt A beszélő kön-
tös talán túlságosan is csak erre a momentumra korlátozódó elemzése állítja, a szent 
jel másolás általi eltűnésében látva ennek a jelenségnek a „metaforáját"), a múlt jelent 
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allegorizáló képességének a tagadása (Különös házasság) vagy a múlt és a jelen külön-
böző értésmódjai között közvetíteni hivatott elbeszélői metapozíció magabiztos fel-
sőbbségének az elbizonytalanítása (A fekete város) mind-mind olyan szövegalakító 
tendenciák, melyek néhány lényeges pontban kimozdítják a történelmi regény XIX. 
századi hagyományát. 

Bár a legfrissebb szakirodalom már teljesen mellőzi, a Mikszáthról a köztudatban 
élő felfogásban és a középiskolai oktatásban még mindig nagy fontosságot kap a 
dzsentri téma méltatása, mely szorosan összekapcsolódik a Mikszáth műveinek tulaj-
donított leleplező-társadalomkritikai szerep túlhangsúlyozásával. Eisemann A gaval-
lérok-olvasata kitűnően jellemzi nemcsak ennek a kérdéskörnek napjaink olvasói 
érdekeltségében való háttérbe szorulását, hanem azt is, hogy ez a dzsentri problema-
tika maguknak a szövegeknek sem a legfontosabb jellegadó tényezője. A korábban ti-
pikusan leleplező dzsentri irodalomként olvasott A gavallérokról Eisemann elemzése 
meggyőzően mutatja ki az elbeszélőszerkezet összetettségét, a különböző műfaji 
hagyományokra való rájátszás (régió-irodalom; utazási regény; legenda; karneváli 
műfajok) jelentésképző funkcióját, s mindezeket figyelembe véve tulajdonképpen 
megfordítja az eddigi interpretációk irányát: nem a lakodalmon saját történelmi 
múltjukat és vágyaikat színjátékszerűen megélő dzsentrik önmagában konzekvens 
világa „lepleződik le", hanem annak az elbeszélői világlátásnak és beszédhelyzetnek 
a behatároltsága, mely úgy abszolutizálja ítéletmondását, hogy közben nem vesz tu-
domást a másik világ öntörvényűségéről, annak saját realitás- és igazságfogalmáról. 
Hasonló módszerrel elemzi a monográfiaíró a másik „dzsentri kulcsregényt", a 
Noszty fiú...Л is, s nagy általánosságban pedig úgy negligálja a társadalomkritikus 
Mikszáthról kialakított képet, hogy mellőzi egy ilyen alapú szempontrendszer érvé-
nyesítését olvasataiban. 

Mikszáth írásművészetének egy adott jellemzőjét tárgyaló rövid felvezetés és az 
ebből kiinduló újraolvasás egyes fejezetekben érvényesülő szerkesztési elve szá-
momra egyedül a Beszterce ostroma interpretációjának az esetében nem tűnt teljesen 
adekvátnak. A Mikszáth-szövegek legtöbbjében valamilyen módon érvényesülő 
anekdota műfaji konstituenseinek modern szemléletű tisztázásához érzésem szerint 
kevésbé meggyőzően kapcsolja a monográfiaíró olvasatának alappilléreit. A szöveg-
ben konstruálódó két világlátás (a jelen polgári világának konszenzusos világlátása 
és Pongrácz középkorias világlátása) „konfliktusát" ugyanis ez az interpretáció a kö-
zös értést legitimáló anekdotikus nyelvhasználat és az anakronisztikus történelmi 
nyelvhasználat összeférhetetlenségében, egymással dialógusra alig képes ellentété-
ben jelöli ki. Ráadásul ez utóbbi fő funkcióját abban látja, hogy a jelen életvilágának 
konszenzusát affirmativ módon megerősítő, „önfelismerést elősegítő pozícióval" 
(76.) bír. Ezeket az állításokat úgy érzem, kevésbé igazolja a Beszterce ostroma szöve-
ge. Feltűnő ugyanis, hogy Pongrácz is érti a budetini várparancsnok (más összefüg-
gésben Eisemann által is központi jelentőségűnek tartott) anekdotáját, annak sajátos 
„csattanóját", tehát ő is képes egy ilyen nyelvnek az evidenciái alapján zajló kommu-
nikációra. Valószínűleg éppen azért, mert ez a műfaj konvencionális elemeiben - a 
hagyomány folytonosságának a feltételezésében, a múlt eligazodási pontjait, iden-
titásképző alapjait elsajátító befogadói közösség feltételezésében - őrzi Pongrácz ön-
értésének legitimációs alapjait. A regény valódi „tragikus" belátása ugyanis érzésem 
szerint nem Pongrácz „Don Quijote-i" időből kiesettsége vagy az archetipikus társa-
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dalmi mintákkal való anakronisztikus azonosulásának bolondságként lelepleződése, 
hanem az, hogy a jelen értésmódja a várúr tetteinek motivációjában, megnyilvánulá-
saiban nem ismeri fel saját hagyományát, teljesen süket tehát saját múltjára. Csak a 
puszta kommunikáció szintjén - a színjáték révén - képes időlegesen „közös nyel-
vet" teremteni (egyébként végig színjátékként értik Pongrácz tetteit!), de képtelenek 
termékenyen lefordítani, beépíteni saját jelenük világlátásának megfelelő értékrend-
jükbe (szakrális rítusok paródiája Apolka átadásakor stb.). Érthető módon végig 
ironikus-kicsinyítő perspektívában látjuk Pongrácz alakját és tetteit, de implicit mó-
don (metaforikus utalásokkal) inkább ennek a világlátásnak az oldalán bontakozik ki 
egyfajta nosztalgikusnak tűnő értéktelítettség, az önmaga konszenzusos evidenciáira 
valójában reflektálni képtelen, alapvető eligazodási pontjait vesztett jelen életvilágával 
való szembesüléskor. 

Ezek és a korábbi kritikus megjegyzések természetesen nem befolyásolják a mono-
gráfia egészének pozitív megítélését, már csak azért sem, mert ezeknek az állítások-
nak az adekvátsága kérdésében a recenzióíró sem tud saját olvasatának vélt koheren-
ciájánál magasabb ítélő fórumra hivatkozni. Eisemann György monográfiájával egy 
olyan irodalomtörténetileg és elméletileg egyaránt megalapozott munkával gazdago-
dik a Mikszáth-szakirodalom, mely sokat tesz annak érdekében, hogy a kedélyesen 
mesélő, anekdotizáló Mikszáth-kép mellett a szövegalkotásban és világképteremtés-
ben a hagyományosabb és modernebb eljárásokat egy összetett elbeszélőszerkezet-
ben egyaránt érvényesítő mikszáthi írásművészet képzete erősödjék meg a köztudat-
ban és a kritikai értésben. A monográfia minden szempontból alkalmas arra a 
szerepre, melyre zárósoraiban predesztinálja magát: kitűnő kiindulási alapot teremt 
a Mikszáth-életmű újraolvasásához, újraértéséhez. 
(Bp., Korona Kiadó, 1998, 200 1.) 

BÉNYEI PÉTER 

Magyar verstani szöveggyűjtemény I. 
Hagyományőrzés és hagyományteremtés 

a versújítás korában (1760-1840) 

A négy kötetre tervezett szöveggyűjtemény jelen első kötetének címadását az előszó-
ban magyarázzák meg a szerkesztők: hagyományőrzésen a régi hangsúlyos vers 
továbbélését értik, hagyományteremtésen az új, időmértékes versformák meghonosí-
tását. A szöveggyűjtemény nem verstani példatár, hanem a kor költőinek és literáto-
rainak saját maguk és kortársaik verselésére vonatkozó megjegyzéseit gyűjti össze. 
A gondos összegyűjtés jó szolgálatot tesz a magyar verstörténet (és tágabb értelem-
ben a magyar irodalomelmélet) iránt érdeklődő olvasónak, mert az idézett szöveg-
részek többsége nehezen hozzáférhető helyeken található: a költők versesköteteinek 
előszavában és az egykorú folyóiratokban: Magyar Hírmondó, Magyar Músa, Magyar 
Museum, Mindenes Gyűjtemény. Emellett négy rövideb (Rájnis, Révai) és egy hosszú 
(Pálóczi) tanulmány kéziratból most jelenik meg először. A kötet 27 szerzőtől 62 tételt 
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