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Gozsdu Elek munkásságával keveset foglalkozott az irodalomtörténet, csu-

pán néhány helyen említik Köd című regényét, valamint a Tantalus kötetet. 

Az életmű egészét, valamint a (nem kötetbe rendezett) novelláit még kevésbé 

vizsgálták. Zircz Péter Gozsdu pályakezdését vizsgáló írásában a hozzá hasonló 

kevésbé ismert prózaírók irodalomtörténeti vizsgálatát hiányolja.1 Az utóbbi 

időben azonban a „látványosan sokasodó tudományos munkák és szövegki-

adások egyre inkább a huszadik századi magyar irodalom későbbi évtizedeinek 

színvonalához közelítik a korábban nemegyszer szinte elfeledettnek mondható 

szövegek némelyikét. Párhuzamosan azzal, ahogyan a kutatás újabb szempont-

jai […] kerülnek előtérbe.”2 A kánon peremén című tanulmánykötet a korszak 

kevéssé tárgyalt szerzőivel foglalkozik, kimondottan a prózaírókkal, hiszen 

amíg (a kötet szerint) a líra és dráma területe Arany János után és a Nyugat 

előtt nem olyan kiemelkedő, „[e]pikánk viszont ekkor is bővelkedett olyan 

alkotásokban, melyek nem sokban maradnak el a huszadik század »klasszi-

kusainak« jelentős teljesítményeitől, sőt, olykor a legfontosabb művek mellett 

is megállják a helyüket.”3 Gozsdu helye is itt állapítható meg, bár az említett 

kötetben csak érintőlegesen esik róla szó.

A szerzővel foglalkozó szakirodalmat vizsgálva megfigyelhető, hogy 

a ’40-60-as évek irodalomtörténeti munkái után, az utóbbi időben készült 

néhány tanulmányt leszámítva, szinte egyáltalán nem volt szakirányú érdek-

lődés tárgya. A korábbi munkák főleg Gozsdu pályaképének felrajzolásával 

foglalkoztak, a fentebb említett Zircz Péter a pályakezdésével, Engel Károly 

1 Zircz Péter – Engel Károly (1966), Gozsdu pályakezdése és levelezése, Miskolc, Borsod-Miskolci 

füzetek, Irodalomtörténet 2., 3.
2 Eisemann György (szerk. 1998), A kánon peremén, Az irodalmi modernség alakváltozatai 

a XIX−XX. század fordulójának magyar prózájában, Budapest, ELTE XVIII−XIX. századi 

Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 177.
3 Uo.
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a levelezésével, Berzy András szintén, a szecesszió felől vizsgálva,4 míg Reisz 

Mihály5 és Lovass Gyula6 munkásságának átfogó bemutatására törekedtek 

az életrajz kontextusában.

Gozsdu Elek műveiről nem jelent meg teljes kiadás, a kötetek a Ködöt, és/

vagy novellaválogatást tartalmaznak. A válogatás érdekes szempont Gozsdu 

rövidprózájának tekintetében. A Tantalus kötetet7 ő állította össze, a ben-

ne található novellák esetén megfigyelhető a szerzői szándékot is motiváló 

tematikus, motívumok szintjén megjelenő egység. Török Lajos ezzel a no-

vellagyűjteménnyel foglalkozva8 szintén kiemeli a válogatást mint jellemzőt 

Gozsduval kapcsolatban, valamint utal arra, hogy az összes elbeszélése alig 

tesz ki egy kötetet. A „kiadásokban rejlő (re)kanonizációs szándék mindig 

is egy globális, behatóbb figyelemre nem igazán ösztönző írói arc előhívását 

jelentette”,9 rámutat, hogy már a művek megjelenése és akkori befogadásuk 

óta ugyanazok az alaptézisek fogalmazódnak meg a szakirodalomban. A leg-

több művét egybegyűjtő kiadást Ács Margit szerkesztette,10 szerinte Gozsdu 

„a maga fegyelmezett, rendkívül elegáns és tartózkodó módján észrevétlen 

forradalmat hajtott végre: új novellatípust s új írói szemléletet honosított meg”.11 

A körülbelül harminc elbeszélésében Reisz Mihály szerint „felfogás, tárgykör, 

jellemzés szempontjából nem találunk fejlődést, Gozsdu már első elbeszélései 

megjelenésekor kiforott [!], kész író”.12 Műveinek hangja, világlátása, temati-

kája Lovass Gyula megállapítása alapján is egységes, „[a] századvég a fin de 

siécle hangulattal, a dekadenciával, a »halálesztétikával« kapcsolatban indivi-

dualista szemléletéhez híven kis emberi tragédiák láncolatát szereti kifejteni 

4 Berzy András (1966), Adalékok Gozsdu Elek emberi és írói arcképéhez, Eger, Az Egri Tanárképző 

Főiskola Füzetei 406., 529−556.
5 Reisz Mihály (1941), Gozsdu Elek (1849−1919), Budapest, Klein Jenő.
6 Lovass Gyula (1942), Gozsdu, egy századvégi elbeszélő, Rákospalota, Don Bosco Nyomda.
7 Gozsdu Elek (1886), Tantalus. Budapest, Aigner Lajos.
8 Török Lajos (2012), „Tantalus árnyékában, A kompozíció kérdése Gozsdu Elek Tantalus című 

novellagyűjteményében” In: Török Lajos, Textus Viator, Irodalomtörténeti Tanulmányok, 

Budapest, Napkút, 155.
9 Uo.
10 Gozsdu Elek (1969), Köd, Regényéselbeszélések, szöveggond. Ács Margit, Budapest, 

Szépirodalmi Könyvkiadó. (Mivel ez a válogatás tartalmazza a legtöbb Gozsdu-művet, a ta-

nulmány idézetei ebből származnak, utánuk szögletes zárójelben jelölöm a szövegrész ebben 

a kötetben található oldalszámát.)
11 ÁcsMargit (1969), Egy századvégi „magyar Tantalus”, In Gozsdu Elek, Köd, Regény és elbe-

szélések, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1969.
12  Reisz (1941), 14.
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a természettudományos világnézetből is.”13 Felülbírálja azt a korábbi nézetet, 

Gozsdu hősei nem Homérosz, hanem Schopenhauer Tantalusai, akik nem is 

akarják elérni a gyümölcsöt, Lovass szerint azonban nem is akarhatják elérni 

– mikor fölismerik végzetüket, abbahagyják a küzdést.14

Kétségtelen, hogy Gozsdu fennmaradt novelláiban (nem ismerjük a teljes 

munkásságát, a Tantalust leszámítva folyóiratokban jelentek meg rövidprózái, 

hogy vannak-e még fel nem tárt művei, nem tudjuk) megállapíthatóak közös 

vonások, egységes kép hatását kelthetik. A megjelenő alakok, a karakterfor-

málás, a korabeli viszonyok ábrázolása rendkívül érdekes világot teremt. Ezen 

jellemzőket érdemes lehet az egész próza tekintetében megfigyelni.

Gozsdu prózájában maguk a felvonultatott emberalakok kerülnek közép-

pontba, a művek lényegét kevéssé a történések, inkább a szereplők lélektani 

változásai és az ebből következő szereplők közötti bonyodalmak adják. A no-

vellák szereplőiben egytől egyig közös, hogy fő mozgatórugójuk az alapvető 

emberi elégedetlenség. Boldogtalanok a sorsuk, a rájuk mért társadalmi sze-

repek és elvárások miatt. A Tantalus kötet címadása is erre utal („A fősze-

replők Tantalusok, akik azután sóvárognak, ami a legjobban hiányzik nekik. 

Az akaratgyengeség betegei.”15), de nemcsak az abban, hanem a szerző összes 

más novellájában szereplő alakról ugyanaz mondható el – vágyakoznak a szá-

mukra látható, ugyanakkor el nem érhető után. A téma nem idegen a kortól, 

a „századvég irodalma tele van a vágyakozás és a beteljesületlenség ellent-

mondásából fakadó hiány élményével”.16

Gozsdu figuráinak konfliktusai (az elégedetlenség témáján belül maradva) 

bár sokfélék, a férfi és női szereplők ütköztetése legtöbb művében meghatározó. 

Ez az összeütközés nem feltétlenül egyszerű szembenállást jelent, a viszonyok 

bonyolultabbak, sokrétűbbek. A férfi és női alakok között mégis mindig van 

egyfajta gát, melyet a figurák lelki motivációi generálnak, egyikük vagy másikuk 

teremti meg az őket elválasztó akadályt. Egyes esetekben a külső körülmények 

(pl. társadalmi elvárások) is hozzájárulhatnak ennek a kibontakozásához, mégis 

a lelki konfliktus és ennek a másikra történő kivetítése a fő indok az akadály 

létrehozásához. A szereplőkben ez összekapcsolódik az őket jellemző elége-

detlenséggel, a belső feszültség áttevődik a külső színterekre, emberi kap-

csolataikra is. Riffaterre írja, hogy a „vágy struktúráját […] egy vágyakozó 

13 Lovass (1942), 5.
14 Uo.
15  Reisz (1941), 14.
16 Eisemann György (1991), Tantalus és a századforduló, In Uő,Végidő és katarzis, Budapest, 

Orpheusz, 137.
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szubjektum és egy egyszerre vonzó és frusztráló objektum kell, hogy magába 

foglalja”, amitől (illetve akitől) tényleges, vagy képzelt akadályok választják 

el.17 A különböző nemű szereplők egymás előtt zártabbnak mutatkoznak, sa-

ját belső és ezáltal a másikkal létrejövő külső konfliktusaik rendszerét ezek a 

férfi-női viszonyok adják.

A novellák többsége férfiak köré épül, Lovass Gyula úgy fogalmaz, hogy 

„férfinovellák, nőknek alig jut itt szerep, a férfi legfeljebb mellékesen szenved 

vereséget a szerelemben is, hogy sorsa teljesebb legyen”,18 a felbukkanó nőala-

kok inkább marginális szerepet játszanak, a férfi világgal szembeni viszonyát 

reprezentáló eszközök ők is. Emellett Gozsdunak vannak a női alakoknak 

nagyobb teret engedő novellái is, ezek egy része már a címében is mutatja ezt 

(pl. Magdolna, Gritti). A nagyobb súllyal bíró nőalakokat szerepeltető novellák 

kétpólusúnak nevezhetők, ezekben rendszerint egy férfi és egy nő kapcsolata 

és konfliktusa tematizálódik, az ő és ezzel együtt mindkettejük lelki világa az, 

amely fontossá válik, mellettük csak kisebb alakok tűnnek fel. A nőalakok így 

mindig a férfival helyezkednek szembe, felőlük vagy velük kölcsönhatásban 

kapunk róluk képet.

Gozsdu műveiben mindig fontos szerepe van a környezetnek. Ez összekap-

csolódik egyrészt a természet megjelenítésével és az atmoszférateremtéssel, 

mely gyakran a szereplők lelki világát is leképezi (pl. Őszi eső, itt „a cím me-

taforizációja nyomán az őszi eső hangulat- vagy lélekfestő környezetrajzzá 

minősül át, külső és belső világ egymásra vetül”19). Másrészt a helyszín tágabb 

értelemben is azonnal meghatározza, előrevetíti és kontextusba helyezi a feltűnő 

alakokat (az attól elütő, meglepő figura ezért is kelt még inkább megütközést 

az olvasóban, lásd A nádsíp). „Nagyszerűen tudja Gozsdu a természetet be-

illeszteni a jellemzésbe. A természet nála nem különálló díszlet, hanem élő 

valóság, amely beilleszkedik a történésbe, együtt él a szereplőkkel, megadja 

a hangulatot.”20 A novellák között így ellentétek is kialakulnak – városban és 

vidéken, gazdag és szegény környezetben, társaságban és magányos helyen 

egyaránt játszódnak történetek. Azonban ez az ellentét valamelyest feloldódik 

abban, hogy Gozsdu a szereplői emberi tulajdonságait és konfliktusait he-

lyezi a középpontba, és hiába motiváltak ezek a környezet által, a különböző 

17 Riffaterre, Michel (1998), A fikció tudattalanja, ford. Gács Anna, In Narratívák 2., Történet 

és fikció, szerk.Thomka Beáta, Budapest, Argumentum,87.
18 Lovass (1942), 5.
19 Bengi László (2015), Az értelmezés ambivalenciája Gozsdu Elek elbeszéléseiben, Alföld, 66. 

évf., 9. sz., 81.
20 Reisz (1941), 1920.
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színtereken játszódó novellák szereplői mégis nagyon sok hasonlóságot mutat-

nak. Ordas Gida azzal küzd, hogy ő, bár többre hivatott, szegénynek született 

(„Ki vagyok rekesztve az engem megillető osztályból” [267]), jellemét tekintve 

rokonítható a Nirvána és a Spleen Kanuth Istvánjával, aki vagyonos és jó nevű 

családba született. Mindkettejük vágya, hogy éljenek és élvezzenek, ezt több-

ször hangoztatják. Látszólag a nőalakok között is feszülnek ellentétek – fiatal 

és idős, szegény és gazdag −, bár ezek az környezetet, a novella kiindulópontját 

meghatározzák, a szereplők lelki viszonyaiban ez már jóval kevésbé nevezhető 

hangsúlyosnak.

Azokban a novellákban, ahol a megjelenő nőalakok nem a férfifigura egyen-

rangú partnereként szerepelnek (ez alatt nem az alá-fölé rendeltséget, hanem 

a novellában betöltött helyet, úgymond mellékszereplő státuszt értem), bár 

a hősök „nem egy nő, hanem egy eszme megszállottai”21, a női szereplők is 

valamilyen módon a férfi konfliktusának megtestesítéséhez kapcsolhatók. 

Fő lelki válságukat, világgal történő szembenállásukat nem a nő határozza 

meg, azonban ő is ehhez a problémához fog kötődni, novelláktól függően 

kisebb-nagyobb mértékben. Az Egy néma apostol Jávor Bálintja számára kez-

detben úgy tűnik, hogy Pipi maga, az ő személye jelenti ezt a válságot, hiszen 

érte feladja az állását is, de ahogy a főhős feltárja történetét az elbeszélőnek, 

egyre inkább az bontakozik ki előtte és a befogadó előtt is, hogy Jávor Bálint 

számára is az ideák a fontosak, melyeket még a gyereke elvesztése árán sem 

enged el.

Gozsdu több novellájában is megjelenik egy már-már embertípusnak ne-

vezhető figura. Az étlen farkas, az Egy falusi mizantróp, az Egy néma apostol 

főhősei, valamint Kanuth István a Nirvána és főként a Spleen szereplőjeként 

mind ebbe a típusba sorolhatók. Ezekről a fiatal férfi figurákról elmondha-

tó, hogy erős ideológiával rendelkeznek, törekednek valaminek az elérésére, 

az őket körülvevő társadalmi elvárásokból szeretnének kitörni, magukat jó-

val többre tartják érdemesnek, mint ahogyan azt a környezetük gondolja, 

illetve lehetővé teszi. Ez a meg nem értettség egy idő után csömörhöz vezet, 

mely után feladják korábbi elgondolásukat és elmenekülnek eddigi világuktól 

– a „»feleslegesség« legvégső stádiumába jutott dzsentri figurák, akik számára 

nem maradt már más, mint az öngyilkosság vagy a lopás”22 (az előbbi Kanuth 

István, utóbbi Ordas Gida történetében figyelhető meg). Az étlen farkas főhőse 

21 Diószegi András (1961),Turgenyev magyar követői, In Tanulmányok a magyar−orosz irodalmi 

kapcsolatok köréből II., szerk. Kemény G. Gábor, Budapest, Akadémiai, 105.
22 Diószegi (1961), 99.
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„fölösleges”-ként identifikálja magát. A „felesleges ember” orosz realizmusból 

ismert archetípusa Gozsdu Turgenyev-párhuzamának egyik vonása.23 A szer-

zőt az orosz író egyik legnagyobb követőjeként tartják számon, őt tárgyaló 

tanulmányában Diószegi András nihilistának nevezi ezeket az emberalakokat, 

akikben tudatossá válik erőfeszítésük hiábavalósága, akik „egyetlen hosszú 

monológba átcsapó párbeszédes keretben, első személyben mondják el életük 

történetét, s keresik töprengő, önemésztő kínban, éppúgy, mint orosz rokonaik, 

azt a pontot, ahol életük kisiklott, sorsuk megfeneklett”.24

Az ebbe a típusba sorolható alakok mellett mindig olyan nők szerepelnek, 

akikkel szemben ellentmondásos érzelmeket táplálnak, bizonyos tekintetben 

taszítják egymást (ehhez külső, pl. társadalmi elválasztottság is társulhat), 

másfelől viszont bizonyos tekintetben nagyon hasonlóak, elemi vonzóerő 

köti össze őket. Az Egy falusi mizantróp főhőse számára az alispán felesége 

ez a nő, akivel viszonya lesz. Úgy fogalmaz: „Valami velem született ösztön 

vagy hajlam, amelynek Valliban is meg kellett lenni, arra ösztönzött minket, 

hogy kinevessük a formai igazságot” (251). Valliban partnert lát, aki osztja az 

ő ideológiáját, azonban miután a férj főbe lövi magát (a novella morális kérdése, 

hogy mennyiben bűnös ebben Pakaszky Pál, bár ez és az ehhez feltételezhetően 

köthető lelki válság háttérbe szorul a fókuszpontba helyezett embergyűlölet 

miatt), a kapcsolatuk véget ér, a férfi nem tudja, mit akar a nőtől és a világtól, 

a címben megjelölt pozícióba helyezkedik. Az, hogy Valli az őt támadóknak 

a része, egyértelműen látszik abból, hogy „varjúm”-nak becézi, csak, úgy tűnik, 

itt még ezt nem ismeri fel.25

Hasonló a viszony Az étlen farkasban Ordas Gida és Berta között, a főszereplő 

szintén a feljebbvalója feleségével kezd viszonyt (a tanító és a számára tiltott 

nő kapcsolata az Egy néma apostollal rokon). A viszony kialakulását Ordas 

sokkal részletesebben meséli el, Berta nem olyan megkapó szépség, mint 

Valli, talán ezért is válik érdekesebbé, más téren mutatkozik meg a vonzóereje. 

23 Vö. Hetesi István (2010), A „felesleges ember” (és „hamleti”) vonásai Turgenyev korai elbeszélé-

seiben, In Színház, dráma, irodalom, Tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére, szerk. Tóth 

Orsolya, Pécs, Pannónia, 294−310.
24 Diószegi (1961), 98, 104.
25 Pakaszky Pál megölt egy varjút egy nagy csapatból, ami után a többi rátámadt. Ettől fogva 

babonás képzet kísérti (pl. könyvből kirepülő varjút vizionál), és retteg attól, hogy el fogják 

pusztítani. Ennek ellenére Vallit így határozza meg: „volt benne valami a varjúból, valami 

a kanárimadárból”. (249) Bár retteg a varjak képétől, hiszen az életére törnek, mégis vonzódik 

egy olyan nőhöz, akit ő maga már a kapcsolat kezdetén ebben a képben lát. Karas Miklós ha-

lála után mindenki a főszereplőben látja a gyilkost és ellene fordul (Valli is közéjük sorolódik), 

ezzel beteljesedik, amitől eddig rettegett.
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A férfi már az elejétől úgy beszél a nőről, mint aki személyét tekintve számára 

tulajdonképpen közömbös. Az a társadalmi pozíció vonzó számára, amit a nő 

megtestesít. Egy ponton meg is nevezi, hogy Berta csak a hiúságának kedvezett. 

Azzal, hogy a férj halála utat nyithatna számára a hőn áhított világ felé (az éh-

ség folyamatosan visszatérő képeivel érzékelteti ezt), már más megvilágításba 

helyezi a nőt. Berta szembesíti a szerepek súlyával: „Feleség és szerető, ez két 

különböző dolog, kedvesem.” (289) Mikor Ordas felfedi előtte a tervét, a nő 

megállítja, azzal az indokkal, hogy megunta. A férfi csapásként éli meg, bár már 

korábban is ráébredhetett volna elképzelése lehetetlenségére, hiszen ő mondja a 

nőről: „Egyforma elemek voltak bennünk. Egyformán szerettünk élni, élvezni.” 

(289) Élni és élvezni, ez Ordas állandó motivációja, Berta játék neki – de ő is 

éppen ilyen játék a nőnek, ő már részese annak az életszínvonalnak, társadalmi 

helyzetnek, ahova a férfi csak vágyakozik. Kettejük közül a nő az, aki emel-

lett beszél szerelemről, ez vezet odáig, hogy a férfi bízik terve sikerességében, 

azonban semmi nem mutat arra, hogy ez a szerelem nem csak a játék része 

lenne. Berta kénytelen rájönni, hogy Ordas már mást akar a kapcsolatuktól, 

mint eddig – a nő számára ez csak unaloműző, míg a férfinek egy lehetőség, 

amin keresztül meg tudja tapasztalni a jómódúak világát. Ez a játék, tettetés, 

álboldogság Gozsdu sok novellájának jellemzője.

Potákné ettől függetlenül csak epizódját képezi Az étlen farkasnak, mellette 

a novella elején megjelenik még egy nőalak. Mari, egy fiatal lány, akivel Ordas 

eltartatja magát. Kettejük jelenete az, ami felkelti az elbeszélő érdeklődését: 

„Akartam látni azt az embert, aki nemcsak szeretteti magát e leány által, de 

tápláltatja is. Bizonyosnak tartottam, hogy csak az éhség kötötte hozzá.” (265) 

Mari annyira szereti a férfit, hogy próbál ételt, megélhetést teremteni számára, 

aki nem sokkal hálálja azt (lévén Ordas már kiábrándult a világból). Gozsdu 

többi szerelmes nőalakjához képest Mari mégis kifejezetten boldognak tűnik, 

tudatlan boldogságban él a férfi mellett.

Az étlen farkas két nőalakjával párhuzamba állítható a Spleen Roxane gróf-

néja és Emmy-je. A grófné ugyanúgy a férje háta mögött folytat viszonyt, de 

kettejük kapcsolata kevésbé összetett, mint Ordasé és Bertáé. Kanuth István egy 

napon megy el meglátogatni mindkét szeretőjét, mindkettőjüknél kifordulva 

az eddigi önmagából (az eddigi szerepéből), mellyel a nők nem tudnak mit 

kezdeni. Roxane-hoz azért megy, hogy szembesítse vele, a kapcsolatuk csak 

szórakozás, tettetés. Ez a játék közös kettejükben („Miért fogadott el engem? 

Látja, egyformán bűnösök vagyunk!” [489]), mindketten az ingerekkel teli éle-

tet keresik, az unalom ellen kezdték a viszonyt. Emmy esetén – bár a szerepek 
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ellentétesek, mint Az étlen farkasban, hiszen a lány itt a férfi kitartott szere-

tője – ugyanaz a rajongó szerelem, mint Marinál. Ez a rajongó szerelem vak 

tudatlansággal társul, amennyiben az ilyen típusú női szereplők nem ismerik 

fel a szeretett férfiben végbemenő lelki konfliktusokat. Ebben a tudatlanság-

ban azonban boldogan tudnak szeretni. Gozsdu novelláiban csak ezek a nők 

boldogok a férfi mellett.

Kanuth István a Nirvána egyik szereplője is, amely, ellentétben az eddig 

tárgyaltakkal, kétpólusúnak nevezhető, két azonos súlyú, egy férfi és egy női 

szereplővel dolgozik. Ebben a novellában anya és fiú kerül összeütközésbe. 

Gozsdu ilyen típusú novelláinál mindig megfigyelhető, hogy először inkább 

az egyikük fokalizált, aki sokszor a találkozásra készülődik, és az elbeszélő 

az ő nézőpontjából mutatja be a másik figurát. Így a novella először az én és 

a másik felállásban realizálódik, majd ez a találkozáskor fellazul (akár meg is 

fordulhat, pl. a Magdolnában a mű elején Mária gondolatait tárja fel az elbeszélő, 

találkozásukkor mindkettőjüket látjuk, elválásukkor azonban már Gábor válik 

fokalizálttá, majd az újratalálkozáskor ismét mindketten előtérbe kerülnek).

A Nirvána konfliktusa, hogy anya és fia kapcsolata igen távoli, melyen a gróf-

né szeretne változtatni. Számára az elérhetetlen dolog, ami után Tantalusként 

vágyódik, a fiában manifesztálódik, akit szeretne megmenteni. Aggódik a jö-

vőjéért, de amit a novella csak sejtet, az az, hogy valójában a két figura között 

azért feszült a viszony, mert nagyon hasonlóak. A mű elején megismerjük 

a grófné múltját és ez sok hasonlóságot mutat fia kicsapongó életformájával. 

Viszont éppen ezt kéri számon a fián, aki ilyen értelemben az anyja tükörképévé 

válik, a férfinak pedig szembesülnie kell ezzel. A különbség egyedül az utódok 

kérdésénél mutatkozik, hiszen a gróf ennek a lehetőségét is kizárja. Ezért is lesz 

még erősebb a kijelentése az után, hogy az anya a meghalt apját emlegeti: „Mire 

való ez a frázis? Tegnap kártyáztam vele a klubban. Legyünk legalább őszinték.” 

(315) Így szembesül az olvasó azzal, hogy az anya egy hazugságot, álképet mutat 

a világ felé: a fia igazi apja valójában nem a halott férje. Ezt követően leomlik 

kettejük között a gát (őszinte arcukat tárják föl),  Kanuth István zokogva om-

lik az anyja ölébe. Ezen őszinte kitárulkozás miatt azonban szégyellni kezdi 

magát és elmenekül. Távolságtartás nélkül képtelen elviselni az anyjával való 

viszonyát. Ezzel a meneküléssel ellent mond korábbi kijelentésének, melyet 

a novella címe emel témává, az élethez fűződő viszonyai közül ezt elszakítja 

(Kanuth István így fogalmazza meg hajszolt eszméjét: „A hinduk aszkétiz-

mus útján jutnak a nirvánához; a kötelékek, melyek engem az élethez fűznek, 

észrevétlenül hullnak le rólam; nem szakítom el, de lekoptatom őket!” [314]) 
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Az eszménykép (a novella végének kontextusában) így elérhetetlenként tűnik 

föl, hiszen elszakítja az anyjához való kötődést. Ez azonban feldúltsággal és 

szégyenérzettel párosul, nem lelki békével.

A szerző novellái közül a két karaktert, egy férfit és egy nőt középpontba 

helyezők konfliktusai nagyrészt szerelmi jellegűek, a két figura szemben-

állását is ez a kapcsolat határozza meg. Ez a viszony sosem kiegyenlített, 

az egyik fél mindig másra vagy többre vágyik. Ezt a beteljesületlen vágyat 

(lásd Tantalusok) a szerelmi viszonyok esetén az egyikük számára általában 

a másik testesíti meg.

A Gritti és a Magdolna fiatal szereplőkről szól, és egy-egy lánykérést jelenít 

meg. A két novellát környezete is rokonítja, ugyanis természeti közegben ját-

szódik mindkettő, az atmoszféra jelentőséggel bír a szereplők jelleme szem-

pontjából is. A természet az, ahol a két pár találkozik, mindkét novellában 

fontos szerephez juta lovaglás is, ez a tevékenység a szereplők kapcsolódási 

pontja. A Magdolna elején Máriáról tudjuk meg, hogy mennyire szereti a ter-

mészetet („Szerette ezt a romantika nélkül való síkságot, azt a meglepetések 

híján való becsületes, nyílt természetet, amely a maga impozáns nyugalmában 

első látásra teljesen odaadja magát annak, aki az ő nagy némaságát megérzi.” 

[464]), ez a sokatmondó némaság jellemzi őt is. Gritti lovak iránti szeretete 

(„Nem volt ennek a leánynak semmi szenvedélye, semmi rajongása, csak 

a lovakat szerette, és csak akkor ragyogott a szeme, amikor a nyeregben ült.” 

[525]) pedig az általa szeretett katonával kapcsolható össze.

A Gritti először nem a nőt, hanem a férfit mutatja be, Arisztid eddigi élete alapján 

a fentebb tárgyalt fiatalférfi-típusba lenne sorolható (a Márta is hasonlóan épít-

kezik, ahol Berti élt addig könnyen-szerelmes életet, amíg a feleségét meg nem 

találta). Gritti más számára, mint az eddigi kalandok, a felfogásában ugyanis 

a sajátját ismeri fel, „úgy érezte, hogy Grittiben megtalálta a megtestesült ide-

álját.” (530) Tragédiáját az adja, hogy a lány mást szeret. Gritti ugyan alárendeli 

magát a házasságnak (bár ebben a jelenetben a lányt egyenesen haldoklónak 

festi a szöveg, sejtetve valamit a házasság bekövetkezése utáni esetleges életük-

ből), de Arisztid rájön, hogy a lány szívét nem kapta meg. Mikor szembesíti 

ezzel, Gritti azt fogalmazza meg, hogy boldogságot tudott volna biztosítani 

a férfinak, bár ő szenved, a lelkéhez Arisztidnak semmi köze. A férfi elutasítja 

ezt a látszat-boldogságot, a tudatlanságot és a tettetést.

A Magdolna lánykérése valamivel reménytelibben zárul, ebben ugyanis Mária 

és Gábor között egészen másfajta akadály van. A lány felfedi a férfi előtt, hogy 

„nem tiszta”, ez pedig ugyanahhoz a problémához vezet, mint a Gritti esetén. 
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A cím által sugallt bibliai párhuzam a tisztaság fogalmát teszi összetettebbé, 

emeli központi kérdéssé (ezt azonban jóval finomabban teszi, mint más novel-

lák esetén, ahol a fő motívum, probléma folyamatosan visszatér, szinte a túlzásig 

menően hangsúlyozódik, lásd pl. Az étlen farkas). A Mária névhez asszociált 

szűziességgel Mária Magdolnát kapcsolja össze, aki „nem tiszta” élete ellenére 

szintén megváltásban részesül. Az igazság elhallgatásával létrejöhetett volna 

számukra egy tudatlan álboldog állapot, ezt Gábor számon is kéri Márián: 

„Nyugodtabb azon az áron, hogy kitépett a lelkemből egy illúziót?” (471) 

Végül amellett dönt, hogy elengedi ezt a vágyképet és így is elfogadja Máriát. 

Az elérhetetlen eszménykép lerombolásával ez a Gozsdu-novella a többi mű 

elégedetlensége és tragédiája mellett mégis talál kiutat: az eszmény eltűnésének 

elfogadását.26

A „nem tiszta” nőt jeleníti meg a Márta című novella is, melyben Berti azzal 

kénytelen szembesülni, hogy egyetlen boldogsága, a kisfia, nem a sajátja. A férj 

és feleség viszonya azonban egészen más ebben a műben, hiszen itt a bűnt el-

követő nő az, aki úgy dönthet, nem hagyja el a másikat, és akinél a megbocsátás 

lehetősége van. Az elbeszélő novellavégi mondata („Ilyen nyugodt, ilyen józan 

a bűn nélkül való ember.” [389]) pedig nemcsak feloldozza Mártát, de Bertire 

ruházza a bűn felelősségét. Egyúttal a novella az anyát mint típust is megjeleníti, 

Márta mondatai az önmaga és más Gozsdu-novellák nőalakjai között húzódó 

ellentétként is értelmezhetők: „Én azt hiszem, hogy az úrhölgy fogalma alig 

egyeztethető össze a nő fogalmával. Az egyik csupa önzés, a másik csupa oda-

adás. Az egyik él a maga kedvére, a másik a gyerekei kedvéért!” (385)

A Napraforgóban a föntiekhez viszonyítva eltérő, hogy nem két nagyjából 

egyidős szereplőről van szó, hanem egy idősebb nő és egy fiatalabb férfi kapcso-

latáról, ami – ahogyan az a novella eleji lóverseny környezetének szóbeszédéből 

kitűnik – visszatetszést kelt az ott megjelent emberekben a társadalmi elvárások 

miatt. Lívia grófnő pozícióját tekintve a kevésbé előtérben (akár fokalizáció, 

akár mellékszereplő-státusz tekintetében, pl. Valli) lévő nőalakokkal rokonítha-

tó, aki elérhetetlen vagy tiltott a férfi számára. Ebben a novellában azonban a nő 

szempontja válik fontosabbá (számára is elérhetetlen a másik), az ő lelki világa 

válik központivá, a férfi gondolatait csak az ő értelmezésén keresztül mondja 

el az elbeszélő. A két figura kapcsolata azért is más, mint a korábban említet-

tek, mert itt valódi viszonyról (se testi szerelemről, se érzelmek kimutatásáról) 

nincsen szó, a lelki folyamatok mind az elhallgatásokban jelennek meg, Lívia és 

26 A novella keserű végét a mű a közepén Gábor érzésein keresztül előrevetíti: „Zsibbadást érzett, 

fáradt volt, és úgy tetszett neki, mintha valami fekete mélység előtt állott volna, amely vonzza 

őt, s hogy ő ebben a mélységben el fog veszni.” (470)
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Péter olyan problémákkal küzdenek, melyeket nem mondanak ki. A grófnőn 

keresztül a készülődéskor az elbeszélő úgy írja le kapcsolatukat: „Egy szavába 

kerül, egy tekintetétől, egy mosolyától függ, és Péter nem megy Indiába, hanem 

itt marad mint rabszolga mellette, ameddig csak akarja.” (511) – illetve amíg 

meg nem unja. A szó kimondásához azonban fel kellene tárnia a másik előtt 

gondolatait, le kellene vennie a maszkot és feladni az eljátszott szerepet (ezzel 

összekapcsolódik Lívia toalettjének hosszas előkészülete), melyből képtelen 

engedni (ahogyan egyébként Péter is). A novella zárlatában a grófnő mégis 

Péter után küldet, ezt azonban későn teszi (az összeomlás és tulajdonképpeni 

haláljelenet után), az ki sem derül, hogy ez eredményes lesz, vagy egyáltalán 

lehet-e. Reisz Mihály munkájában leírja, hogy „ennél az érdekesen megírt 

történetnél bánt a szereplők indokolatlan, érthetetlen tartózkodása. Ezt úgy 

látszik az író is érezte és mikor kilenc év múlva újból megjelent az elbeszélés, 

− ezúttal »A napraforgó« cím alatt – az utolsó sorokhoz hozzátoldott. Lizi 

[Reisz itt összekeveri a szereplőt Gozsdu másik művének alakjával, a szereplő 

neve Lívia – F. J.] hirtelen felriadt ájulásából s inasával visszahívta Pétert.”27 

Bár a nő megismert lelki konfliktusai alapján az elfojtás nem tűnik feltétlenül 

indokolatlannak (a férfi oldalát ugyan nem ismerjük), ezzel a befejezéssel azon-

ban a grófnő halálát megelőlegező és előrevetítő motívumok, valamint a halál 

maga válik súlytalanabbá, vagy épp ellenkezőleg, sokkal kérdésesebbé. Líviát 

és Péter grófot valami egészen más köti össze, mint az eddig tárgyalt novellák 

esetén (szép nő és csábítás, lehetséges házastárs).Bár a grófnő az unaloműzést 

és közös vágyaikat nevezi meg („a boldogság az új és újabb ingerek szakadatlan 

láncolatában keresendő” [513] – mely igen hasonló a Spleen és Az étlen farkas 

elgondolásához), itt nem valamilyen testi, illetve érdeklődésbeli kapocsról van 

szó, hanem lelkiről is, melynek a feldolgozhatatlansága és kimondhatatlansága 

válik a novella két figura közti konfliktusává.

Gozsdu Őszi eső című művében28 szintén a női lélek kerül előtérbe a férfiéval 

szemben (az említett művek közül ebben a legerősebb a női szereplő esetén 

a fokalizáció), a férj csak Lili mellett, vele szemben pozícionálódik. Ebben 

a novellában egy természeti metafora (eső) összemosódik a nő lelki világával, 

annak a kivetülése lesz (ezért válik a zárlatban megjelenő öröm álboldogsággá, 

a menü miatti életöröm pedig ironikussá, hiszen az eső továbbra is ugyanúgy 

27 Reisz (1941), 19.
28 A novella részletesebb, metaforikus jelentéseket feltáró értelmezéshez lásd Dancsecs Ildikó 

(2012), A „látvány” poétikája a századforduló novellisztikájában, Gozsdu Elek: Őszi eső, 

In Ködlovagok, Irodalom és képzőművészet találkozása a századfordulón 1880−1914, szerk. 

Palkó Gábor,. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 113−125.



76 Fazekas Júlia

esik).29 Lili nagyon tisztán fogalmazza meg Gozsdu szereplőinek belső konf-

liktusát: „Égető, kínos vágyat érzett valami után, amit megszerezni nem tudott. 

Elégedetlen volt és elkeseredett.” (456) Számára ez az elégedetlenség azonban 

meghatározhatatlan, ő maga sem tudja, miből fakad és mi után vágyakozik. 

Férjével való kapcsolata közömbös, „nem is annyira a két ember között húzódó 

viszony természete, mint inkább mélysége jelent kérdést.”30 Közöttük nincsen 

lelki kapcsolat (nem is tudja, miért lett Géza felesége), azonban a novella végén 

mindketten inkább elfogadják ezt az álboldog állapotot a lelki problémákkal 

való szembenézés helyett, azokat inkább újra (továbbra is) elfojtják.

A Sámson madara is egy férj-feleség kapcsolatot jelenít meg, ebben mind-

két fél gondolatait feltárja egyes pontokon az elbeszélő. A köztük lévő viszony 

egyértelmű: Sámson számára Milike jelent mindent, ő utána vágyakozik, míg 

a nő elégedetlen vele és kiutat keres. Belső világukat a szerző állatok képeivel 

(állatmegfelelőkkel) jeleníti meg, mely a kapcsolatuk leképezéseként is interp-

retálható (lásd a címben megjelenő birtokviszony és annak kérdése a műben), 

ezért a köztük feszülő viszonyok az állatok értelmezésén keresztül mutathatók 

be. Milike küzd állatvolta (madár) ellen és virág szeretne lenni (az általa vágyott 

másik férfi becézi így, a virággal azonban csak a halála után válik lehetségessé 

az azonosulás). A feleség Sámsonban is megveti annak „állatságát”, aki semmi 

másra nem vágyik, minthogy az ő engedelmes kutyája legyen. A két figura 

állat mivolta a leginkább az álboldogság vacsorajelenetében kerül (látszólag) 

összhangba. Ezt a szöveg „narancslakomának” nevezi, melyről megtudjuk, 

hogy Sámson házassága alatt ez volt legboldogabb napjainak egyike. Az válik 

fontossá, hogy bár a fűszerárus itt teljesen és nyugodtan azonosul a jószág-

szereppel, mégis egymást etetik. A szerepekből ez nem feltétlenül adódna, akár 

az is következhetne a történetből, hogy a férfi a csemegével megeteti a madarát. 

De egyik oldalra sem tolódik el az etető-szerep, mindketten az állatlétformával 

kénytelenek azonosulni.

Gozsdu novelláiban a férfi-női konfliktusok nagyrészt ebben az álboldog-

ságban, az illúzió megteremtésében és annak elfogadhatóságában ütköznek 

ki. A különböző nemű szereplők közötti szembenállás, a lelki világ elfedése 

ezekben a kapcsolatokban válik témává.31 Gozsdu műveiben a viszonyokat 

29 A gépiesen ismétlődő nyelvi formulákról, és ezek nyomán a kommunikáció kiüresedettségéről lásd

Bengi (2015).
30 Bengi (2015), 81.
31 Megjegyzendő, hogy azonos nemű karakterek konfliktusai inkább külsődlegesek (társadalmi, 

közéleti stb. vonatkozások), a lelki folyamatok által kevéssé motiváltak és két azonos nemű, no-

vellában betöltött státusza alapján egyenrangú szereplő nem jellemző a szerző rövidprózájában 
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diszharmónia jellemzi, bár valami (testi vonzalom, érdek, lelki kötődés stb.) 

összekapcsolja a karaktereket, a harmonikus állapot csak az illúziók világá-

ban jöhet létre köztük. Legtöbb novellája férfiközpontú, ezekben a nő a férfi 

eszméjéhez kapcsolódó motívum szintjén jelenik meg inkább, de vannak két 

figurát megjelenítő, azokat nagyjából egyenlő hangsúllyal szerepeltető művei 

is. Reisz Mihály az elkülönülő két csoport közül (bár ő nem eszerint kategori-

zál) az utóbbit ugyan sokszínűbbnek, változatosabbnak látja, de sikerültebbnek 

tekinti azokat, amelyek a „férfi akaraterejének problémáját” boncolgatják.32 

Úgy gondolom, a férfi-női konfliktusok és lélektani problémák szempontjából 

a novellák mindkét csoportjának értelmezése releváns, egy-egy mű kidolgo-

zottságát és értékét nem a középpontba állított figura Tantalus-problémája ha-

tározza meg (hiszen ebben nem állapítható meg annyira különbség, a szerelmi 

tematikájú novellák hősei is ugyanúgy Tantalusok, mint a kötetbe rendezett 

művekben, bár ezt nem hangsúlyozza Gozsduval kapcsolatban a szakiro-

dalom), hanem a novellaszervező motívumok működtetése, a szimbolikus 

jelentések kibomlása. Ezt jól példázzák a különböző állatmotívumok Gozsdu 

munkáiban, melyek egyedi módon kapcsolhatók össze a szereplők karakterizá-

lásával. Ezek esetén is jól megfigyelhető a férfi-női alakok közötti különbségek, 

viszonyok érzékeltetése. Több novellában kap fontos szerepet a farkas és a vele 

szembeállított kutya (előbbi mint a szenvedő, mégis szabad, utóbbi a szolga-

sort viselő, megvetendő alak képe), ezek tipikusan férfiakhoz kötődnek. Ezzel 

ellentétben a macska szinte mindig női szereplőkkel hozható összefüggésbe, 

ehhez a képhez Gozsdunál gyakran tudatlanság is társul. Ezen túl további 

megfigyelések is elemezhetők lennének a férfi és női szereplők vonatkozásá-

ban (pl. a madarak esetén mely kerül párhuzamba az adott szereplővel – lásd 

a kakadu szintén tipikusan női szereplőkhöz kapcsolható), a viszonyaik felől 

pedig annak az elemzése is érdekes, hogy önazonosításról (magát nevezi meg 

a szereplő valamilyen állatként) vagy a másik azonosításáról van-e szó (lásd 

Sámson madara, ahol a nő elutasítja a becézést).

Tovább bonyolítja a férfi-női viszonyok kérdését a narrátori pozíció is. Az el-

beszélő maga gyakran megjelenik Gozsdu novelláiban, ám inkább kívül-

ről szemléli a szereplőket, illetve velük mondatja el életük történetét. Ezáltal 

a kapcsolat megítélését az is meghatározhatja, illetve teheti egyoldalúvá, hogy 

melyik figura nézőpontjából értesülünk róla.

– ellentétben a Köddel, ahol azonos nemű karakterek szembenállása is fontossá válik, bár itt a 

két férfi–két nő megjelenítés teszi kiegyenlítetté a szereplők mérlegét.
32 Reisz (1941), 19, 27.
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