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TANULMÁNYOK
O F F E N Z Í V P O L É M I A A V A G Y SZIGORÚ SZÁMVETÉS.
A (magyar) regény esztétikai kérdésköre Péterfy Jenő esszéiben

Péterfy Jenő 1881-ben jelentette meg három esszé-tanulmányát Jókairól,
Eötvösről, Kemény Zsigmondról. Munkái sok és heves vitára adtak alkalmat. A
kortársak közül ítéletét sokan igazságtalannak tartották, különösen a Jókait bíráló
magatartás nem volt kedvére a korszaknak. Barátja, müveinek majdani gondozója,
Angyal Dávid, már ezekben az írásokban érett, kiforrott kritikusnak tartja a kor
közízlésével ellentétes pozíciót itt még vállaló Péterfyt: „E három tanulmányban
tehetsége már egészen ki van fejlődve. Péterfy az író lelkét és phantasiáját elemzi, s
így törekszik megérteni müveit. Élő organismusnak tekinti a költői alkotást, a
gyökeréig hat, s onnan fölfelé kíséri szeme a fejlődést a legszélsőbb elágazásig.
Tehetsége legnagyobb ereje abban a módban nyilatkozik, ahogy a költői mű
sajátságait visszavezeti a költő egyéniségében mélyen rejlő okokra."1
Ezekben a munkákban Péterfy kora vezérműfajáról, a regényről értekezve
fejti ki esztétikai nézeteit, bár lényegüket tekintve azonosak ezek a
drámabírálatokból ismert nézeteivel, mélyebb, árnyaltabb és személyesebb
filozófiát rejtenek. Az esztétikai önelvűség gondolatát már színibírálataiban is
állandóan szem előtt tartotta, ezért méltányolhatta az új polgári műfajok és
drámatárgyak létrejöttét, a drámai szerkezetnek, az egész és rész viszonyának
kérdését sokrétűen és mély pszichológiával elemezte, a színi jelenségek közül csak
az esztétikai szempontból lényegesekhez kívánt hozzászólni. A kortárs
regényirodalmát eredetiben vagy fordításban olvasó Péterfy kora vezetővé váló
műfajáról, valamint arról a szemléletről, amely a kor társadalmát, a kisembert - aki
Shakespeare-nél „népség, katonaság" lett volna - tekinti a művészet témájának,
1887-es A tragédiáról című tanulmányában erről újra ír később. Érzi, hogy a
polgári világ egyre inkább teret hódító műfaja a regény, amely az ellentétes
pólusok összekapcsolásával a feloldás és kiegyenlítődés műfajává lesz. Cselekvést
lehetővé tevő világot mutat be a realista regény, amely éppen a cselekvés köré
szervezve válik áttekinthetővé és nagy epikai szerkezetben összefoglalhatóvá.
Annak a polgári világnak a vezető műfaja a regény, amely megkezdte a parlamem'
demokrácia kiépítését, de a korlátozott választójog, bizonyos csoportok kizárása a
politika gyakorlásából csak annak részleges végigvitelét jelentette. „A ko.
1

J'éterfy Jenő összegyűjtött

munkái I-III. Bev. Angyal Dávid. Budapest, 1901-1903.1.-XXVIII.

4

K.ARSAYNÉ DUDÁS M A G D O L N A

meghatározó politikai formációi a nemzeti eszmét ideológiai-politikai alapon
kiépítő bürokratikus államszervezetek, melyek a romantika hazafiságfogalmát
pontosan meghatározott ideológiai és politikai eszközzé változtatják.""
Tanulmányaiban a három korjellemző típussá tágított személyiség - Jókai,
Eötvös, Kemény - szemléletével, magatartásával, értékével szembenézve, azokat
kutatva önmagára és korára kérdez rá. „Az esztétikában - írja Németh G. Béla megnyilatkozó igazság és valóság, s a hozzájuk segítő helyes és értékes írói-emberi
magatartás és szemlélet számonkérése, illetőleg vitázó kifejtése mindhárom
tanulmány."3 A nyugati polgári irodalmak regényének korszerűségét kéri számon
oszler Györgya, azt fejti ki, hogy azért nincs korszerű magyar regény, mert nincs a
magyar regényben valódi valóságábrázolás, ez utóbbi a társadalmi alapjától el nem
szakítható lélektani valóságot jelenti Péterfynél, amely a jellemben, az
egyéniségben körvonalazódik s kap esztétikai megformáltságot. A nagystílű
regényhős és a változatos cselekmény, amelyek nélkülözhetetlen elemei a XVIII.
századi epikának, müfajalkotó tényezőként megőrződnek a realista regényben.
Világtörténelmi törekvések a hősben egyénileg meghatározott szándékká
alakulnak, így lesz reprezentatív figura a hős, a történet pedig a törekvések
érvényét, lehetőségét vizsgálja. „A kettő - írja - együtt adja az emberi lét és
cselekvés mozgásterét. Ennek, létének és lehetetlenségének, egykori tágasságának
és tragikus szűkülésének művészi krónikája a realista nagyregény." 4
Péterfy szerint értékes művet akkor ír az író, ha megteremtett alakjai sorsát,
jellemüknek alakulását a kibontakozó jellem belső logikája szerint, annak
törvényszerűségeit
figyelembe
véve
mutatja
be.
Azt
az
irodalmi
impresszionizmust, amely csak hangulatot, pillanatot és nem állapotot jelent, amely
csak a psziché rezdülése, nem fogadta el, a személyiség határozott irányultságú
önszemléletét kérte számon. Regényideálja a lélektani analitikus fejlődésregény. A
szilárd cselekményt váznak tekintette, amely a lélek, a lelki folyamat elemző
rajzának kerete. Számára minden olyan jellem-, helyzet- és folyamattípus hiteles,
amelynek valóságos lélektani törvénye és dialektikája van. A XX. század
formabontó regényei - amelyek valóságról alkotott véleményünk viszonylagosságára
figyelmeztetnek - felől tekintve ezekre az elvárásokra látjuk az irodalmi konvenció
érvényesülését, az olvasó elvárását az határozza meg, hogy abban a korban mit volt
hajlandó hitelesnek elfogadni a közönség. A mese helyett, amelynek
mozgatórugója a feszült várakozás és módszere az esetek kronológiai rendbe
sorolása, a realista regény t ö r t é n e t e t kínál, amelynek „mesterkéltnek,
kiagyaltnak kell lennie. A történet a művész szellemének közbeavatkozásából
születik, ez teremt kozmoszt az eseményekből, amelyeket a természet meghagyott
• Bókay Antal, Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Budapest, 2001. 74.
Németh G. Béla, A kiegyezéskori pozitivista
irodalomkritika
művelődési és
társadalmi
előzményei. In: Századutóról-századelőről. Budapest, 1985. 305.
Poszler György, A regény válaszútjai. Műfaji változatok a XIX. század második
felében.
Budapest, 1980. 12.
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káosznak." 5 Ezért kellett éppen a v a l ó s z e r ű s é g jegyében lekerekített történetet
kínálniuk, holott a valóságban alig akadnak befejezett történetek. A regény tere és
ideje is v a l ó s á g o s , azaz olyan, amilyennek a korabeli olvasó megélhette.
A lélektani következetességgel is óvatosak lettünk, tudunk az ember és a
valóság kiszámíthatatlanságáról, arról, hogy a lélekben lezajló folyamatoknak
vajmi kevés közük lehet a rációhoz, s így ma már igencsak mesterkéltnek tűnhet a
valamikor v a l ó s z e r ű s é g e , l é l e k t a n i k ö v e t k e z e t e s s é g e miatt jónak
tartott regény. Néhány évtizeddel a lélektani analitikus fejlődésregényt követendő
példaként emlegető Péterfy kritikái után Joyce, Proust, Kafka művészete elveti a
hagyományos regény korábbi elvárásait, az író megszűnik mindentudónak lenni,
útkeresővé, kísérletezővé válik, megfigyelésből eredő gondolkodóvá. Az olvasói
elvárás változik - és türelmetlen, s ha az író habitusának jellemzője az indulat,
akkor így ír: „A 'pszichológiai regény' - írja Szabó Dezső - , a regény mint tisztán
lélektani tanulmány, ez az irodalmi monstrum a Renan-Taine tudástól részeg
korának az idétlenje. Annak a kornak, mely azt hitte, hogy a világnak az a célja,
hogy öntudattá legyen ... Bourget - koncentráljuk megvetésünk egy szóba megcsinálta a regény filológiáját. A művészet doktori értekezés lett. Úgy gyűjtjük a
lelki tényeket, mint a bogarakat. Mikor van annyi, hogy egy négyszáz oldalas
könyvre elég, regénnyé szortírozzuk őket. Micsoda homunculusokat látsz magad
előtt vánszorogni, hogy rajtuk bűzlik Bourget lombikjának a szaga. Élet, művészet:
sehol. Öltözet, fizionomia, tanulság, jóakarat, probléma, megoldás."6 Egy kissé a
szintén k i a b á l ó s n a k ítélt Ruskint juttatja eszünkbe a Szabó Dezső állásfoglalás.
Nem a legtehetségesebb képviselőjére hivatkozva a regényírói eljárásnak,
e l i n t é z i a pszichológiai regényt, valahogy úgy, ahogyan Ruskin nem túl
tehetséges reneszánsz alkotók műveire hivatkozva bizonyítja a reneszánsz
középkorral szembeni másodrendűségét. Amit azonban el kell ismernünk hatásosan és lendületesen türelmetlenkednek mindketten.
„A dolgokban csak átmenet van, a művek viszont tökéletesek, van kezdetük és
végük - írja Popper Leó. - Milyen könnyű ezt megérteni. A műalkotás az embertől
van. Az embernek abból a vágyából született, hogy emberit teremtsen maga körül, és
ennek a vágynak a dolgokkal való nászából született. S az eredmény? A dolgokra
rárakják azokat a béklyókat, amelyekben mi magunk is járunk: a kezdetet és a véget.
Megmutatjuk nekik: itt a ti kezdetetek és itt a végetek, és meghúzzuk a vonásokat saját hasonlatosságunkra. A műalkotás: emberkép szemben a világgal. A művészet
révén elvesszük a természettől azt, amit a természet életünk révén elvett tőlünk: a
végtelenséget."7 A mai regény már nem véges és végtelen viszonyára keresi a
választ, hanem olyan világképi változásról szólnak, amelyek Thomla Beáta szerint „a
párhuzamos tudatokhoz hasonlóan párhuzamos világok meglétét tételezik, kísérletet
tesznek annak a megszámlálhatatlanul sok lehetséges és fiktív világnak az
5
6

"

7

Bentley, Eric, A dráma élete. Pécs, 1998. 16.
Szabó Dezső, A falu jegyzője. In: Kenyeres Zoltán (szerk.) Esszépanoráma. I. 695.
Popper Leó, Esszék és kritikák. Budapest, 198J. 8-9.
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igazolására, mely fel kell oldja a valós és a fiktív világok közötti hagyományos
dichotómiát. Szükségszerű eltávolodás ez a mimetikus világalakítástól és a felépített
világ konstruáltságának, szövegszerüségének, a világnak mint nyelvi univerzumnak a_
hangsúlyozása."8 így a modern regény a hagyományban kétségbevonhatatlannak
gondolt epikai hitelt is viszonylagossá teszi. Ami az arisztotelészi eredetű mimézist,
annak teljes elvetését illeti, azzal vigyáznunk kell, hiszen az arisztotelészi puszta
reprodukció éppen az esztétikai kommunikáció lényegét sűríti, profánul szólva az
embernek azt a vágyát elégíti ki a művészet, hogy kétszer éljen. Az olvasás - és
másfajta esztétikai kommunikáció - lehetővé teszi, hogy valóságosan hozzáférhetetlen
lehetőségeket éljünk meg.
Nem csupán Péterfy elégedetlen a magyar regényekkel, a korabeli
irodalomkritika véleménye, hogy az a tehetséges regényíró,. akinek műve minden
szempontból kielégítené a kritikust, ez bizony várat magára. A kortárs kritika
számonkéri a motiváció, a jellemrajzi és lélektani hitelesség, valószínűség igényét.
Nem csak a francia realista regény, de a századvégi orosz regény - ezeket Péterfy
német fordításban olvashatta - módszere jelenthetett mintát, hiszen - mint Szilasi
László írja - „általunk már olvasott szövegek olvasnak. A hagyomány önmagát
olvassa'" 9 - abban az értelemben gondolkodva így, miszerint a szöveg nem
valamiféle nyelven kívüli jelöltre, hanem szükségszerűen más szövegekre referál.
A regényolvasás hagyománya „az összefüggően elbeszélt, történetszerüen előadott
események hierarchizált szerkezetéhez, nyitány és zárlat oksági rendben
kibontakozó epikus folyamathoz igazodva bontakozott ki. Az olvasó végrehajtotta
tudati absztrakciók ezeknek a fix pontoknak a rögzítésével építik fel az értelmezett
epikai világ modelljét. A művelet alapja a szubsztanciális tényezők
azonosíthatósága, melynek során megállapítható, hogy ki mondja el a történetet,
hol és mikor játszódik a cselekmény, kik és milyen jellemek a regény alakjai, s
végül, milyen megítélésformát, milyen értékrendszert sugall az elbeszélői
előadásmód, hogyan foglaljunk állást az előttünk lepergett eseményekkel
kapcsolatban."10 A történetszerű értelmezést is megengedő hagyományos
(metonimikus) regény struktúráját és annak olvasásmódját feltáró elméleti írás
tudatosíthatja, hogy a Péterfy-ismerte és -olvasta regény a személyes élet
történetelvüségére épít, ezek a regények hősüket a hegeli regénylogika útján
vezetik végig olymódon, hogy többé-kevésbé nyilvánvaló az idő- és térbeli
egymásmellettiségen alapuló sorrend, a lineáris cselekményesség, a célelvü epikus
folyamat határozza meg a regényszerkezetet. A XIX. századi epika olyan
befogadási modelleket teremtett, amelyek „világszerű" szövegeket vártak el, s
amelyekben egyértelmüsíthetőek az identifikációs ajánlatok.
Gyulai Pál az 1872-es év regénytermését szemügyre vevő Újabb magyar
regények című kritikájában, mely a Budapesti Szemle 1873-as évfolyamában jelent
® Thomka Beáta, A műfajteremtő elvek változásai és a prózakritika. Literatura. 1990. 2. 176.
Szilasi László, A fordulat éve: tüske a köröm alatt (1914) Jelenkor. 1995. 2. 164.
' Kulcsár Szabó Ernő, Műalkotás - szöveg - hatás. Budapest, 1987. 6 1 - 2 .
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meg, elismerően ír ugyan a magyar regény befogadói elvárást is alakító múltjáról,
arról, hogy Jósika regénye óta a történelmi regény történelemfelfogás és jellemrajz
tekintetében egyaránt magasabbszintü lett, elismeri Kemény és Eötvös müveit, de
tárgyilagosan jegyzi meg, hogy nem nevezhető egyik regény sem remekműnek,
majd ezt követően Jókai müveit, közülük az És mégis mozog a Föld-et elemzi
cseppet sem hízelgően. Csupán Jókai elbeszélő tehetségéről, a sikerült epizódokról
és mellékalakokról ír elismerően." Gyulai és Péterfy sem érzékelte, hogy a
történelmi regényt egy organikus világállapot nosztalgiája hozta létre, benne - ha
illuzórikusán is - az elveszített otthonosság teremtődik újra a múltban, s így
valamiképp az eposz műfaji örököseként tartható számon.
Jósika fellépése előtt Bajza József 1833-ban írta A román költésről című
elméleti munkáját. Ezt egy majdani regényelméleti mű kiindulópontjaként is
használhatónak gondolja, leginkább azzal a szándékkal íródott, hogy „egy valahára
közöttünk is születendő regényköltő e töredékekben egy-két hasznos intést találjon.
Majd jön egy későbbi theoretikus - reménylem s őszintén óhajtom - , ki általam
ösztönt s buzdulatot kapva, e tökéletlen próbát alaposabb s mélyebb vizsgálatai
által feledékbe süllyesztendi." 12 Bajza munkája, bár a didakszist nem veti el,
elsődlegesnek tekinti a művészi megformáltságot: „A művészetnek célja egyedül a
művészet legyen közvetlenül; mihelyt ennek megfelelt, teljesíté közvetve a másikat
'is, az erkölcsit." 13 Már ő kiemeli a jellemábrázolás fontosságát, ezt tekinti a
regényírás „elkerülhetetlen requisitumá"-nak, s a tehetség próbája éppen a
jellemalkotás, az emberi természet összetettségének ábrázolasa, amelynek során
nemcsak az individuum teremtődik, hanem a nembeliséget is kifejezi az író. Ne
legyen a figura a szerző szócsöve, tettei, megnyilatkozásai következzenek
jelleméből, amelynek egységnek kell lennie. Péterfy ismerte Bajza írásait, az
elismerés olvasható ki elődje első pályaszakaszát elemző müvében: Bajza József.
Érdekes, hogy már rögtön a tanulmány első részében Bajza társtalanságát említi, s
megjelenik itt a kifejezés, amellyel később Babits - mások mellett - Péterfyt
megnevezi: „Könnyen találhatunk kitűnőbb költőt, mint Bajzát; eszmékben
gazdagabb kritikust, mind a Döbrentei döngetőjét: hanem a Bajzáéhoz hasonló írói
egyéniséget ma is úgy kellene keresnünk, mint ő kereste a magához illő társat; a
Diogenész lámpájával. Bajza megérdemelné, hogy ne maradjon csak az
irodalomtörténet halottja." 14 A választott téma miatt nem ír kritikákat Bajza
kritikusi munkájáról, csupán annak jellegét határozza meg, mikor „az irodalom
kérlelhetetlen harcosá"-nak nevezi. Nem véletlen talán, hogy a Bajza-portréban
olyan levelet idéz, amelyikben Bajza arról ír, hogyan segít Szalay Lászlónak
Goethét értelmezni, s ebben a Toldy Ferencnek írt levélben Bajza éppen a német
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